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Desenvolvimento de um biossensor para detecção de Dengue e Zika 

Bassam Bachour Júnior, Marina Ribeiro Batistuti, Marcelo Mulato 
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Doenças como Dengue e Zika são consideradas negligenciadas, ou seja, são aquelas causadas por agentes 

infecciosos ou parasitas e são consideradas endêmicas em populações de baixa renda. No Brasil despertam 

grande preocupação, assim como em países tropicais, onde a ausência de testes de diagnóstico rápido e de 

baixo custo é escassa. Os métodos tradicionais utilizam a proteína Flavírus NS1 para detecção nos estágios 

iniciais, tornando possível o uso dessa proteína como um importante biomarcador. O reconhecimento desta 

proteína pode ser feito de diversas formas, direta ou indiretamente. Entre as possibilidades estão os 

aptâmeros, que por sua vez, são fitas simples de DNA ou RNA obtidas sinteticamente através de uma 

seleção in vitro e que adquirem conformação tridimensional específica permitindo a sua interação com o 

analito alvo com grande especificidade. Tais propriedades permitem sua utilização em dispositivos de 

biossensoriamento, capazes de reconhecer essa interação, transformando esse reconhecimento em sinal 

mensurável.  Assim, este trabalho tem como objetivo desenvolver uma plataforma sensível para diagnóstico 

de Dengue e Zika através de aptâmeros de DNA e da proteína NS1. Os biossensores apresentam-se como 

uma solução para diagnóstico precoce de algumas doenças devido a vasta aplicação utilizando diferentes 

técnicas para transdução do sinal. Uma das técnicas mais utilizadas são as eletroquímicas, pois além de 

versáteis apresentam alta sensibilidade e baixo custo. Neste trabalho abordaremos duas dessas técnicas, a 

espectroscopia de impedância eletroquímica e espectroscopia de capacitância eletroquímica. A primeira 

consiste na aplicação de um potencial fixo para qual não ocorre processos de oxirredução e apenas uma 

pequena perturbação é gerada através da variação de frequências. A segunda técnica consiste em uma 

derivação da primeira, onde através de um modelo matemático é possível transformar os dados de 

impedância em termos de capacitância. Diferentemente da impedância que se obtém a informação através 

da transferência de cargas entre o eletrodo e a solução, a capacitância provém das interações entre a 

superfície do eletrodo e a monocamada formada com a molécula com propriedades redox imobilizada, 

sendo mais sensível a alterações provocadas no sistema.  

Este trabalho contou com o financiamento das agências CAPES, FAPESP e CNPq, além da colaboração da 

Profa. Dra. Marina Ribeiro Batistuti da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto 

 



Protótipo experimental para aquisição de imagens por espalhamento de raios X 
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Uma abordagem distinta das imagens por raios X convencionais tem sido estudada, consistindo 

basicamente na utilização da componente espalhada ao invés da componente primária para formação da 

imagem. Estudos recentes tem mostrado a potencialidade dos raios X espalhados em diferenciar tecidos 

com propriedades de atenuação similares.1-4 No entanto, é imprescindível a otimização da imagem e 

portanto, necessário a análise de alguns parâmetros físicos e geométricos. 

Um algoritmo utilizando o método determinístico5 foi implementado em MATLAB® com o propósito de 

contabilizar a contribuição do espalhamento de primeira ordem (coerente e incoerente)  na imagem. Além 

do processo de otimização, outras análises também podem ser realizadas utilizando o algoritmo. Vários 

parâmetros físicos podem ser inseridos no comando de entrada, como por exemplo, o fator de forma e a 

função de espalhamento incoerente (preveamente conhecidos e retirados da literatura6,7). As avaliações dos 

perfis radiais gerados na imagem foram realizadas utilizando diferentes modelos do fator de forma (o 

modelo atômico independente e a função de interferência) de materiais equivalentes ao tecido. Os resultados 

mostraram uma forte dependência do espectro polienergético nos perfis radiais característicos de cada 

material. 
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Simulação do desempenho de um PET elíptico de corpo inteiro 
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O desenvolvimento de novos equipamentos, mais robustos, eficientes, que oferecem menor risco ao 

paciente e que permite melhor visualização das imagens exige enormes investimentos e para isso utilizamos 

simulações computacionais e avaliamos seu desempenho com o intuito de obter a melhor configuração e 

só então construir a máquina. 

Em medicina nuclear temos equipamentos de diagnóstico que produzem imagens com a radiação 

proveniente do radiofármaco que foi previamente administrado no paciente. Há dois equipamentos que 

fazem isso, o SPECT e o PET. As imagens do PET são o resultado da interação do pósitron emitido pelo 

decaimento radioativo de um núcleo instável com um elétron presente na matéria, que se aniquilam e 

formam um par de fótons que são emitidos em sentidos diametralmente opostos. Esses fótons ao serem 

detectados simultaneamente pelo equipamento formam uma linha de resposta e ao sobrepor todas as linhas 

de resposta obtemos a informação da localização aproximada de onde se acumulou o radiofármaco. 

 Com esse trabalho pretendo avaliar o desempenho de um tomógrafo PET elíptico de corpo inteiro, 

pois trabalhos anteriores demonstraram que há um aumento tanto na sensibilidade quanto na resolução 

espacial ao realizar a detecção de um volume maior com anéis de detecção posicionados lado a lado invés 

de um único anel, além de aproximar os blocos de detecção do corpo contornando o paciente numa órbita 

elíptica no lugar de uma órbita circular, por conta da secção transversal do paciente ser mais próxima de 

uma elipse. 

Estou utilizando o software GATE 8.0 para o desenvolvimento dos tomógrafos, objetos simuladores 

e a realização da simulação, tanto para o sistema PET cilíndrico convencional que encontramos na literatura 

quanto o elíptico para comparação que pretendo avaliar com esse trabalho. O GATE é um ambiente de 

simulação Monte Carlo que se mostrou eficaz para o desenvolvimento de novos dispositivos médicos de 

imagem em medicina nuclear, com a vantagem de possuir inúmeras macros de fácil aprendizagem e seus 

códigos terem sido verificados exaustivamente, garantindo que os resultados obtidos sejam confiáveis. Para 

análise utilizo o ROOT data Analysis framework versão 6.12/06 e para reconstrução das imagens o CASToR 

2.0.1. 

 Nesse ano estudei como realizar as simulações por meio do GATE e reconstruir as imagens com o 

CASToR. Até o presente momento eu realizei a construção de dois sistemas cilíndricos, um para a detecção 

de cabeça e o outro para o corpo inteiro. As imagens geradas servem para ajustar alguns parâmetros e 

avaliar o processo de desenvolvimento. 
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Introduction: 

Functional connectivity is the correlation between timeseries from anatomically distinct regions of the 

brain. It is a heritable and reliable phenotype1, reflecting differences in brain biology, such as aging, sex or 

disease. The functional connectome is the correlation matrix of all functional timeseries of interest. Due to 

its known relationships to human brain biology at the population level, in recent years deep interest into 

obtaining subject level information from the human connectome has surfaced, with the use of machine 

learning techniques2,3. Specific modelling approaches were created to deliver predictions from the 

connectome. The BrainNetCNN4 was developed, a Convolutional Neural Network with kernels tailored to 

deal with the connectome, infusing interpretability into its activations. We propose the use of networks to 

learn from the connectome and to predict human general intelligence, aiming to deepen our understanding 

of the neural bases of intelligence variation. 

Methods: 

MR images from 612 right handed adult subjects were acquired from the database maintained by the NKI. 

Structural 3D-T1w images were processed in Freesurfer v6.0.0 default recon-all routine. Parcellation 

estimates were obtained in native space for ROIs in the Destrieux atlas, encompassing 148 cortical ROIs. 

Functional resting state images were processed in CONN v.16.b default surface-based preprocessing 

routine. 

Neural network layers and architectures were implemented in the framework Flux5, for Julia6. 

As a first step towards training a convolutional network to predict subject’s general intelligence from their 

functional connectivity, a convolutional autoencoder (CAE) was implemented, a network that learns to 

reconstruct its input from a lower dimensional manifold representation, with possibly lossly structured 

compression. The BrainNetCNN was augmented with the creation of novel Graph-to-node and Node-to-

edge layers. 

Results and Developments: 

Our autoencoder did not achieve greater compressibility than simpler unstructured methods, but it can pre-

train an architecture later. This is a symptom of linearity of the inter-subject variation manifold. We will 

investigate further if the addition of multimodal data and the study of other types of connectivity reproduce 

this finding. 

We have reviewed the recent literature into the subject. I am authoring, with shared first authorship, a 

review article on the use of neuroimaging to study the neural bases of human intelligence and the prediction 

of intelligence from neuroimaging. The paper should be submitted later this year. 



I was awarded a stipend award which allowed me to attend the 2018 Annual Meeting of the OHBM, in 

Singapore, in June, where I presented two studies. I also attended the São Paulo-Alberta (SP-AB) 

BrainHack, held in October in Campinas. 

Conclusions: 

The CAE architecture is trainable and recovers a lower dimensional manifold of the intersubject variation 

in functional connectivity, but further experiments are necessary to assess in which scenario its useful and 

optimal. 

More data will be acquired and processed from public datasets and in experiments in the scanner with new 

subjects.  
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 Modelagem de feixe de IORT Intrabeam através do Método Monte Carlo 
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A radioterapia intra-operatória (IORT) é uma técnica onde toda a dose de tratamento é dada em uma 

única fração. Os feixes gerados por aceleradores dedicados à técnica apresentam características distintas 

dos feixes de radioterapia convencional, dificultando o conhecimento das distribuições de dose de IORT. 

Dessa forma, o estudo experimental das distribuições de dose tridimensionais em IORT e sua comparação 

com Método Monte Carlo torna-se clinicamente relevante, sendo este o objetivo geral do projeto de 

doutorado. Nesse primeiro semestre de desenvolvimento, tem-se por objetivo obter as distribuições de 

doses de referência, por simulação Monte Carlo, que sirvam para a comparação e avaliação das medidas 

experimentais de caracterização do dosímetro, que serão realizadas futuramente.  

O pacote de simulação Monte Carlo PENELOPE 2008 foi utilizado para realização das simulações. A 

simulação do feixe de IORT, gerado na sonda do acelerador dedicado Intrabeam, utilizou como fonte de 

radiação um feixe monoenergético de elétrons de 50 keV para a geração do feixe de fótons clínico. A 

sonda do tratamento, modelada segundo a literatura, foi inserida em objeto simulador de acrílico, 

preenchido por água. Para otimização de simulações futuras foi obtido o arquivo de fase-espaço (PSF) 

dos raios X que emergiam da sonda e adentravam o objeto simulador. O feixe de raios X industrial de 

baixa energia (50 kVp), disponível no Departamento de Física da FFCLRP-USP, foi simulado utilizado o 

espectro de energia da unidade, obtido através do software SpekCalc. Foi simulado um campo circular de 

1 cm de raio na superfície de um objeto simulador de acrílico, preenchido com água, posicionado a 101 

cm da fonte de radiação.  

A validação da simulação do feixe de IORT foi realizada comparando-se a porcentagem de dose em 

profundidade (PDP) simulada com dados da literatura. A diferença de dose, entre simulação e literatura, 

apresentou valor máximo de 16,6 ppc em 0,2 cm de profundidade. A partir de 0,5 cm de profundidade, as 

PDPs concordam dentro de um critério de diferença de dose (DD) melhor que 3% para todas as 

profundidades. A qualidade do arquivo de espaço-fase gerado nas simulações foi avaliada através da 

subtração das distribuições de dose obtidas utilizando-se o PSF e o feixe clínico de IORT, indicando 

diferenças apenas em posições muito próximas da sonda, concordando com DD melhor que 3% para 

distâncias maiores que 0,4 cm. 

 A comparação das distribuições de dose do feixe de IORT e do raios X industrial de 50 kVp, mostra 

que os dois feixes produzem distribuições de doses com diferenças significativas (até 90%) em todo o 

intervalo de distâncias estudadas, de modo que este feixe não pode ser utilizado para a etapa de 

caracterização experimental dos dosímetros.  

Os resultados obtidos até o momento validam as simulações do feixe de IORT gerado pelo Intrabeam, 

podendo ser utilizados como base para avaliação de medidas experimentais a serem realizadas.  
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ESMALTE IRRADIADO COM LASER DE CO2 
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O projeto realizado teve como objetivo determinar, por espectroscopia de FTIR, a composição 

química em função da profundidade de tecido de esmalte quando este é irradiado com laser CO2  (10,6 

µm ), com o propósito inovador de identificar até qual profundidade o radical de carbonato é eliminado 

após a irradiação com os parâmetros selecionados. 

Amostras de dentes bovinos foram devidamente confeccionadas e polidas afim de que espectros 

de FTIR pré e pós irradiação fossem coletados. A irradiação de 6 amostras ocorreu em um laser de 

emissão em 10,6 µm, com pulsos de 100µs e fluência de energia de aproximadamente 0,089J/cm². A 

análise química da superfície irradiada e não irradiada foi obtida à partir da área sob as bandas de 

absorção associadas à água, matéria orgânica, carbonato e fosfato. Para a análise nas regiões de 

subsuperfície, após a irradiação as amostras foram identadas com um microdurômetro e desgastadas, 

sendo um espectro  coletado a cada novo desgaste. 

Pôde-se afirmar significativa  diminuição na concentração superficial dos compostos observados, 

porém não uma total eliminação. A análise da concentração relativa de carbonato em relação à 

profundidade resultou que, em média e para a densidade de energia de 0,089 J/cm², a concentração 

relativa de carbonato retornou a seu valor inicial após cerca de 1,05 µm de profundidade, havendo 

também uma relação onde quanto maior a densidade de energia utilizada, maior a porcentagem de  perda 

de carbonato na superfície. 

 

 

Figura 1 – Perfil em profundidade da perda de carbonato para amostras irradiadas. 

Conclui-se que a concentração relativa de carbonato, ao ser irradiado com os parâmetros utilizados 

neste estudo, tem seu valor mínimo na superfície, aumentando gradativamente com a profundidade de 

esmalte, até retornar a seu valor inicial cerca de 1,05 µm abaixo da superfície irradiada. 

 



Desenvolvimento de objeto simulador híbrido de cérebro  

para estudos em medicina nuclear 
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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. Logo, os cinco volumes podem ser 

preenchidos, independentemente, com radiofármaco. Este trabalho tem como objetivo o 

desenvolvimento de um objeto simulador cerebral, que una as características anatômicas, semelhante 

ao Fantoma Hoffman, com a região do corpo estriado, e que possa ser inserido na cavidade cerebral do 

Fantoma 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 CT dos dois objetos simuladores, e utilizadas imagens digitais do 

Hoffman e imagens de MRI de um cérebro real. Segmentou-se as regiões de interesse dessas imagens, 

e através de translação e rotação as mesmas foram corregistradas. Os fantomas digitais desenvolvidos 

foram inseridos em um ambiente simulador da interação da radiação com a matéria pelo método 

Monte Carlo, o GATE. Com o resultado da simulação, foi possível reconstruir a imagem simulada 

através de dois métodos: retroprojeção filtrada, utilizando-se o Matlab, e OSEM, utilizando-se o 

Castor, obtendo-se assim uma estimativa do resultado que seris obtido através do uso deste objeto 

simulador em um PET/SPECT. Dos protótipos digitais desenvolvidos do novo simulador, aquele que 

apresentou melhor característica para um potencial fantoma cerebral foi proveniente da imagem de 

MRI de um cérebro real. Pequenos protótipos deste fantoma foram impressos em impressora 3D, onde 

se verificou o contraste gerado entre diferentes regiões e a distribuição do radiofármaco dentro do 

protótipo. Com os resultados obtidos, concluímos que o simulador está pronto para uma impressão 

completa, além do surgimento de 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. 



Imagens de raios x por contraste de fase para um feixe policromático: Estudo e 
otimização do sistema de aquisição 

Daniel Rodrigues Balbin, Martin Eduardo Poletti 
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Os métodos convencionais de obtenção de imagens radiográficas são baseados na atenuação dos 
feixes de raios x. O contraste da imagem é limitado pela diferença nos valores de atenuação de cada 
material da amostra. Para aplicações como a mamografia essas diferenças podem ser muito pequenas, o 
que resulta em um baixo contraste. Entretanto, os raios x incidentes estão sujeitos a efeitos de refração 
quando atravessam de um material para outro dentro da amostra. Esses efeitos ocasionam em alterações 
da fase da frente de onda incidente sobre o detector. A alteração da fase se manifesta como uma 
intensificação da borda entre materiais de índice de refração diferente. 

 O índice de refração complexo é dado pela expressão: 

�(�, �)  =  1 −  �(�, �) + ��(�, �)  (1) 

Onde β é o índice de absorção, responsável pela atenuação, δ é o decremento do índice de 
refração, que determina as mudanças de fase, r é referente à dependência com a posição dentro do 
material e E a dependência energética. No caso de tecidos, os valores de δ podem alcançar até três ordens 
de grandeza a mais que β para a faixa de energia utilizada em mamografias. Dessa maneira a utilização de 
um sistema de aquisição de imagens de raios x por contraste de fase (ICF) poderia levar a uma maior 
sensibilidade e especificidade em relação ao método convencional. 

As principais técnicas desenvolvidas atualmente para produção de ICF são as técnicas baseadas 
em cristais analisadores, interferometria de cristais, interferometria de grades, imagens por iluminação de 
bordas e imagens baseadas em propagação (IBP).  A técnica IBP, conhecida também por ICF em linha, é 
entre as técnicas listadas a de maior simplicidade experimental e uma das poucas que já possui ensaios 
clínicos desenvolvidos. O método IBP utiliza a propagação em espaço livre para aquisição de imagens 
que contem informação de atenuação e contraste de fase.  Os raios x que atravessam o material sofrem 
refração e sua trajetória é ligeiramente alterada (ordem de arcsegundos), essa alteração produz um efeito 
nas bordas entre materiais, visualizado como uma diminuição e um aumento de intensidade (overshot) 
nessa região. 

A técnica IBP necessita que os raios x possuam alta coerência espacial e a busca por fontes ou 
setups experimentais capazes de produzir os níveis de coerência necessários para o surgimento dos efeitos 
de borda é uma questão importante para aplicação dessa metodologia de ICF no ambiente da mamografia.  

 O projeto está em sua etapa inicial: Foi feito o aprofundamento do estudo bibliográfico sobre a 
teoria por traz da técnica e também o estudo das ferramentas de processamento de imagens Matlab e 
ImageJ para utilização nos estudos previstos após a aquisição das imagens. Além disso, já foram cursados 
mais da metade dos créditos necessários para o programa. 
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A terapia radioablativa com Iodo 131 é utilizada após da tireodectomia como terapia para o Carcinoma 

Diferenciado de Tireóide a fim de realizar a ablação do tecido tireoideo residual e tratamento de recidivas 

ou processos de metástases, o êxito da terapia consiste em alcançar uma dose letal no volume do resto 

tumoral. 

Este projeto pretende realizar a dosimetria de pacientes submetidos à terapia de ablação de resto 

tireoidiano com Iodo 131 no Serviço de Medicina Nuclear do Hospital de Câncer de Barretos com a 

finalidade de ter uma otimização quantitativa na dosimetria durante e após da mesma. A pesquisa e 

baseada em três parâmetros: taxa de dose externa e dosimetria por imagem SPECT-CT, desta forma, 

poderá se determinar as grandezas radiometricas importantes na dosimetria do paciente em terapia 

radioablativa, como os tempo de residência do fármaco no corpo e órgãos, constantes de decaimento 

físico e biológico no paciente que proporcionará informação para determinar a dose nos órgãos assim 

como de quantificar os valores de dose na medula vermelha e verificar que sejam os estabelecidos ou 

recomendados pelos organismos internacionais regulatórios, alem disso para complementar a dosimetria 

física dos pacientes submetidos à terapia de ablação com Iodo 131 serão feita a implementação da coleta 

de sangue para obter a dosimetria biológica dos pacientes mediante a contagem das aberrações 

cromossômicas após da terapia, esta contagem será feita usando a metodologia de analise citogenética, 

este procedimento será projetado também para o controle dosimetrico do pessoal ocupacionalmente 

exposto. A obtenção de todos estos dados tem como objetivo principal estabelecer um protocolo ou 

sistema de dosimetria que permita estimar melhor as doses máximas que serão utilizadas, a dosimetria 

interna, o tempo que o paciente deve permanecer em internação, assim como a dose potencial que o 

pessoal envolvido e outras pessoas podem receber devido ao paciente. Desde o inicio do mestrado em 

março ate agora foi desenvolvido o modelamento teórico da pesquisa assim como da parceria com o 

Hospital de Câncer de Barretos e a submissão do projeto no Comitê de Ética da Faculdade de Filosofia 

Ciências e Letras de Ribeirão Preto. 
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O estudo do conteúdo de ferro em tecido cerebral humano tem ganhado cada vez mais destaque devido a 

achados que apontam uma relação entre o seu excesso no tecido cerebral com doenças neurodegenerativas 

[1]. O íon Fe2+ é instável quando livre no tecido, participando de reações que resultam em espécies reativas, 

levando à morte celular. A magnetita é apontada como uma possível fonte deste íon por ser o único óxido 

a contê-lo em sua estrutura de forma estável. A ferritina, por outro lado, atua como um mecanismo de 

controle deste íon livre, ao armazená-lo sob a forma Fe+3 na molécula de ferrihidrita. 

Em estudos de conteúdo de ferro em tecido cerebral, como o mapeamento por susceptibilidade magnética 

(QSM) para medida in vivo [2], a quanticação desses íons é de grande importância. Íons Fe+3 podem ser 

identificados e quantificados com o uso de EPR (Electron Paramagnetic Resonance) com boa sensibilidade 

[2], o mesmo não acontece para íons Fe+2 pois eles não apresentam elétrons desemparelhados. O uso do 

SQUID (Superconductor Quantum Interference Device) foi proposto como uma maneira de complementar 

estudos de EPR, quantificando o íon Fe+2 a partir da concentração de magnetita [3]. 

Experimentos com duas amostras cerebrais (Globo Pálido e Córtex Motor) foram feitos em São Carlos com 

o uso do SQUID. Curvas de histerese (à 300K), ZFC/FC (campo de 100 Oe), Termoremanescência ( campo 

de 7T) e IRM (à 300K) foram feitas, tendo contribuições diamagnéticas subtraídas das curvas. 

 

Observou-se um comportamento ferrimagnético (associada à magnetita) nas curvas de histerese, IRM, e 

Termoremanescência que também mostrou um sinal antiferromagnético (associada à ferrihidrita). A não 

observação de uma temperatura de bloqueio definida (ZFC/FC) se deve ao fato de a amostra biológica 

conter diferentes compostos paramagnéticos cuja superposição impede sua observação. A curva de IRM 

permitiu o cálculo da concentração da magnetita (com tamanho superior a 40 nm) na ordem de ng/g. Os 

valores encontrados se encontram na mesma ordem de grandeza daqueles observados na literatura [3,4]. 

Futuramente devem ser feitas concentrações de magnetita em outras regiões, para diferentes sujeitos, 

complementando o estudo do íon Fe+3 feito por EPR. Curvas de correlação com valores de susceptibilidade 

deverão ser feitos no sentido de inferir se há influencia nos mapas de QSM. Ainda, medidas a diferentes 

temperaturas poderiam proporcionar concentrações de magnetita de diferentes tamanhos, tomando cuidado 

a baixas temperaturas onde partículas superantiferromagnéticas (de ferrihidrita) passam a dominar o sinal. 

Referências: [1] Barbosa JHO et al., Tese de Doutorado, USP: 72, 2016; [2] Zecca L et al., J Neural Transm 5: 203-213, 1993; 

[3] Kumar P et al., Scientific Reports 6: 38916, 2016. [4] Bulk M et al., Scientific Reports 8: 6898, 2018. 
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O uso de nanopartículas de ouro (AuNP) na medicina oncológica vem sendo estudado com o objetivo de 

se maximizar os benefícios decorrentes do uso das radiações ionizantes no tratamento do câncer. Até 

recentemente, esses benefícios eram atribuídos ao aumento de dose no tumor, resultante da maior absorção 

da radiação por parte das nanopartículas, produzindo maior dano no cromossomo da célula. Entretanto, 

estudos recentes têm mostrado que as AuNPs tendem a se localizar no citoplasma celular e isto sugere que 

a resposta celular à radiação também pode ser influenciada por processos indiretos, induzidos quando o 

núcleo celular não é o único alvo da radiação. Os resultados desses estudos sinalizam que a mitocôndria, 

em particular, pode ser o alvo com maior potencial de produção de danos relacionados à interação da 

radiação com as AuNPs. Enquanto os trabalhos anteriores têm focado no estudo de AuNPs internalizadas 

no núcleo celular, a avaliação da parcela de radiossensibilização devida à função mitocondrial pode mudar 

radicalmente os estudos futuros da melhor configuração de AuNPs para potencialização da radioterapia. 

Desta forma, o projeto desenvolvido tem como objetivo determinar a funcionalidade da mitocôndria e a 

formação e papel de espécies reativas de oxigênio na radiossensibilização celular mediada pelas AuNPs. 

Além de investigar a influência das AuNPs carregadas positiva e negativamente no potencial de membrana 

mitocondrial.  

Na etapa atual desse estudo, linhagem celular de melanoma SK-MEL-28, adquiridas através do BCRJ, 

foram cultivadas e armazenadas, a baixa temperatura (-80°C), em alíquotas de 106 células/mL com solução 

criopreservante. Além disso, foram sintetizadas AuNPs com carga superficial positiva e negativa. As 

AuNPs carregadas positivamente foram sintetizadas através do método de redução por borohidreto, no qual 

utiliza-se o ácido tetracloroáurico (HAuCl4), em solução aquosa, como precursor metálico e o borohidreto 

como agente redutor. Como agente estabilizante, utilizou-se o hidrocloreto de Polialilamina (PAH) que 

durante a síntese das AuNPs são adsorvidos à superfície das AuNPs, conferindo às nanopartículas carga 

superficial positiva. Por outro lado, as AuNPs carregadas negativamente foram sintetizadas através do 

método de Turkevich. Nesse método, o citrato atua tanto como agente redutor quanto agente estabilizante. 

Após a síntese, as AuNPs foram caracterizadas por espectroscopia no UV-VIS, espalhamento dinâmico de 

luz e determinação do potencial zeta. A partir dessas técnicas de caracterização, estimou-se o tamanho, 

índice de polidispersão e potencial zeta das nanopartículas sintetizadas. Para avaliar os efeitos de diferentes 

configurações e concentrações de AuNPs em células de melanoma, realizou-se o ensaio XTT que possibilita 

detectar células viáveis com base no princípio de que as células metabolicamente ativas clivam o sal 

amarelo tetrazolium XTT formando um corante formazam alaranjado. No entanto, os resultados 

preliminares desse teste foram inconclusivos devido a problemas no solvente utilizado nas amostras de 

controle. Neste contexto, serão realizados novos testes para avaliar os efeitos das AuNPs nas células de 

melanoma. 
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Lúpus Eritematoso Sistêmico é uma doença autoimune de origem desconhecida e difícil diagnóstico pois 

atinge diversos órgãos. Além de exames laboratoriais e comportamentais, utiliza-se neuroimagem como 

SPECT para diagnostico.  Neste estudo levamos em consideração a utilização do Statistical Parametric 

Mapping (SPM), ferramenta que permite a comparação entre um paciente e um banco de dado de pacientes 

saudáveis.   

Este estudo objetiva avaliar retrospectivamente pelo SPM as alterações do fluxo sanguíneo cerebral 

regional (SPECT cerebral) em pacientes com LESNP.  

Para tal, foi realizado o processamento das imagens de SPECT cerebral de pacientes com LESNP através 

do SPM comparativamente a um banco de dados de SPECT cerebral de voluntários saudáveis. Os mapas 

paramétricos foram comparados ao laudo visual.  

Os achados incluem a avaliação do fluxo sanguíneo de cada caso por dois métodos, análise visual do SPECT 

cerebral por médicos nucleares e através do mapeamento estatístico paramétrico, SPM.  

 

FIGURA 1 – Áreas de aumento perfusional no paciente (A), associado ao contraste para hiperperfusão (B). Áreas de redução 

perfusional no paciente (C), associado ao contraste para hipoperfusão (D). 

 

Dentre os 17 pacientes analisados usando o SPM, 6 pacientes (35%) não obtiveram diferenças relevantes 

diante do banco de dados dos pacientes normais. Já os 11 restantes (65%), tiveram algumas diferenças 

significativas. Em pelo menos 59% dos casos, houveram alguma concordância entre as informações do 

SPM e do laudo visual. 

Com isso podemos concluir que o SPM é uma ferramenta útil para comparar pacientes com sujeitos 

saudáveis. Ao compararmos os achados dos mapas paramétricos dos exames de SPECT cerebral, o qual foi 

observado na análise visual, notamos várias semelhanças e algumas diferenças. Entretanto são necessárias 

mais pesquisas na área. 
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A epilepsia é uma desordem neurológica que causa descargas elétricas excessivas e anormais no córtex 

cerebral. Esta doença afeta aproximadamente 0,7% da população mundial (BOWMAN et al., 2001). Apesar 

de 70% dos pacientes com epilepsia responderem aos medicamentos, cerca de 30% não respondem a esse 

tipo de tratamento (pacientes refratários). Assim, se torna necessário buscar outros meios de tratamento, 

um deles é a remoção do foco epileptogênico cirurgicamente. Os exames mais utilizados para o diagnóstico 

e também para a localização do foco epileptogênico são o Eletroencefalograma (EEG), a Imagem de 

Ressonância Magnética Nuclear (IRM) e a Tomografia Computadorizada através de Emissão de um Único 

Fóton (SPECT).  

Portanto, considerando a alta resolução temporal do EEG e a alta resolução espacial da Ressonância 

Magnética (RM), tem-se como objetivo incorporar a informação da conectividade estrutural, estimada a 

partir de dados de difusão em imagens de ressonância magnética, na análise dos dados de EEG para 

aprimorar a localização de focos epileptogênicos.   

O estudo será feito em paciente que apresentem múltiplos spikes nos dados de EEG (escalpo), e que tenham 

diagnóstico claro sobre o foco epileptogênico para posterior validação do método empregado, e apresentem 

IRM. A partir desses dados será feito o seguinte processamento: 

 

Figura 1 - Esquematização da Metodologia a ser seguida no projeto. Serão coletados os dados de EEG e de RM (DTI e 

3DT1), em que a partir dos dados de EEG os eletrodos que foram acionados serão relacionados com a área cortical cerebral, 

enquanto que os dados de RM serão segmentados em um Atlas (Destrieux), e será processada a Tractografia e a 

conectividade estrutural. A partir dos valores de disparos do EEG e da conectividade estrutural, será feita uma combinação 

linear a fim de obter a atividade relacionada a cada área cortical correspondente a cada eletrodo. Analisando a atividade 

relacionada aos eletrodos poderemos constatar se existem relações diretas entre os eletrodos associadas aos tratos cerebrais 

e se as descargas elétricas possuem uma única origem ou diferentes pontos focais. 

Referências: C.J.Chu, M et al. Neuroimage v.108 (23-33),2015. YOGARAHAJ, M. et al.Epilepsia, v. 49, n. 2 (189–200), 2008. 
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A modular enzymatic glucose and urea biosensor based on electrolyte-gate organic field-effect transistor 

(EGOFET) device with functionalized gold wire electrode in a linear range between 10-6 and 10-1 mol/L, 

was obtained in collaboration with the hybrid devices group from Humboldt University at Berlin, under 

supervision of Prof Emil List-Kratochvil. This biosensor relies on the immobilization of enzymes as 

bioreceptors in a gold (Au) wire electrode integrated with a poly(3-hexylthiophene) (P3HT) based 

EGOFET device. The device was fabricated using low-density prefabricated OFET test chips (Ossila Ltd, 

Sheffield, UK) substrate structured with gold source, drain and gate electrodes (channel length L = 30 µm 

and channel width W = 1 mm). Regioregular P3HT (Rieke Metals, Lincoln, Nebraska, USA, MW = 37,000 

g/mol) was deposited from a 5 mg/mL chlorobenzene solution. All devices were deposited via spin-coating 

(1000 rpm, for 60 s) and annealed on a hot plate for 30 min at 120 °C, inside a N2 glovebox. The EGOFET 

was gated via an Au functionalized electrode. The gate wire functionalization with enzymes followed the 

next steps: the wire was immersed on a 11-Mercaptoundecanoic acid (MUA) ethanol solution (10 mmol/L), 

then it was immersed in a 0.05 mol/L N-hydroxysuccinimide (NHS) and 0.20 mol/L 1-ethyl-3-(3-

dimethylaminopropyl (EDC) DI-water solution. Upon removal from the solution, the gate wire was 

immersed in a 10 mg/mL enzyme solution (GOx or Ur) in phosphate buffer solution (PBS). The EGOFET 

should present variations in its response for two distinct situations, compared to bare Au gate electrode, 

when measuring analytes-based solutions, and with cross-analyte measurements, ensuring its selectivity. 

The working principle of the system is sustained by the oxidation-reduction reactions from the interaction 

between the analyte and the bioreceptor. The change in analyte concentration generates a variation in the 

EGOFET response. For both biosensors the linear range was from 10-6 to 10-3 mol/L, reaching a saturation 

point, with drain current varying from ~ 0.02 to 0.04 µA, and from ~ 0.07 to 0.09 µA, in the linear regime, 

for glucose and urea, respectively. To have a useful biosensor device, the reversibility should be observed, 

and it was for measurements with a 10-4 mol/L solution. The use of the bioreceptor guarantees the selectivity 

and cross-selectivity of the devices. The possibility of change the modified gate wire electrode for 

measurements of distinct analytes using the same EGOFET system possibilities the modular sensor to be 

reused and applied for a broad range of applications. These achievements fulfill the cycle of solid state-

based biosensors using organic semiconductors fabrication proposed by the student in its PhD project. 

Acknowledgment: For financial support, FAPESP (2014/09562-4, 2014/24559-0 and 2016/23305-0) and 

CNPq (305380/2015-0) Brazilian agencies, are acknowledged. 
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Electron paramagnetic resonance spectroscopy has been the most direct and powerful method 

for the detection and identification of free radicals and other species with unpaired electrons. 

The EPR spectroscopy allows the detection of a spectrum and its characteristics such as 

integrated intensity, hyperfine splitting, g value, line shape, and spin relaxation time. Thus, 

EPR is used in various branches of science, such as biology, chemistry and physics. In 

physics applications, especially in medical physics, when the measurement of the free 

radicals induced by ionizing radiation is proportional to the absorbed dose, it becomes useful 

for radiation dosimetry. The stability of the radicals depends in particular on the crystal 

structure, molecular neighborhood and temperature. EPR alanine dosimetry currently is 

recommended as standard dosimetric material by the International Atomic Energy Agency 

(IAEA). However new studies highlighted other materials with higher sensitivity than 

alanine. Therefore, new materials should be investigated for EPR dosimetry. In alanine the 

amine group is broken during the interaction with the ionizing radiation. It is in this context, 

that L-asparagine might fit in this dosimetric profile due to the presence of two amine groups 

linked to the compound. Therefore, it might be more likely to form radiation-induced free-

radicals in asparagine than in alanine. The first results show that L-Asparagine is sensitive to 

ionizing radiation. The peak to peak intensity at the center was measured as an indication of 

the number of paramagnetic centers created by radiation. The EPR spectrum is composed of 

at least 8 hyperfine lines, although not completely resolved. We found optimized 

spectroscopic parameters, providing the highest signal-to-noise (S/N) ratio investigating the 

dependence on the modulation amplitude, and microwave power. The adopted values for the 

construction of a calibration curve were 2 mT modulation amplitude and. 2 mW power. The 

fading of the signal was negligible showing no decay for at least 480 h. The EPR signal 

intensity versus dose is linear within studied interval of 2 to 12 Gy. Results will be discussed 

in terms of the possible radicals formed, the dosimetric properties of asparagine and how it 

compares with the standard alanine. 
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Introduction: Today physicians validate radiodermatitis qualitatively using scoring scales, such as the            
RTOG scale. There is no quantitative method for assessing the degree of injury. The objective of this                 
work is to develop a metric for the evaluation of radiodermatitis through the analysis of digital images in                  
breast cancer patients. 
Methods: After the approval of the Research and Ethical Committee of the university (CEP FFCLRP -                
HC USP Ribeirão Preto nº 73541017.20000.5407), Breast cancer patients were chosen (42 patients in              
total) independently of their skin color, tumor type, surgery, treatment type, and were followed              
throughout their treatments, including the beginning and the end, and a week and 4 week return after the                  
treatment end. Images were obtained randomly along treatment, so for example, pictures were taken in               
the beginning, in day 1, 4, 5, 8, 11, 15 and 16. For each day, 12 images were taken in 3 different positions                       
(frontal, lateral and below the breast). In each position it were taken pictures with and without light of the                   
room, and when the light of the room was off, the flash of the camera was used. In both conditions, a                     
photo was taken with non-polarized light and a photo with circularly polarized light. The images were                
processed in the RGB color space. A ratio between the average intensity of the places of the breast with a                    
radiodermatitis degree above 1 and the mean intensity of a white tape placed outside the treatment area                 
was calculated. As a first attempt, the region of interest with skin lesion (ROI) was selected manually. As                  
a second attempt, to improve the results, the ROI was selected automatically after an Intensity Based                
Image Registration of the patients along their treatment. In this way, the error could be diminished by                 
avoiding user mistake when choosing the area. A last attempt, An automatic registration using feature               
matching was used, taking advantage of the anatomical references of the patient. For example, each breast                
cancer patient had tattoos of the treatment area, so the camp limits were used as references to align the                   
images along the treatment for each patient.  
Results: The ratio of the first treatment days was used to normalize all the other ratios. For a partial result                    
of a hypofractionated patient shows that the comparison ratio decreases over time, which shows that it is a                  
fact that the mean intensity decreases throughout the treatment. The last point shows an increase, which                
can be confused with an improvement in the skin, but in this case, the patient has a grade 2 (desquamated                    
skin). In order to discriminate between these two information, the standard deviation is used, which on                
that day increases considerably in relation with the other points along treatment. 
Conclusions: We have an indication of how to identify grade 1 and grade 2, but it has to be validated 
with more patients.  
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Introdução 

A Doença de Alzheimer (DA) é a forma mais comum da degeneração do Sistema 

Nervoso Central e até 2050 o número de casos de indivíduos com DA aumentará até 

500% em toda América Latina (1). Caracterizada por um declínio das funções cognitivas 

como memória episódica, pensamento abstrato e distúrbios de linguagem, estudos 

relacionam essa deterioração da linguagem predominantemente no processo de fluência 

verbal semântica (2). Portanto, o objetivo do estudo é a obtenção de mapas de 

conectividade funcional e de conectividade efetiva cerebral da fluência verbal semântica, 

por imagens funcionais de ressonância magnética (RM), em um grupo de voluntários 

saudáveis, para futuras comparações com pacientes com DA. 

Metodologia 

Dezesseis voluntários destros, assintomáticos para doenças neuropsicológicas, 

homens e mulheres com idade mínima de 18 anos foram recrutados para o estudo. As 

aquisições das imagens foram realizadas após a aprovação pelos Comitês de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto e do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. 

Imagens de alta resolução ponderadas em T1 e imagens funcionais baseadas no 

contraste BOLD (blood oxygenation level dependente) foram adquiridas em uma máquina 

de RM de 3 T. O pré-processamento das imagens foi realizado utilizando o software 

Statistical Parametric Mapping, para diminuir as variações que não estão associadas à 

tarefa e preparar os dados para o processamento futuro. 

As futuras análises fornecerão os mapas de localização funcional, conectividade 

funcional e conectividade efetiva, além as correlações com os resultados obtidos na 

avaliação neuropsicológica. O atlas (template) das regiões anatômicas associadas à tarefa 

de fluência verbal semântica foi elaborado de acordo com a metanálise (3). O template 

será usado para comparação ao mapa paramétrico estatístico de cada indivíduo. 

 

Considerações Finais 

 

O estudo iniciou em agosto de 2018, e até o momento terminamos o projeto 

entregue ao departamento e realizamos o pré-processamento de todas as imagens. 

Entretanto, ainda não temos resultados suficientes para discussões ou conclusões. 
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Dois fenômenos que influenciam na formação de imagens dentro da medicina nuclear são o espalhamento 

e a atenuação de fótons. O primeiro desvia a trajetória dos fótons de forma a dificultar a localização da 

fonte emissora dentro do paciente e assim formar imagens. Já o segundo reduz o número de fótons, 

fazendo com que a contagem seja alterada e novamente temos uma interferencia nas imagens produzidas. 

Devido aos fatos citados anteriormente, torna-se importante o uso de métodos corretivos para estes 

efeitos, pois ambos geram uma queda na qualidade das imagens de medicina nuclear. Neste projeto 

estaremos utilizando alguns métodos para correção de atenuação e espalhamento a fim de compará-los e 

constatar qual apresenta uma melhora mais significativa na qualidade de imagens de SPECT. Além disso, 

vamos observar a influencia da distância nesses processos, ao se avaliar a emissão de radiofármacos 

alojados em regiões profundas e periféricas do cérebro, devido ao fato de que quanto maior for o caminho 

percorrido pela radiação mais interações ocorrerão. 

Os principais métodos para correção de espalhamento e atenuação são respectivamente o Dual Energy 

Window (DEW) e a correção considerando um coeficiente de atenuação único (Chang). O primeiro se 

utiliza de duas janelas energéticas, uma centralizada na energia emitida pelo radiofármaco que conterá 

fótons primários e espalhados, e outra longe disso que obterá apenas radiação espalhada. Adquirido isso 

essas janelas são subtraídas resultando apenas as informações vindas da radiação primária. Já o método de 

Chang calcula a perda na contagem dos fótons através de uma exponencial decrescente, ou seja quanto 

maior o caminho percorrido maior a perda. Este método considera um coeficiente de atenuação único 

(parte integral da expressão de atenuação) para todo o volume em questão.  

Em nossa metodologia, primeiramente foi realizado um estudo do software GATE, que realiza simulações 

de fenômenos radioativos, a fim de dominar a lógica da simulação e aprender como construir o modelo 

desejado para simulção. Em seguida, as simulções com o software GATE foram realizadas. Estas 

simulações foram feitas com um objeto simulador em forma de cunha e outro em forma de esfera, com 

uma atividade de 0.324 mCi em ambos os casos. Após isso, utilizando o software Matlab, realizamos o 

processamento das imagens, ou seja, reconstruimos e realizamos a correção DEW nas imagens. 

Observando os resultados nota-se uma melhora no ruído das imagens corrigidas, e na uniformidade na 

contagem em algumas regiões, além de que as regiões centrais que sofriam mais com o efeito de 

espalhamento apresentaram uma melhora em relação as bordas, mostrando que esse tipo de correção pode 

melhorar a qualidade das imagens de SPECT.  
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O método de espectrometria Compton apresenta-se como uma técnica eficiente para medição de espectros 

de feixes de fótons de energia alta que são produzidos em aceleradores lineares clínicos  e máquinas de 

radioterapia com cobalto, usadas em tratamento de pacientes com câncer. Neste trabalho foi feita a 

medição do espectro de altura de pulsos (PHS: Pulse Height Spectra) para uma máquina de Co-60 de uso 

clínico, logo usamos a matriz de resposta previamente construída para o sistema de espectrometria, e um 

método de deconvolução para recuperar o espectro de fluência de fótons da máquina clínica; o principal 

objetivo é aplicar este método na medida e reconstrução do espectro de bremsstrahlung de um acelerador 

linear clínico.  
Previamente foi feita a caracterização de um detector de NaI(Tl), obtendo as funções de resposta em 

energia para o espectrômetro Compton com o objetivo de construir a matriz de resposta do sistema, e logo 

foi verificado o funcionamento do espectrômetro mediante a medição dos espectros de altura de pulsos 

em configuração Compton para energias de raios X de 70 a 100 kV com ângulo Compton de 90
o
, as quais 

foram feitas com o fim de obter a resposta do espectrômetro a estas energias, finalmente fizemos a 

medida do espectro de altura de pulsos para a maquina de Co-60 em diferentes ângulos Compton com o 

objetivo de recuperar o espectro de fluência de fótons da máquina clínica.  
Foram obtidos os espectros de altura de pulsos medidos em configuração Compton para uma máquina de 

Co-60 Theratron-780 e logo foi recuperado o espectro de fluência de fótons associado a máquina clinica 

usando a matriz de resposta previamente construída, observando que existe correlação com o espectro 

obtido por simulação Monte Carlo, e também com o espectro recuperado para uma fonte de calibração 

padrão de Co-60.  
O método de Espectrometria usado para recuperar o espectro da máquina clínica de Co60 mostra uma boa 

definição dos picos correspondentes ao Co-60 e correlação com o espectro obtido de uma fonte de 

calibração padrão em consequência este método pode ser usado na medida e reconstrução do espectro de 

bremsstrahlung de um acelerador linear de uso clínico. 
 
Palavras-chave: PHS; resposta do detector; espectrometria Compton; bremsstrahlung; radioterapia. 
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 A técnica de mamografia por dupla energia, que consiste na combinação de imagens mamográficas 

convencionais, geradas em diferentes kVps, pode ser utilizada para realçar ou suprimir características da 

mama presentes na imagem, ou gerar imagens quantitativas, que destaquem a morfologia ou fração de 

determinado tecido. O objetivo deste trabalho é estudo e otimização de imagens mamográficas geradas por 

dupla energia para a verificação e quantificação de microcalcificações, frações de tecido glandular e 

componentes do tecido mamário (proteína, lipídios e água), para diferentes condições de aquisição 

(espessuras da mama, tipos de detectores e ponderações de dose absorvida). Inicialmente, este estudo foi 

realizado através de simulação computacional com a utilização do código PENELOPE e posteriormente 

serão realizados por meios experimentais, com a utilização de fantomas que simulem a estrutura de uma 

mama. Atualmente, as etapas realizadas por simulação computacional estão sendo concluídas, onde o 

modelo geométrico e um equipamento mamográfico digital completo foi construído (ponto focal, bandeja 

compressora, suporte para mama e detector) e o código PENELOPE foi devidamente adaptado para 

fornecer imagens mamográficas e grandezas dosimétricas pertinentes para estre projeto. A mama foi 

simulada como composta de uma camada externa de pele e uma interna, contendo diversas espessuras de 

microcalcificações e taxas de frações glandulares, variáveis dentro dos limites encontrados clinicamente. 

Imagens foram simuladas (geradas) para feixes polienergéticos e passaram por processos de correção de 

espalhamento e ruído, sendo combinadas em seguida, a fim de se destacar as energias que melhor estimem 

as características da mama previamente citadas. 

 Os cálculos das grandezas dosimétricas foram devidamente validados, juntamente com a geração 

das imagens digitais. O algoritmo de correção pré-processamento foi aplicado com sucesso, removendo 

mais de 90% da contribuição do feixe espalhado das imagens. Os algoritmos de combinação para as 

gerações de imagens quantitativas em espessura de microcalcificações e fração glandular foram aplicados, 

apresentando uma boa eficiência nas estimativas destas grandezas, porém, o algoritmo de pós-

processamento se mostrou necessário para que isto ocorra, sendo responsável pela eliminação de até 80% 

do ruído nas imagens combinadas. 
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 Materiais termoluminescentes são materiais que exibem luminescência quando 

aquecidos. Os dosímetros termoluminescentes (TLD) são largamente utilizado 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  

 Este trabalho tem como objetivo estudar parâmetros de resposta de pastilhas 

termoluminescentes, como a sensibilidade, homogeneidade de grupo, reprodutibilidade, 

dependência energética e desvanecimento. Neste trabalho foram produzidos TLD 

utilizando o método de Yamashita, em que os cristais são formados com CaCO3 mais 

dopante em solução de H2SO4. As pastilhas produzidas foram de CaSO4:Dy,Tm, 

CaSO4:Tm, CaSO4:Dy,Tb e também utilizou-se a pastilha de CaSO4:Dy comercializada 

pela MRA Indústria Ltda.  

As pastilhas foram separadas em grupos para avaliação da dose inicial necessária para 

estabilização das armadilhas eletrônicas formadas pelo cristal dopado. Uma dose de 

20 mGy, em fonte de Césio-137, foi utilizada para pré-irradiação de todos os grupos 

estudados. Após a pré-irradiação, esses grupos foram tratados termicamente e irradiados 

com doses sucessivas de 2,02 mGy, ainda em fonte de Césio-137 do Centro de 

Instrumentação, Dosimetria e Radioproteção (CIDRA). Para todos os procedimentos, o 

tratamento térmico pré-leitura consistiu em 30 minutos em estufa a 100 oC e o tratamento 

térmico pré-irradiação em 20 minutos em forno a 300 oC. As leituras foram realizadas em 

leitor Thermo Scientific modelo Harshaw TLD 3500. 

Para o estudo da dependência energética  utilizou-se o equipamento de raios X modelo 

ISOVOL TITAN 160 –GE do Departamento de Física. Mantendo fixo o valor da dose, 

variou-se o kVp de 30 a 120 kVp. Já para o estudo do desvanecimento, utilizou-se a fonte 

de Césio-137, com uma dose de 2,02 mGy, com leituras posteriores periódicas. 

Foi observado que a estabilização das armadilhas desses grupos foi obtida em uma dose 

de 34,14 mGy para todos os materiais. Os coeficientes de homogeneidade para as 

pastilhas de CaSO4:Dy, CaSO4:Dy,Tm, CaSO4:Tm e CaSO4:Dy,Tb foram 118%, 42%, 

36[% e 46%, respectivamente. Já para o desvanecimento após 21 dias foi de 5% para 

CaSO4:Tm, 9% para CaSO4:Dy,Tm e 13% para CaSO4:Dy. As pastilhas apresentam 

dependência energética em concordância com a literatura, sendo esta máxima para feixe 

de 40 kVp. O material de maior sensibilidade foi o CaSO4:Tm, com resposta 17%  maior 

que as pastilhas comerciais. As conclusões parciais do trabalho são de que os materiais 

termoluminescentes produzidos apresentam características dosimétricas adequadas para 

aplicações diversas em dosimetria.   
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 O câncer de mama é o tipo de câncer mais frequente entre as mulheres, sendo o maior responsável 

pela mortalidade nesta população. A mamografia é hoje o instrumento mais utilizado na detecção precoce 

das doenças da mama, no entanto esta técnica não é ideal. Por isso, atualmente são pesquisados novos 

métodos de imagens por CT para obtenção de imagens sem a compressão da mama. Analisando estas 

imagens por CT em base nos coeficientes de atenuação obtidos, é possível estimar a densidade eletrônica e 

número atômico efetivo através de parametrizações ou calibrações, que fornecem novas informações e 

imagens úteis para diagnósticos e planejamentos de radioterapia. 

 Nesse trabalho pretende-se estudar a viabilidade da extração da densidade eletrônica e número 

atômico efetivo de tecidos utilizando dados de CT obtidos a partir de detectores dispersivos em energia. 

Para isso será necessária a análise das metodologias (parametrizações) para a extração de parâmetros 

(densidade eletrônica e número atômico efetivo) a partir do coeficiente de atenuação. Essas metodologias 

serão validadas e aplicadas às imagens de CT, formando assim imagens tridimensionais da densidade 

eletrônica e número atômico efetivo. 

 Nos anos anteriores foram obtidos o coeficiente de atenuação linear de diversos tecidos mamários, 

para energias entre 10-50 keV, além de serem escolhidas três parametrizações para a obtenção da densidade 

eletrônica e número atômico efetivo dos materiais estudados. No entanto, os coeficientes de atenuação 

linear obtidos apresentavam uma variação muito grande, o que causava um erro muito grande nos 

parâmetros obtidos pelas parametrizações. 

 Neste ano de doutorado foram estudados meios para que o coeficiente de atenuação linear obtidos 

experimentalmente apresentem uma menor flutuação, melhorando assim os resultados obtidos nas suas 

parametrizações. Foram utilizados diversos tipos de filtros (Filtro de Média, Média Ponderada, Savitzky-

Golay) para tentar suavizar o espectro obtidos, com diferentes janelas. A flutuação do coeficiente de 

atenuação linear diminuiu, mas não o suficiente para que os valores obtidos pudessem ser utilizados nas 

parametrizações. Então foi realizada uma diminuição no número de canais no detector, fazendo com que 

cada canal obtivesse uma maior contagem de fótons, melhorando assim a flutuação e os erros experimentais. 

 Quanto às parametrizações, foram estudadas as suas limitações (energéticas e da composição dos 

materiais), além de verificar se as densidades eletrônicas e números atômicos fornecidos por elas são 

equivalentes (possuem o mesmo significado), ou seja, se podem ser comparadas. O número atômico efetivo 

obtido através de cada parametrização possui um significado diferente, sendo assim não podem ser 

comparados. Como os valores de densidade eletrônica dependem dos valores obtidos para o número 

atômico efetivo, estes também não podem ser comparados. Foram também propagadas as incertezas 

experimentais em cada parametrização, podendo assim verificar quais são as parametrizações mais 

sensíveis às flutuações experimentais do coeficiente de atenuação linear. 
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 O termo dosimetria multimodal se refere a materiais cuja dose recebida pode ser estimada por 

diferentes técnicas, a saber, Termoluminescência (TL), Luminescência Opticamente Estimulada (OSL) e 

Ressonância Paramagnética Eletrônica (EPR), para medidas de dose total e Radioluminescência (RL) 

para medidas de dose em tempo real. Esse tipo de dosimetria é algo novo e nada a respeito foi encontrado 

na literatura. Materiais cujas propriedades dosimétricas já vêm sendo exploradas, como o borato de cálcio 

dopado com chumbo (CaB6O10: Pb) e novos materiais serão investigados a fim de verificarmos se a 

dosimetria multimodal é factível. Para a dosimetria OSL, o CaB6O10: Pb já apresentou resultados 

promissores, como resposta OSL superior a do óxido de alumínio dopado com carbono (Al2O3:C), que é 

um dosímetro padrão OSL. No entanto, as outras técnicas precisam ser exploradas para a validação de um 

dosímetro multimodal. Como parte do projeto para auxiliar na caracterização dos materiais, um 

espectrômetro de TL/RL está sendo desenvolvido. Esse sistema consiste no acoplamento de uma 

fotomultiplicadora, Hamamatsu, com um filtro óptico passa-banda, 400-700 nm, Edmund Optics e um 

sistema de aquecimento recentemente desenvolvido por nosso grupo. O filtro óptico deverá movimentar-

se numa alta velocidade (6 cm/s), enquanto que os espectros de TL/RL serão coletados. O sistema para 

controlar o deslizamento do filtro já está sendo desenvolvido, utilizando a plataforma arduino. Esse 

sistema é composto por um motor servo com encoder, e já mostrou ser robusto para movimentar o filtro 

em altas velocidades. No entanto, é necessário desenvolver um mecanismo para se obter alta precisão na 

leitura da posição do filtro, uma vez que a posição do filtro está relacionada com o comprimento de onda 

de aquisição dos espectros. 
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Devido ao grande número de exames de raios X realizados a cada ano, há uma necessidade de 

controle da dose e o uso de sistemas de raios X empregados em imagens médicas. O que implica o uso 

correto dos equipamentos de raios X em concordância com a qualidade de imagem, esse conjunto entre a 

qualidade da imagem e os ajustes das grandezas dosimétricas (kerma no ar) podem oferecer uma 

ferramenta importante em muitas situações. 

A caracterização completa de um feixe de raios X para investigações físicas e médicas baseia-se 

na medição do espectro de fluência de fótons. No entanto uma completa especificação da qualidade de um 

feixe de raios X requer a medida de vários parâmetros, como a primeira camada semi-redutora; a segunda 

camada semi-redutora; o coeficiente de homogeneidade; a tensão no tubo: a filtração total e a intensidade 

da radiação. O objetivo deste trabalho é realizar a caracterização dos feixes de raios X de um 

equipamento recentemente instalado no laboratório do grupo de pesquisa em Física Radiológica e 

Dosimetria, establecendo condições de radiação padrão em radiodiagnóstico. 

Neste trabalho seguiremos as publicações da International Electrotechnical Comission (IEC) em 

sua publicação 61267 em conjunto com a publicação 4037-1 da International Organization for 

Standardization (ISO) que estabelecem condições específicas para a caracterização de feixes de raios X 

diagnósticos. A avaliação e a expressão das incertezas de medição serão feitas de acordo com as 

recomendações dadas no texto “Guia para a expressão da incerteza de medição”. Será utilizado um 

equipamento de raios X da marca G&E, modelo ISOVOLT Titan E, janela com 0,8mmBe mais 2mmAl, 

que opera de 20 a 160kV. Cinco câmaras de ionização para as medidas primárias de exposição e de kerma 

no ar: câmaras de ionização de placas paralelas Keithley 96035, PTW-Freiburg TN34069 e Radcal 10X5-

6M; câmaras de ionização cilíndricas PTW-Freiburg TN30009 e Radcal 10X5-6. As câmaras de 

ionização Radcal 10X5-6 e 10X5-6M serão acopladas a um eletrômetro digital Radcal modelo 9015. 

Todas as outras câmaras de ionização serão acopladas a um eletrômetro digital PTW-Freiburg modelo 

UNIDOS E T-10010. Um medidor multipropósito PTW-Freiburg modelo Diavolt Multi será utilizado 

para medir a tensão de pico no tubo. A temperatura na sala em que está o equipamento de raios X é 

controlada por um sistema de ar condicionado. As medições de temperatura e pressão para a correção das 

leituras das câmaras de ionização serão obtidas utilizando-se um altímetro/barômetro digital que também 

tem a função termômetro. Filtros de alumínio puro (99,99%) com espessuras de 0,5mm (10 filtros) e 

1,0mm (13 placas), o que modifica os espectros de raios X emitidos, ou seja, são atenuadores. Todos 

esses parâmetros podem beneficiar potenciais usuários ou fabricantes de equipamentos de raios X em 

produções futuras. 
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Introdução: Técnicas avançadas de radioterapia conformacional permitem a entrega de elevadas 

doses ao volume tumoral ao mesmo tempo que protege tecido sadios. Portanto é necessário controle de 

qualidade tridimensional que simula o próprio tratamento. Os géis radiocrômicos possuem a capacidade de 

detectar a informação tridimensional da dose absorvida e combinado com uma técnica de imagem podemos 

associar a tomografia ótica pode-se realizar o controle 3D. Nesse trabalho, é desenvolvido um tomógrafo 

ótico de geometria de feixe cônico (CBCT), também é feita modificação e caracterização de dois géis 

radiocrômicos, Fricke(FXO) e Turnbull blue(TB) adicionando formaldeído e por fim é feito o controle de 

qualidade tridimensional de um tratamento de cervical é feito para se realizar o controle de qualidade 

utilizando o tomógrafo ótico e o gel Fricke. 

Materiais e métodos: O CBCT é montado utilizando um aquário de acrílico, câmera 8 bits e 8 

Megapixels de resolução máxima, com o feixe cônico produzido utilizando uma fonte pontual e uma lente 

que converge o feixe de luz na câmera. A automação é feita utilizando o microcontrolador arduino UNO. 

A caracterização ótica é feita comparando a impressão de padrões óticos de até 4 pares de linha por 

milímetro (lp/mm) em transparências com a imagem adquirida MTF. As reconstruções são validadas por 

imagens reconstruídas de cilindros de nanoparticulas de carbono, com 2mm de diâmetro na gelatina com 

concentrações de 2,5% a 8,5%. 720 projeções em passos de 0,5°em 360°, são adquiridas com 800x600 

pixels. A imagem reconstruída é de 512x512 pixels de 0,3x0,3 mm2. O coeficiente de atenuação CBCT é 

comparado determinado com o espectrofotômetro.  

Na composição dos géis FXO e TB é adicionado formaldeído para aumentar o ponto de fusão da 

gelatina. Adquirindo imagens de amostras irradiadas a cada 1 hora ao longo de 24 horas é calculado o 

coeficiente de difusão. A caracterização dosimétrica é feita comparando feixes de l 6MV e 15MV, variando 

a taxa de dose de 100 até 500 cGy/min em passos de 100cGy/min no feixe de 15MV. 

O controle de qualidade tridimensional de um tratamento de cervical é feito com o CBCT utilizando 

objetos simuladores preenchidos com FXO modificado. A comparação é feita utilizando o cálculo do índice 

gama entre os dados de planejamento e as imagens adquiridas no CBCT. 

Resultados: O MTF tomógrafo é de 3 lp/mm, os coeficientes de atenuação determinado com dados 

do espectrofotômetro são os mesmos determinados com o CBCT, apresentando um coeficiente linear de 

0,00125 cm-1 e 0,00119 cm-1respectivamente.  

A alteração com o formaldeído aumentou o ponto de fusão da gelatina de 25°C para 55°C. A 

sensibilidade dos géis não foram alteradas com essa modificação. O gel Turnbull-blue não apresentou uma 

dependência energética de 200cGy/min até 500cGy/min. O coeficiente de difusão do gel TB não se alterou 

do original, enquanto que o gel FXO diminuiu de 0,007 para 0,005 mm-1/hr.  

O controle de qualidade realização do planejamento de cervical tem como objetivo avaliar a região 

acima de 50% da dose na região de junção do planejamento da cabeça com a Cervical, com aprovação em 

média de 90,6% no cálculo do índice gama. 

Conclusões e perspectivas: O Tomógrafo ótico de CBCT foi montado com e caracterizado para 

aplicações clinicas. Os géis modificados para ser possível utiliza-los como dosímetro. E o controle de 

qualidade em aplicação clinica foi bem-sucedido. Na etapa atual do projeto está escrevendo artigo e tese, 

também está sendo realizada algumas correções na caracterização do FXO e na aplicação clínica para 

encontrar uma maneira de evitar erros no posicionamento. 
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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 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.  
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: Foram obtidas imagens de 108 pacientes com acromegalia e 191 
com prolactinoma. O conjunto de pacientes com acromegalia foi filtrado de acordo com os 



critérios de inclusão do estudo e as imagens foram segmentadas manualmente gerando um 
conjunto final de oito pacientes com uma média de três aquisições cada (Variação Média de 
Volume: 5713 ± 18809 mm

3). O próximo passo será executar a segmentação semiautomática 
com o conjunto selecionado de imagens por meio do algoritmo previamente desenvolvido e 
testado. Enquanto isso, o processo de filtragem e seleção das imagens dos pacientes com 
prolactinoma será finalizado.    
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A radiologia odontológica estuda órgãos e estruturas da cavidade oral através de imagens obtidas a 

partir da utilização de raios X. Dessa forma, um sistema de radiografia digital odontológico consiste em 

três componentes: gerador de raios X, receptor de imagem (CCD – Dispositivo de Carga Acoplada –, 

CMOS – Semicondutor de Óxido de Metal Complementar – ou PSP – Placas de Fósforo Fotoestimuladas) 

e monitor. Entretanto, esse sistema deve ser avaliado através de programas de controle de qualidade, cuja 

função é garantir que o sistema esteja operando de maneira eficaz. Porém, não existe um procedimento de 

referência para a garantia da qualidade da imagem digital nesses equipamentos.  

Portanto, o objetivo do projeto é a construção de um dispositivo de teste utilizando diferentes 

materiais que sejam adaptáveis e acessíveis para a garantia da qualidade da imagem digital odontológica a 

partir da aplicação de testes de verificação de parâmetros físicos da imagem, seguindo as recomendações 

da Portaria Federal 453 e do AAPM Report nº175, nos sistemas de radiodiagnóstico digital da Faculdade 

de Odontologia de Ribeirão Preto (FORP). 

Serão realizados testes de controle de qualidade para a verificação das condições do equipamento 

de raios X odontológico, dentre eles camada semi-redutora, reprodutibilidade da tensão do tubo de raios X 

e exatidão e reprodutibilidade de tempo de exposição. 

Com isso, é construído o objeto de teste composto por compartimentos. Cada um destes é específico 

para a análise de um parâmetro físico. Para a verificação da uniformidade será feito um step wedge que 

possui formato de cunha e consiste em ir aumentando a espessura do absorvedor através de degraus que 

servem para determinar a quantidade de radiação. Para a resolução de baixo contraste o compartimento será 

composto por duas séries de cinco poços em que uma será de diâmetros fixos e profundidades variadas e a 

outra com profundidades fixas e diâmetros variáveis. Por fim, para determinar a resolução de alto contraste 

será construído um padrão de barras com fios de diferentes diâmetros para observar se na imagem possui 

uma sequência de linhas escuras e claras alternadas.  

Após a construção é feita a união desses compartimentos pois serão utilizados em conjunto para a 

obtenção de uma única imagem digital que trará nela todos os parâmetros citados. 

As exposições à radiação no objeto simulador serão feitas utilizando a técnica (kVp e mA) e o tempo 

de exposição aplicados na rotina clínica, sendo que o phantom ficará sobre os sensores de captação CCD, 

CMOS e PSP dos consultórios da FORP. As imagens obtidas serão analisadas no software aberto UTHSCSA 

ImageTool. 

Contudo, o projeto foi inciado em maio de 2018 e, até o momento, o estudo aprofundado sobre os 

sensores de radiação e o fundamento teórico foram concluídos e os testes de controle de qualidade que 

serão executados escolhidos. Entretanto, ainda não há resultados para discussões. 
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Radiomics é uma técnica de análise de textura de imagens médicas cujo objetivo é extrair informações 

quantitativas da distribuição espacial do nível de cinza (Gray Level) das mesmas. Faz-se uso de 

algoritmos computacionais que permitem mensurar grandezas geométricas e estatísticas de uma região de 

interesse (ROI)1. 

Sabe-se que tumores sólidos são espacial e temporalmente heterogêneos. Diante disso, Radiomics atua 

como uma ferramenta importante para a oncologia clínica, ao analisar a resposta tumoral durante sessões 

de tratamento radioterápico2; identificar o GTV (do inglês “Gross Tumour Volume”) com alta acurácia3; 

ou também para correlacionar características extraídas das imagens com o prognóstico da lesão. A ideia 

de se criar um modelo preditivo para avaliar a eficácia do tratamento envolve “Aprendizado de Máquina”, 

um método de análise de dados que busca automatizar a construção de modelos analíticos que os 

representem. 

O trabalho consistiu na extração de características quantitativas de imagens de Ressonância Magnética 

Nuclear de 33 pacientes com lesão de glioblastoma multiforme, os quais foram submetidos à radioterapia 

no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. As lesões (GTV e também CTV – 

do inglês “Clinical Tumour Volume”) foram delineadas no sistema de planejamento Eclipse (Varian 

Medical System) pelos médicos radioterapeutas do departamento de Radioterapia do mesmo hospital, 

usando como base imagens de ressonância magnética (IRM) fundidas com a tomografia de planejamento. 

Essas imagens foram importadas então ao software de processamento de imagens “3D Slicer” e foram 

extraídas 108 características quantitativas de textura das IRM contidas na estrutura do GTV. Essas 

características representam tanto informações geométricas quanto a distribuição do nível de cinza de cada 

imagem.  

Porém, por se tratar de um grande número de características, o processamento de todas elas pode 

ocasionar um “over-fitting” na criação do modelo preditivo, representando uma não-generalização de um 

modelo de regressão escolhido. Para corrigir esta limitação, fez-se uso de um algoritmo que classificava 

as características com relação à sua importância no banco de dados (“Feature Selection Algorithm”)4, 

fazendo com que a redução de dimensionalidade dos mesmos fosse mais eficaz na aplicação do 

aprendizado de máquina. 

Ao aplicar o algoritmo de seleção das características, extraímos as 10 primeiras classificadas como mais 

representativas e, junto à classe preditora – no caso, a recidiva da lesão –, aplicamos o algoritmo 

“Medium Gaussian – Support Vector Machine” para treinar nossos dados na criação do modelo. 

Observamos uma acurácia global de 78,8% no treinamento dos dados, utilizando uma validação cruzada 



com k-fold = 5. Vale ressaltar que neste valor estão inclusas a acurácia das classes “verdadeiro-positivo” e 

“verdadeiro negativo”. 

Essa acurácia está proporcionalmente relacionada com a heterogeneidade do tumor de glioblastoma 

multiforme. Este tipo de lesão apresenta uma grande região de edema e também de necrose. Assim, os 

tumores podem apresentar formas diversas, dificultando a generalização dos dados no aprendizado de 

máquina. Como passos futuros do projeto, pretende-se padronizar a sequência utilizada para aquisição das 

IRM de todos os pacientes, porque a distribuição do nível de cinza pode se alterar de acordo com a 

sequência utilizada. Acredita-se, dessa forma, que a padronização da sequência possa diminuir o “over-

fitting” e consequentemente aumentar a acurácia de treinamento. Além disso, todo trabalho se baseou até 

agora no delineamento individual dos médicos radioterapeutas participantes deste trabalho, mas para 

tornar o modelo preditivo mais robusto e independente do médico delineador das estruturas pretende-se 

utilizar um software para segmentação automática das lesões5
. 
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In the human brain, neuronal interactions represent the dynamics of a fixed structural connectivity that 

underlies cognition and behavior. The divergence between (dynamic) functional connectivity and (fixed) 

structural connectivity is perhaps the most intriguing characteristic of the brain and calls for intensive 

research. We can better understand how brain works and its relation to cognition, studying the organization 

of functional networks. We may answer such questions testing whether the pattern of functional 

connectivity predicts cognitive task activations and how structural connectivity is related to it. Therefore, 

we evaluated functional localization and integration in response to the execution of the Symbol Digit 

Modalities Test (SDMT), which evaluates the information processing speed (IPS), adapted to the functional 

magnetic resonance imaging (fMRI). We examined how regions within the brain network interact with each 

other studying the effective connectivity to determine a structured process to investigate the dynamics of 

functional networks, its relationship with the structural networks and the cognitive performance of IPS in 

healthy individuals. Ten healthy young participants were evaluated by neuropsychological assessment with 

the oral and written versions of the SDMT after reading and signing the consent form. For structural 

connectivity analysis, diffusion-weighed images were acquired with 32 directions, b-value = 1000 s/mm², 

and Echo Planar Imaging readout. For functional analysis, resting-state and task-based BOLD fMRI were 

performed. The task consisted of a block-designed paradigm (5 task blocks intercalated with 6 control 

blocks). During task, based on a response key, participants should associate the number associated with a 

symbol presented on a monitor every 2 seconds. During the control blocks, participants should read the 

numbers appearing on the screen every 2 seconds. Image acquisition also included a T1-weighted 

anatomical image. We considered IPS-related regions obtained with our previous meta-analysis (Silva et 

al., MSRD 2018) as nodes of structural and functional networks. We hypothesized Dynamic Causal Models 

from our early study (Silva et al., Neuroimage 2018). We observed positive and significant correlation of 

structural with resting-state functional connectivity (r=0.549, p<0.0001) and task-based functional 

connectivity (r=0.562, p<0.0001). Functional reorganization from rest to task was positive and significant 

(r=0.912, p<0.00001). We found negative correlation (r=0.514, p<0.0001) between the modulatory forward 

connections and structural connectivity for group and individual analysis. There were strong associations 

of written SDMT scores with resting-state and task functional connectivity, and with endogenous backward 

connections from effective connectivity analysis. Measurements of spontaneous activity revealed 

functional patterns that are similar to structural connectivity, suggesting that structural networks constrain 

functional networks. Task-related responses that require context-sensitive integration disclose a divergence 

between function and structure that appears to rest mainly on long-range connections. Model-based 

theoretical and computation approaches focus on mechanisms of neuronal interactions that accommodate 

the dynamic reconfiguration of effective connectivity. Our MRI findings correlated negatively with 

cognitive scores, suggesting the “neural efficiency” theory explanation. 
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A utilização de sistemas de neuronavegação possibilitam um aumento da precisão e exatidão em 

procedimentos clínicos e experimentais em neurociência, como a estimulação magnética transcraniana 

(EMT) [1] e a estimulação profunda do cérebro (EPC) [2]. Porém, sua utilização se torna limitada pelo alto 

custo, baixa portabilidade e limitações instrumentais dos rastreadores espaciais. O objetivo inicial desse 

projeto é desenvolver, através de algoritmos de reconhecimento de padrões e visão computacional, o 

primeiro rastreador espacial para neuronavegação capaz de eliminar a utilização de um sensor fixado à 

cabeça do paciente. Além disso, a fim de contribuir com a precisão e confiabilidade de procedimentos de 

estimulação cerebral, o presente projeto visa desenvolver um sistema de controle de malha fechada para o 

posicionamento robotizado de estimuladores cerebrais, tais como a bobina de estimulação magnética 

transcraniana e os eletrodos da estimulação cerebral profunda. Serão implementadas as ferramentas para 

controlar os dispositivos de estimulação através de um braço robótico, e também funcionalidades para a 

correção do posicionamento do dispositivo de estimulação e a automação do procedimento de mapeamento 

cortical motor. Nesse cenário, o neuronavegador InVesalius Navigator [3], como uma ferramenta de 

distribuição gratuita e de código fonte aberto, se torna a plataforma ideal para o desenvolvimento das 

ferramentas necessárias para suprir essa lacuna. 

O rastreador espacial a ser desenvolvido será caracterizado de duas maneiras, a primeira para 

verificar o algoritmo de reconhecimento facial e a segunda para quantificar a precisão e exatidão dos 

marcadores detectados. A segunda caracterização será realizada através de um objeto simulador. Em seu 

interior serão 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 serão simuladas. A acurácia do 

sistema será definida como a média das distâncias euclidiana entre as coordenadas da imagem e as 

coordenadas digitalizadas. A caracterização do sistema de controle robótico de malha fechada avaliará a 

precisão e a repetibilidade do sistema de neuronavegação InVesalius Navigator com o braço robótico. Para 

essa etapa será desenvolvido um fantoma realístico.  O fantoma será composto por três principais estruturas, 

a estrutura externa será rígida e feita a partir de uma impressora 3D de modelagem por depósito de material 

fundido. A segunda estrutura será o cérebro, cuja composição será uma gelatina à base de água potável por 

causa da proximidade com a condutividade elétrica do cérebro. A terceira estrutura é um sensor magnético 

capaz de medir o campo elétrico induzido de maneira similar ao córtex. O reposicionamento da bobina será 

analisado para a média do sinal obtido entre os estímulos. A repetibilidade será estimada entre as repetições 

através de um estudo de Gage R & R. 
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Os cabos e conectores que ligam a câmara e o eletrômetro são componentes importantes em sistemas 

dosimétricos. Cabos triaxiais de baixo ruído e alta qualidade são a escolha óbvia. Não é dada muita atenção 

na literatura aos conectores, porém, eles podem causar inúmeros problemas para o usuário, exemplos: 

efeitos da poeira, umidade, fragmentos metálicos, mau contato, pinos desalinhados, rompimento na 

conexão do cabo aos contatos do conector, inadequação de conectores, dimensões ligeiramente diferentes 

de conectores de mesmo tipo, etc.  

No IPEN foram construídas câmaras de ionização (CI) para radiação X. Estes trabalhos mostraram 

a viabilidade de construção de detectores de baixo custo utilizando-se materiais do mercado nacional. 

Utilizou-se eletrômetros, cabos e conectores importados, inconvenientes pelos custos da importação, prazo 

de entrega e suporte técnico. 

O bloco transmissor acoplado à CI será constituído por um circuito eletrônico para medição de 

carga, fonte de alta tensão, microcontrolador, transmissor de radiofrequência e uma fonte de alimentação. 

O microcontrolador adquiri o sinal do circuito de medição e o armazenará para posterior envio ao 

transmissor de radiofrequência, que o enviará ao receptor após a exposição evitando interferência 

eletromagnética do gerador. O microcontrolador fará também gerenciamento da fonte de alimentação e da 

tensão de operação da CI.  

O bloco receptor será constituído por receptor de radiofrequência, microcontrolador, mostrador 

digital. O receptor receberá o sinal do transmissor e o enviará ao microcontrolador. O microcontrolador 

então apresentará a leitura no mostrador digital. A comunicação será feita na faixa de frequência de 

433−435MHz, que é livre e regulamentada pela Agência Nacional de Telecomunicações para 

radiocomunicação a curtas distâncias. O alcance do transmissor que será utilizado é de aproximadamente 

50m. 

Serão construídos suportes em polimetilmetacrilato para o posicionamento das câmaras de 

ionização nos campos de radiação X para as medições no ar livre. 

Os conjuntos câmara de ionização e eletrômetro deverão ser caracterizados, sempre que possível, 

de acordo com os procedimentos e as especificações da IEC. Para estudos da dependência energética e 

outros testes, os conjuntos câmara de ionização e eletrômetro deverão ser calibrados e testados em feixes 

padrões de raios X diagnósticos que serão estabelecidos em um equipamento de raios X industrial 

disponível. 

As medições de temperatura e pressão para a correção das leituras da CI serão obtidas por 

altímetro/barômetro/termômetro digital. Na função termômetro o intervalo de medição é de −40◦C até 

+70◦C e a resolução é de 0,1◦C. Na função barômetro o intervalo de medição é de 40kPa até 107kPa e a 

resolução é de 0,1kPa. 

A avaliação das incertezas serão de acordo com as recomendações dadas no texto “Guia para a 

expressão da incerteza de medição”. O desempenho dos conjuntos desenvolvidos neste trabalho será 

comparado com sistemas dosimétricos comerciais disponíveis, afim de validar as leituras, e verificar 

possíveis desigualdades tecnológicas. 

 



  

 

NRL-coated magnetic Fe3O4 nanoparticle for MRI contrast enhancement  
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Recent technology advances in nanotechnology, and imaging technology allow the 

application of nanomaterials for early cancer diagnosis and therapy. As early detection is 

prerequisite for being successful, magnetic resonance imaging (MRI) has become one of the 

most extensively used and powerful tools for noninvasive clinical. Magnetic nanoparticles 

generate either “positive” or “negative” contrast in MRI figure. Among the various MNPs 

under investigation, superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs) have attracted 

considerable interest. In this work, Iron oxide nanoparticles (Fe3O4) were synthesized by co-

precipitation method in mild temperature (90°C) using natural rubber latex (NRL) as capping 

agent for MRI contrast agent. Magnetic nanoparticles (MNPs) were prepared by mixing ferric 

and ferrous ions in highly basic solutions (NH4OH) in different NRL volumes. The properties 

of the obtained MNPs were characterized using various techniques. TEM images showed that 

core size and size distribution of magnetic nanoparticles can be controlled by the NRL 

concentration. Two important functions that 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 Zeta potential measurement of the NRL-coated and 

uncoated MNPs revealed higher colloidal stability for the NRL-coated MNPs. FTIR spectra 

suggested the presence of hydroxyl groups in the uncoated MNPs. Absence of hydroxyl groups 

in the NRL-coated samples suggests that the binding of MNPs to NRL molecules protects the 

magnetic cores from water, that is very important for biomedical applications. The presence of 

bands related to the cis-1,4-polyisoprene confirmed that the MNPs were successfully coated 

with NRL latex. Hall magnetometer measurements revealed that the iron oxide nanoparticles 

are superparamagnetic and that the NRL-coated magnetic nanoparticles have higher 

magnetization compared to the bare magnetic nanoparticles. We used these prepared samples 

as contrast agents in MRI. MRI images of bare and NRL-coated MNPs were done by a Philips 

Achieva 3.0T MRI scanner. MRI sequence for T2 was performed using a 2D multi-spin echo, 

8 echoes in steps of 14 ms per each 20 slices. For T1 map, a single shot of one echo with a 

repetition time (TR) steps, 100 ms from 450 ms to 1050 ms and 200 ms from 1050 to 2050, 

total of 15 echoes was performed. R2 and R1 rates were calculated by a MATLAB code. The 

relaxivity ratios (r2/r1) of MNPs were shown in Table 1. As it can be observed the ratio 

significantly decreases by increasing the NRL volumes in the synthesis from 100 µL to 800 

µL. Therefore, it can be concluded that NRL-coated MNPs can enhance the image contrast in 

MRI.  

Table 1. Summary of Physical Properties of NRL-coated MNPs. 

  

 

Samples NRL 

(µL) 

TEM size 

(nm) 

Zeta 

potential 

(mV) 

Ms 

(Am2/Kg) 

r2/r1 
(s-1) 

S1 0 12±4 -4.4 80 2.6 

S2 100 13±2.8 32.2 107 3.6 

S3 400 10.3±2.2 33.4 93 2.3 

S4 800 7.9±1.5 32 89 0.51 



OTIMIZAÇÃO DA TÉCNICA DE MAMOGRAFIA DIGITAL APRIMORADA COM CONTRASTE
POR DUPLA ENERGIA

Uly Pita Vedovato, Martin Eduardo Poletti

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

A mamografia é uma das técnicas mais indicadas para diagnóstico e prevenção do câncer de mama, e
apesar de apresentar melhor desempenho que outras técnicas de imagem para detectar lesões na mama,
ainda possui muitas limitações na detecção de pequenos tumores e na investigação de mamas densas
ocasionando diagnósticos impróprios em até 20% dos casos, sendo assim, é necessário que novas técnicas
de diagnóstico por imagem sejam desenvolvidas e implementadas, como a mamografia por dupla energia
aprimorada com contraste. Esta técnica consiste na aquisição e combinação de duas imagens
separadamente, sendo uma em alta energia (com adição de um agente de contraste, geralmente o iodo) e
outra em baixa energia visando realçar a estrutura escolhida, sendo possível monitorar a formação de
novos vasos sanguíneos nos tumores por meio do seu realce na imagem. Esta técnica consegue detectar a
formação de novos vasos sanguíneos com maior eficiência quando comparada à aquisição convencional,
sendo útil no diagnóstico de tumores em mamas densas por não diferenciar os tecidos mamários e retirar
o ruído estrutural mamário causado pela justaposição de tecidos na compressão da mama. Os pacientes
geralmente submetidos a este procedimento, são aqueles cujas lesões que foram classificados pelo
American College of Radiology nas categorias 4 ou 5 do índice BI-RADS. Estudos mostram que tumores
que apresentam alguns milímetros, requerem a formação de novos vasos sanguíneos destinados a levar
suprimentos para as células tumorais, causando, por outro lado, um aumento na chance de que estas
células entrem na circulação sanguínea, aumentando a incidência de metastases. Além de fornecer
informações sobre o grau de vascularização da lesão, esta técnica também mostra a eficiência do
tratamento realizado pelo paciente, porém ainda há muitos aspectos que precisam ser estudados e
aprimorados. O objetivo deste projeto será otimizar, por meio de simulações computacionais com o
código de Monte Carlo PENELOPE, o par de energias utilizados de modo a entregar menor dose para o
paciente. Para isto será necessário que inicialmente seja feito um levantamento das bibliografias que
servirão de base para os conteúdos importantes para o desenvolvimento deste projeto. Esta etapa já está
em andamento. Em seguida, o modelo geométrico será adaptado, e então serão realizadas aquisições de
imagens de baixa e alta energias e cálculo das grandezas dosimétricas, elaboração e aplicação dos
algoritmos para a correção de espalhamento das imagens adquiridas, para combinação de imagens
visando realçar os vasos sanguíneos contrastados e para a correção de ruído das imagens combinadas, e
finalmente, será feita a avaliação dos resultados obtidos por meio de simulação computacional e escolha
das combinações que melhor quantifiquem as características destacadas. Está previsto que este projeto
seja finalizado até abril de 2020, e é esperado que os resultados obtidos possam servir como uma
ferramenta de auxílio para a aplicações experimentais e implementação em ensaios clínicos.



 

 

 

Quarta-feira  

07 de novembro de 2018 
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 A classificação de sistemas dinâmicos via entropia deriva dos trabalhos de Kolmogorov e Sinai, 

trabalhos estes baseados em teoremas ergódigos aplicáveis a cenários probabilísticos não sendo 

concebidos como um meio para analisar sistemas dinâmicos finitos, de forma que para alcançar a 

convergência tais algoritmos necessitam de uma quantidade de dados muito grande o que os torna 

impraticáveis. Contudo, vários algoritmos foram propostos para se calcular a entropia de séries temporais 

finitas. Nesse trabalho nós analisamos as entropias de sistemas dinâmicos, mais precisamente estamos 

propondo um método alternativo à entropia Multiescala (MSE), baseado na Entropia Fuzzy, para análise 

de amostras curtas de sinais fisiológicos. Nós comparamos nosso método com outros algoritmos e 

modelos aplicados a uma série temporal de curta duração (short-term), com interesse maior no algoritmo 

da entropia Multiescala Modificada (MMSE). Nós confrontamos ambos com o método MSE na análise de 

sinais fisiológicos, de forma que é possível verificar sua eficiência. Estamos certos de nossos resultados e 

finalizando artigo a ser submetido. 

 



Uma nova generalização para as funções trigonométricas 

e hiperbólicas
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A generalização das funções logaritmo [ ] e exponencial [ ] pode ser baseada
em  argumentos  da  termoestatística  não-extensiva,  ou  segundo  argumentos  puramente
geométricos. Em tais definições reobtem-se as funções exponencial e logaritmo tradicional
quando  .  A partir  da   são propostas  generalizações  de outras  funções tais
como  as  trigonométricas  e  hiperbólicas.  As  generalizações  atuais  das  funções
trigonométricas nos remetem às curvas que só apresentam oscilações e amplitude finita,
quanto  .  Apresentamos  aqui  uma  nova  generalização  para  estas  funções  que
preservam  a  oscilação   e  são  limitadas  (entre  -1 e  1).  Além disso,  todas  as  relações
trigonométricas  são mantidas  para  valores  de   arbitrários,  o  que  torna  nossa  proposta
consistente. 

Nos últimos 12 meses,  procuramos por uma generalização da Transformada de Fourier
invertível  no plano complexo. Essa generalização foi feita mediante a utilização de um
mapa  conforme.  Decorrente  deste  estudo,  consideramos  outras  generalizações  para  as
funções  trigonométricas  e  hiperbólicas  generalizadas.  Atualmente  temos  um  artigo
submetido e outro em vias de submissão para publicação. Além disso,  iniciamos a redação
da tese.
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Para o ano de 2018, o INCA (Instituto Nacional do Câncer) estima que haverá aproximadamente 600 mil 

novos casos de câncer apenas no Brasil. A grande incidência demanda busca por métodos que aperfeiçoem 

o tratamento e diagnóstico, tornando-os mais eficientes e com a menor quantidade de efeitos colaterais 

indesejáveis (ou negativos). Nesse sentido, a Terapia Fotodinâmica (TFD) é uma técnica de tratamento 

contra o câncer e diversas outras doenças.  

A TFD se baseia na aplicação de composto fotoativo (fotossensibilizador, FS); luz vísivel, da região 

espectral entre 600 – 800nm, conhecida como janela terapêutica; e oxigênio molecular. Absorvendo um 

foton, o FS passa do seu estado fundamental para o excitado, que reage com o oxigênio molecular 

produzindo especies reativas que atacam estruturas da célula. Dessa forma, TFD se trata de um método 

pouco invasivo e com um alto grau de seletividade. 

Os FS atualmente empregados em TFD na clínica possuem baixa absorção óptica na região da janela 

terapêutica. Além disso, eles tendem a se agregar em meio aquoso, o que diminui sua eficiência. Uma forma 

de contornar esses problemas é utilizar uma partícula-antena que passa sua energia para a molécula de FS. 

Compostos bastante promissores para essa aplicação são os semicondutores nanocristalinos chamados de 

Pontos Quânticos (PQ). 

Neste trabalho, estudamos as características fotofísicas do PQ de CdTe funcionalizado com ácido 3-

mercaptopropiônico (MPA), em meio aquoso, em função do seu ambiente. Estudamos também a interação 

entre o PQ e as porfirinas meso-tetrametil piridil (TMPyP) e meso-tetrasulfatofenil (TPPS4) na presença de 

estruturas nano-organizadas. 

Observamos o processo de protonação do PQ de CdTe funcionalizado com MPA, a formação de agregados 

entre o PQ e a proteína Albumina do Soro Bovino (ASB), a interação entre ASB, porfirinas e PQ. Quando 

adicionado PQ à uma solução de TMPyP-ASB a presença da proteína não impede a formação do complexo 

PQ-TMPyP de transferência de carga e nem diminui a sua taxa de formação, o mesmo efeito se observou 

ao adicionar TMPyP à solução de PQ-ASB. 



O experimento com a TPPS4 na sua forma protonada mostrou que a adição de ASB induz desprotonação 

da porfirina. Em pH 7,0 observa-se a formação de um complexo entre TPPS4 e ASB. As interações da ASB 

com solução PQ-TPPS4 em pH 4,0 induz a formação de um complexo, o mesmo efeito foi observado 

também em pH 7,0. Esses resultados apontam no sentido da formação de agregados TPPS4-PQ-ASB.  
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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 spatially 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 

semantic verbal fluency task. Images were analyzed with local scripts in MATLAB, 

SPM12 and CONN toolbox. For images acquired by the use of short TE we analyzed the 

CBF networks and for long TE we extracted the concurrent BOLD effect (ccBOLD). 

Results:  The individually results for CBF and ccBOLD showed some different patterns. 

For ccBOLD network, we found a bigger community of regions and a higher number of 

connections. However, for CBF networks, it appeared two small communities, suggesting a 

higher spatial specificity to map brain activation. By combining the main effect of both, we 

could keep the higher connectivity of ccBOLD and better spatial specificity of CBF. 



Discussion: The combined ccBOLD-CBF analysis showed a good potential as a novel 

brain function analysis approach, in order to keep a better specificity and physiological 

measurements provided by CBF to the better sensibility to detect brain connectivity of 

ccBOLD effect. The results are all in agreement to each other and also to the literature.  
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The self-avoiding trail (SAT) model is a random walk model represented by an N-step lattice path with 

forbidden step overlaps [1]. The SAT is a variant of the self-avoiding walk (SAW) model where a site can 

be occupied only once. In analogy with the SAW model, one is interested in studying the scaling behavior 

of conformational quantities, including ⟨𝑅𝑁,𝑥
2 ⟩ = 𝐴𝑋𝑁2𝜈0(1 + 𝑎𝑁−1 + 𝑏𝑥𝑁

−𝛥1+. . . ) with 𝑥 ∈ (𝑒, 𝑔) 

standing for end-to-end distance and radius of gyration, respectively [2]. The persistence length 𝜆𝑁 =

⟨𝑅𝑁
⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝑢𝑁⃗⃗⃗⃗  ⃗⟩, defined as the mean projection of end-to-end distance in the first step direction, is another 

conformational quantity addressed. There is a consensus that the SAT model is in the same universality 

class of  SAWs; however there are some results that not agree with the universality hypothesis. In certain 

cases, one finds 𝜆𝑁 = 𝑁𝑤  , where 𝑤 depends on the lattice coordination number 𝑧 [3], or the 𝜈0 dependency 

with conformational quantity used in its estimate. Also, the estimates for 𝜆𝑁 diverging as 𝑁𝑤, with 𝑤 ≿ 0, 

are in disagreement with our previous result for SAW, where 𝜆𝑁 converges to a constant [4,5]. In the present 

study, we revisit the SAT model on regular lattices with the pivot algorithm for hexagonal, square and 

triangular lattices with paths up to 𝑁 = 8000 steps. We find 𝜈0 = 0.75 and 𝛥1 = 3 2⁄ , as expected for RW 

models in the same universality class of SAW. Analogous to SAW, we find 𝜆𝑁 convergence to lattice 

dependent constant 𝜆∞ according to the expansion 𝜆𝑁 = 𝜆∞ + 𝛽1𝑁
𝜑1 + 𝛽2𝑁

𝜑2+. .., with 𝜑𝑖(𝜈0, 𝛥𝑖) < 0. 

We established the relation between SAW and SAT lattice-dependent quantities concerning the ratio 

𝜆∞
(𝑆𝐴𝑊)

𝜆∞
(𝑆𝐴𝑇)

⁄ and the leading amplitude ratio 𝐴𝑥
(𝑆𝐴𝑊)

𝐴𝑥
(𝑆𝐴𝑇)

⁄ , which are proportional to √𝑧 2⁄ . The factor 

𝑧 2⁄  is a geometric restriction proportional to the maximum number of times that a lattice site can be visited 

without a step overlap occur. Such results quantify the dependency of conformational quantity with the 

lattice coordination number and can be understood in geometric terms concerning the inner persistence 

length [4]. 
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O câncer de mama está entre os tipos mais comuns de câncer, e é a segunda causa de morte de mulheres. 

Noventa por cento do número de mortes está relacionado com o crescimento metastático. Dessa forma, 

para aumentar as chances de sobrevivência dos pacientes é extremamente importante que a detecção do 

câncer ocorra em seus estágios iniciais. Os marcadores tumorais são macromoléculas presentes nas 

células, no sangue ou em outros fluidos biológicos, cujo aparecimento e/ou alterações em suas 

concentrações estão relacionados com a gênese e o crescimento de células neoplásicas. Esses marcadores 

podem ser utilizados como indicadores de alterações malignas e serem úteis no diagnóstico precoce e 

acompanhamento da doença. Uma proteína alvo com grande potencial como marcador para terapias 

contra o câncer de mama é conhecida como HER2 (Human Epidermal growth factor Receptor-type 2). A 

super expressão dessa proteína está presente em torno de 20-30% dos casos agressivos de câncer de 

mama. Assim, este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de monocamada auto organizada sobre 

eletrodos impressos, utilizando aptâmeros de DNA, para reconhecimento da proteína HER2. Utilizando 

um sistema adaptado para a execução dos experimentos com eletrodos impressos, realizou-se a 

funcionalização da plataforma sensível de duas maneiras, utilizando os intercaladores: 6-mercapto-hexan-

1-ol (MCH), e o 1,6-hexaneditiol (HDT). A espectroscopia de impedância eletroquímica foi aplicada para 

a caracterização da plataforma e os diagramas de Nyquist foram modelados através do circuito 

equivalente de Randles modificado, para o estudo e interpretação da interface eletroquímica, e 

quantificação dos parâmetros associados.A curva analítica foi construída a fim de verificar o 

comportamento do biossensor no intervalo biológico de interesse, determinar a faixa linear de trabalho e o 

limite de detecção.Os valores obtidos para o limite de detecção foram de 14,8 e 3,2 pM para cada 

plataforma.  Sabe-se que o biomarcador HER2 apresenta um nível de 2-15ng/mL para pacientes saudáveis 

e de 15-75ng/mL para pacientes com câncer de mama HER2 positivo. A faixa testada de 1 pM até 1 µM 

corresponde a 0,686 pg/mL até 68,6 mg/mL. Em ambas as plataformas, a faixa de interesse biológico 

pertence a faixa linear de trabalho com limite de detecção inferior ao biológico.  
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As células eucariotas possuem um sistema de compartimentalização de funções 

biológicas, que leva a uma grande eficiência funcional e à necessidade de constantes 

trocas de moléculas entre si. O transporte de biomoléculas para o meio extracelular é 

realizado por vesículas, sendo o complexo de Golgi responsável pelo processo central. 

Proteínas que se destinam ao meio extracelular ou à membrana plasmática são 

sintetizadas no retículo endoplasmático (RE), modificadas nas cisternas empilhadas do 

Golgi, empacotadas e endereçadas à seu destino final. Desde que essa via de secreção 

foi descoberta surgiram vários estudos a seu respeito, no entanto seu completo 

entendimento ainda necessita de elucidação. Um dos pontos de elucidação está em 

como as proteínas sintetizadas pelo RE são selecionadas e transportadas ao seu destino 

final e como o Golgi é capaz de capturar e reter a carga de transporte. Existe uma 

família de proteínas transmembranares, chamadas de p24, que podem estar envolvidas 

na estrutura e no processo de secreção inicial, regulando a função composição e 

estrutura de organelas entre o RE e o Golgi. Devido à importância da compreensão do 

processo inicial de secreção de proteínas em humanos e os poucos dados existentes na 

literatura sobre o processo de captura de proteínas a serem secretadas de forma 

dependente da ação das proteínas p24, são necessários trabalhos que possam 

caracterizar in vitro não somente membros da família das p24, mas também sua 

capacidade de formar complexos com parceiros moleculares. Em particular, interessa 

estudar as propriedades biofísicas e bioquímicas do domínio GOLD da proteína 

TMED1, bem como suas interações com outras proteínas. A metodologia  para o 

desenvolvimento do trabalho envolve: purificar e expressar a proteína TMED1 nativa e 

o domínio GOLD da proteína TMED1 por meio de protocolos de biologia molecular 

que serão desenvolvidos; utilizar técnicas de Biofísica Molecular, como fluorescência e 

calorimetria de titulação isotérmica para caracterizar o complexo formado e RMN para 

identificar os resíduos chaves do domínio GOLD responsáveis pela interação e entender 

como este domínio ancora proteínas e a caracterização do produto da expressão e 

purificação em termos de sua massa molecular e estudos de absorção óptica. Estudos da 

estabilidade estrutural e de oligomerização através de técnicas de bioquímica/biofísica 



como cromatografia de exclusão molecular, eletroforese, dicroísmo circular (CD) e 

calorimetria diferencial de varredura (DSC). Assim, pretendemos obter dados 

importantes sobre o mecanismo das proteínas p24 em humanos. 

Palavras-chave: Caracterização, Proteínas p24, TMED1, Domínio GOLD, Biofísica Molecular 

Financeamento: CNPq, FFCLRP, FAMB 
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Photochemotherapy is a technique used in the treatment of cancer that uses light to induce compounds 

sensitive to it, known as photosensitizers (PS), to produce reactions that kill the cells in which they are 

binding. The use of a carrier to bring PSs to diseased tissues would improve their selectivity. The use of 

albumin is due to its abundance in the human organism and its high affinity to this type of tissue
a
.  Bovine 

Serum Albumin (BSA)  has 78% of  structural identity to Human Serum Albumin (HSA). Two types of 

protoporphyrin XI (PpIX) synthetic and the endogenous (extracted from Harderian glands of rats) were 

used as PS. PpIX is precursor of the synthesis of the heme group, which is responsible for the transport of 

molecular oxygen in the body. PpIX is an intrinsic photosensitizer of the human body, emits strong 

fluorescence, presents effective production of singlet oxygen, and has affinity for diseased tissues, which 

makes it an efficient PS
b
. Changes in the profile of optical absorption spectra and fluorescence emission 

and decay of lifetime show that BSA binds to PpIXs, but these photophysical changes do not impair 

efficiency. The fluorescence suppression mechanisms are different for each PS, which indicates that each 

porphyrin makes different binding type to BSA. Samples prepared at pH 4.5 buffer, close to BSA 

isoelectric point, exihibited size of the complex formed between BSA and PpIX changing between 10 and 

1100 nm depending on the concentration of BSA. The zeta- potential close to zero was not significantly. 

Samples prepared in buffer with pH 7.3, higher than BSA I.P. not exihibited significant changes in the 

size values, however the zeta potential ranged from -20 to 30 mV. Through the techniques of optical 

absorption, emission of static and time resolved fluorescence and zeta potential and particle size we 

verified that there is interaction between the albumin and the PSs. In addition we compared the two 

porphyrins as to their effectiveness. The endogenous porphyrin even though it does not show variation in 

the intensity of the absorbance and fluorescence this intensity is greater than the synthetic one and also 

has greater binding constant showing better efficiency as PS when compared with the synthetic one. 

 

 
a
 WUNDER, A.; MÜLLER-LADNER, U.; STELZER, E. H. K.; et al. Albumin-based drug delivery as 

novel therapeutic approach for rheumatoid arthritis. Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950) 
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b LEE, H.-S.; LEE, J.-B.; YUN, S. J.; et al. Spectrofluorometric Determination of 

Protoporphyrin IX in Cells Using Acridine as Internal Standard. Bull. Korean Chem. Soc., v. 

27, n. 7, p. 1067–1070, 2007. 
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integrate and fire neurons.
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When studying a fully connected network of stochastic integrate and fire elements known as Gerstner-
Galves–Löcherbach (GGL) neurons,  it  is possible to obtain an analytic formulation of the network’s
mean activity, the order parameter. To do so, a mean field approximation is used, which gives analytical
results very close to simulations. This approximation suggests that a fully connected network of GGL
neurons belongs to the  Directed Percolation (DP) universality class and presents a continuous (second
order) phase transition with robust critical exponents near such transition.

The same mean field approach does not yield good results  when the GGL neurons are put in a two
dimensional lattice. The present work brings a framework used to characterize the critical exponents and
phase transition of a two dimensional network of GGL neurons, assuming that such network topology
preserves the universality class of the problem. Here I present measurements for the critical exponents of
the two dimensional network as well as validation from theoretical curves approximations based on such
measured exponents and data collapse curves.

This  thorough  characterization  of  the  network  will  be  useful  for  measuring  the  dynamic  range,  a
measurement of the network’s sensitivity to stimulus of different orders of magnitude, in three distinct
regimes of the system, sub-critical, critical and supercritical. It is expected that the maximum dynamic
range occurs in the critical regime. 

All simulations were carried out in c++ and data analysis in python3.5.



Estudo dos padrões de disparo em modelos de
redes neurais com estrutura hierárquica e modular
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Acredita-se que os padrões dinâmicos que ocorrem no ambiente são representados e processados pelo
cérebro em termos dos potenciais de ação gerados pelos neurônios. A tentativa de interpretar como essa
representação é feita a partir da análise dos disparos de populações de neurônios é uma tarefa bastante
complexa e custosa, pois envolve o registro de um grande número de séries temporais. Uma alternativa é
o uso de métodos analíticos e computacionais de redução da complexidade, como o estudo dos disparos
gerados por um único neurônio com características estatísticas semelhantes às que ele produziria caso
estivesse imerso em uma rede.  Essa técnica de redução de complexidade,  proposta recentemente [1],
permite  um  entendimento  de  como  diferentes  padrões  de  estímulos  de  entrada  apresentados  a  uma
população de neurônios se relacionam com seus padrões de saída. Este projeto tem como objetivo estudar
diferentes padrões  individuais  de atividade em neurônios  imersos  em redes  e  determinar  como esses
padrões podem estar relacionados a acontecimentos dinâmicos nos estímulos de entrada apresentados às
redes. Os padrões serão relacionados a características estruturais da rede, por exemplo, o neurônio pode
pertencer a um determinado módulo da rede, e a características intrínsecas aos neurônios, por exemplo, o
neurônio pode ser intrinsecamente estocástico. Os resultados serão pautados em simulações de redes de
grande porte com estrutura hierárquica e modular das quais serão extraídas estatísticas de segunda ordem
(autocorrelações  e  correlações  cruzadas).  A técnica  de  redução  da  complexidade  será  utilizada  para
relacionar os resultados a modelos de neurônios individuais que reproduzam as mesmas estatísticas de
segunda ordem. Visando o estudo de situações compatíveis com as observadas experimentalmente, os
padrões de atividade gerados pelas  redes simuladas  serão comparados com os de registros no córtex
cerebral.  O projeto tem potencial  para melhorar  o entendimento de como o córtex cerebral  processa
padrões de estímulos de entrada dinâmicos e produz padrões de resposta que permitem a realização de
inferências a respeito desses estímulos. Desde o inicio dos estudos em março deste ano foi desenvolvido
um código em linguagem Python que reproduz a técnica de redução de escala para uma rede aleatória [2]
e utilizando neurônios do tipo integra-e-dispara com vazamento (LIF, do inglês  “leaky integrate-and-
fire”). Os resultados obtidos estão de acordo com a literatura base e servem de ajuste da elaboração do
código para futuros estudos no qual pretende-se melhorar a técnica de redução de escala para funcionar
com neurônios de diferentes classes eletrofisiológicas e redes com diferentes topologias.

[1]  B.  Dummer,  S.  Wieland,  and  B.  Lindner.  Self-consistent  determination  of  the  spike-train  power
spectrum in a neural network with sparse connectivity. Frontiers in Computational Neuroscience, 8:104,
2014.

[2]  Brunel,  Nicolas.  "Dynamics  of  sparsely  connected  networks  of  excitatory  and inhibitory  spiking
neurons." Journal of computational neuroscience,8.3 (2000): 183-208.



Cooperation risk and Nash equilibrium: quantitative

description for realistic players
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The emergence of cooperation figures among the main goal of game theory in competitive-cooperative
environments.  Potential  games  have  long been  hinted  as  viable  alternatives  to  study realistic  player
behavior.  Here, we expand the potential  games approach by taking into account the inherent risks of
cooperation. We show the Public Goods game reduce to a Hamiltonian with one-body operators, with the
correct Nash Equilibrium as the ground state. The inclusion of punishments to the Public Goods game
reduces  cooperation risks,  creating two-body interactions with a  rich phase diagram, in  which phase
transitions segregates cooperative from competitive regimes.

Keywords: complex system, game theory, potential games, phase transitions
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Quantitative characterization of the mechanical properties of biological tissue is important in the 
diagnostic of pathological processes. For example, breast tumors like Fibroadenoma and carcinoma are 
generally stiffer than surrounding healthy tissue. Recently elastographic techniques are being explored to 
evaluate stiffness of soft tissues. In this work, a new technique that uses acoustic radiation force has been 
developed as an alternative to evaluate slight differences in mechanical properties of biological tissues. 
This technique uses a single high-frequency pulse (MHz) to excite the medium. Non-linear interactions of 
this acoustic wave in the tissue produces a lower frequency signal (kHz) which is detected by a dedicated 
hydrophone. This signal carries information of mechanical and morphological properties of the studied 
region, therefore, it can be processed into images weighted in those characteristics. 

In this study, we tested the use of this technique to characterize and to generate images of soft tissue. A 

short focused acoustic radiation pulse (f=3.1 MHz, t=15 s) was used to mechanically excite the sample 
and the low frequency acoustic response was acquired by a dedicated hydrophone (ITC 6050) with 
acquisition band going from 1kHz to 70 kHz. A phantom made of paraffin-gel to mimic the soft tissue, 
containing three inclusions of the same based material with different stiffnesses and the same acoustic 
impedance was used to generate the acoustic images. A B-Mode image was generated to show that the 
inclusions had the same acoustic impedance as the base material, therefore they can’t be seen in the B-
Mode image.  

An Image using the method using acoustic radiation force were generated where is possible to see the 
contrast generated by the inclusions and in the B-mode image is not possible to see the inclusion showing 
that the contrast seen in the image generated by the technique is not due to impedance differences but 
due to young modulus diference. 

Contrast have been seen for different stiffness in the phantom and the inclusions can’t be seen in the B-
mode image, that result shows that our method can generate images with contrast relative to mechanical 
characteristics of the tissue. This result shows the potential of the technique to evaluate mechanical 
properties of biological tissues and even quantitative information can be obtained depending on the 
processing method of the acquired signals. 
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O surgimento de novas tecnologias em radioterapia tem demandado novas abordagens dosimétricas 

a fim de sustentar de maneira consistente e eficiente os avanços na área da radioterapia. Na categoria 2D, 

temos os filmes radiocrômicos, com o importante advento do uso de “flat-bed scanners”[1]. Tal inovação 

aumentou de maneira importante a aplicabilidade geral dos filmes radiocrômicos, em virtude de facilitar a 

análise pós-irradiação. Já para a categoria 3D, temos os géis poliméricos que podem medir mudanças dos 

tempos de relação em imagens de ressonância magnéticas[2][3] e os géis radiocrômicos, que medem 

propriedades óticas em função da dose. Nenhum desses sistemas ainda está amplamente utilizado em nossas 

clínicas, quer seja pelo alto custo inicial, pelo custo de operação elevado, dificuldades operacionais ou 

mesmo pela acessibilidade limitada. À luz dessa conjuntura, sistemas dosimétricos que combinem o uso de 

géis radiocrômicos com “flat-bed” scanners apresentam-se como uma alternativa interessante e viável para 

aplicações clínicas no serviço de radioterapia.  

Os sistemas dosimétricos óticos são baseados em uma matriz polimérica transparente que serve de 

meio de suporte para uma substância ativa (cromóforo) que tem sua cor e densidade ótica, alterada pela 

incidência de radiação ionizante. Correlacionando-se essa propriedade com a dose tem-se, em princípio, 

um sistema dosimétrico. Assim, são usados dosímetros que têm propriedades modificadas pela ação de 

radiações ionizantes, indicadas pela alteração de sua coloração e densidade óptica. Estas variações das 

características estruturais dos dosímetros podem ser estudada por meio da análise da transmissão das 

amostras após a irradiação. O principal parâmetro analisado é a intensidade da luz transmitida, uma vez que 

este parâmetro varia devido às reações de polimerização ou oxidação ocorridas em determinado gel no 

processo de irradiação.  

Para que os géis pudessem ser estudados no âmbito 2D foi confeccionada uma cubeta de dimensões 

adequadas a 2 modelos de scanners de mesa, um de baixo custo e outro profissional. Assim, pode-se obter 

um sistema dosimétrico 2D de baixo custo e integrado com o desenvolvimento os trabalhos na categoria 

3D desempenhados pelo grupo. Inicialmente, buscou-se compreender cada processo envolvido na 

dosimetria 2D com os materiais escolhidos. Tendo os géis confeccionados foi possível realizar irradiações 

e então analisar as imagens obtidas por meio de um scanner de mesa modelo ScanJet 3770 HP.  

O scanner apresentou coerência de 99% com a equação da lei de Lambert-Beer, constatando ser um 

eficiente instrumento para avaliação de intensidades transmitidas através de materiais espessos. Para análise 

das imagens desenvolveu-se códigos no software MatLab visando obter os parâmetros de decaimento da 

sensibilidade ao longo do tempo e elaboração da curva de calibração. Foram estudados 3 dosímetros 

diferentes. De modo que o Fricke[4] o Turn Bull[5] apresentou grande interferência na leitura devido a sua 

oxidação e o Magic-F ofereceu problemas à reutilização das cubetas por dificultar a limpeza da cubeta, 

comprometendo a ótica de sua superfície. Assim, optou-se pelo Gel Fricke[6] como dosímetro padrão em 

virude de que este apresentou boa sensibilidade, é bem consolidado no ramo da dosimetria, tem um sistema 

de leitura de baixo custo e não oferece adversidades à reutilização das cubetas. 



[1] L. J. Van Battum, H. Huizenga, R. M. Verdaasdonk, and S. Heukelom, “How flatbed scanners 

upset accurate film dosimetry,” Phys. Med. Biol., vol. 61, no. 2, pp. 625–649, 2015. 

[2] M. A. Da Silveira, J. F. Pavoni, C. E. G. Salmon, and O. Baffa, “Tridimensional dosimetry for 

prostate IMRT treatments using MAGIC-f gel by MRI,” Radiat. Meas., vol. 71, pp. 369–373, 

2014. 

[3] M. A. Silveira, J. F. Pavoni, and O. Baffa, “Three-dimensional quality assurance of IMRT prostate 

plans using gel dosimetry,” Phys. Medica, vol. 34, pp. 1–6, 2017. 

[4] L. J. Schreiner, “Review of Fricke gel dosimeters,” J. Phys. Conf. Ser., vol. 3, pp. 9–21, 2004. 

[5] J. Šolc and V. Spěváček, “New radiochromic gel for 3D dosimetry based on Turnbull blue: basic 

properties,” Phys. Med. Biol., vol. 54, no. 17, p. 5095, 2009. 

[6] L. N. de Oliveira, A. De Almeida, and L. V. E. Caldas, “Medições Espectrofotométricas Da 

Oxidação No Dosímetro Químico Fricke Xylenol Gel (Fxg): Avaliação Das Disposições Das 

Amostras Pós-Irradiações,” Holos, vol. 4, p. 153, 2016. 
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Introduction. Photoacoustic (PA) imaging is a technique used to obtain functional information at 

molecular levels of biological tissue and presents simultaneous high contrast and high spatial resolution. 

On PA imaging, the energy deposited on tissue by pulsed light causes a thermoelastic expansion and an 

initial pressure rise, creating ultrasound waves. These waves can be detected by an ultrasound (US) probe 

to generate PA images. Epi-PA (epi- prefix, “above”, “upon”) imaging is performed by illuminating the 

tissue from the same side where the US-probe is positioned to record the pressure waves. This geometry 

allows the acquisition of US and PA images simultaneously but, due to the high light absorption by melanin 

present on human skin, the PA waves generated at skin surface propagates to the tissue and are 

backscattered by structures presented on image plane, creating the clutter artifact that deteriorates the 

contrast, signal-to-noise ratio (SNR) and significantly limits imaging depth. In this study, methods to 

minimize the clutter artifact in Epi-PA images from a tissue-mimicking phantom containing a light absorber 

layer at its surface were investigated. 

Methods. For PA signal generation, a Nd:YAG laser (Brio Quantel) was used delivering pulsed light at 

532 nm wavelength with 5 ns pulse duration and 20 Hz repetition rate. The signal was recorded with a 

linear US probe (L14-5/38 Ultrasonix). The phantom was manufactured using the copolymer styrene-

ethylene/butylene-styrene (SEBS) in mineral oil. The phantom had a cylindrical shape with 25 mm height 

and 75 mm diameter. A semi-spherical inclusion with higher light absorption coefficient was add to the 

bottom of the phantom to obtain optical contrast in the PA image. In addition, a high light absorber layer 

with 5 mm thickness containing India ink was positioned on the top of the phantom, to simulate the human 

skin.  In order to remove the clutter artifact in the PA image, besides acquiring just conventional PA images, 

a PA image was acquired after mechanically displacing the region containing the phantom inclusion. A 

displacement of 50 µm was applied using a cylindrical piston attached to a micrometer. Reduction of clutter 

artifact was than obtained by two methods: First, subtracting the two PA images (the conventional and the 

post-displacement one) and using the SLSC (Short Lag Spatial Coherence) metric, that consist of calculate 

the spatial coherence between the signals received by two transducer elements spaced by M elements. 

Results. It is possible to see the reduction of background signal in both resulting image, with almost total 

elimination of the clutter artifact. SNR for conventional, post-displacement and SLSC PA images was 2,16 

dB; 3,49 dB and 3,91 dB, respectively.  

Discussion and Conclusions. Results demonstrates that both methods used works well and presents high 

potential. One limitation to the post-displacement method is that the original PA signal just remain in the 

displacement region of the image, once the signal is the same where there were no shift and the signal goes 

to zero after subtracting the two images.  
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 Devido às diversas aplicações da radiação óptica na medicina, como diagnóstico, terapia e 

cirurgia, faz-se necessária a descrição da propagação da luz nos tecidos biológicos; e a determinação das 

propriedades ópticas. Os tecidos biológicos são descritos como meios altamente dispersivos (meios 

túrbidos); caracterizar suas propriedades ópticas significa determinar basicamente os coeficientes de 

absorção (μa), o coeficiente de dispersão (μ s’) e o coeficiente de anisotropia (g). Existe uma variedade de 

metodologias que podem ser empregadas para determinar tais propriedades. O método escolhido para este 

trabalho é o que emprega duas esferas integradoras associadas ao algoritmo de Inverse Adding-Doubling 

(IAD) que calcula os valores de μa, μs’ e g dos valores medidos de refletância e transmitância. A proposta 

deste trabalho é implementar este sistema. Até o momento foi possível executar medidas de dois phantom 

de poliuretano com diferentes concentrações de materiais absorventes e de espalhamento para o 

comprimento de onda de 632nm. Antes, porém, realizar essas medidas, foi necessário montar um sistema 

para medida do índice de refração do phantom de poliuretano, uma vez que seria usado como entrada no 

algoritmo IAD.  

 A medida do índice de refração se baseou no trabalho de Tikhonov e coloaboradores (E. A. 

Tikhonov, 2012) e apesar de apresentar resultados que concordam com o observado na literatura para o 

phantom de poliuretano, o mesmo não foi observado para uma lâmina de CaF2, fabricada pela Crystran. A 

medida correta da lâmina de CaF2 validaria essa metodologia. Diante de tal resultado e tendo em vista a 

execução do proposto para o trabalho, as medidas do índice de refração foram interrompidas. 

Para determinação dos coeficientes, utilizaram-se duas esferas integradoras modelo UMBB-150 

(Gigahertz Optik, Türkenfeld, Alemanha) com diâmetro interno de 150 mm, abertura de 25,4 mm e 

abertura de acoplamento de 37,7 mm, com revestimento interno de sulfato de bário (~ 97% de 

refletância). Empregamos um laser He-Ne (632 nm) para obter μa, μs’ e g. A detecção do sinal foi 

realizada por 4 fotodiodos de silício (SFH 206K, Farnell) que conectados a uma placa Arduino (Arduino 

UNO R3), permitiram a monitoração e aquisição dos dados no computador. As medidas experimentais 

são a refletância difusa, transmitância difusa, transmitância colimada, índice de refração e espessura da 

amostra. 

Nossos primeiros resultados mostraram uma grande variabilidade, que acreditamos ser causada 

principalmente pelos ruídos eletrônicos do nosso sistema. Neste ponto, estamos melhorando o método de 

aquisição de dados e a blindagem dos componentes eletrônicos. Ao melhorar a relação sinal-ruído do 

sistema, obteremos resultados mais precisos. Como estamos na fase de implementação do sistema, 

procuramos a reprodutibilidade e precisão dos resultados. Acreditamos que o método tem o potencial de 

determinar μa, μs’ e g. Como continuação do trabalho, outras fontes de radiação laser serão empregadas. 

Com este método pretendemos determinar os coeficientes para uma ampla região do espectro visível e 

infravermelho próximo. 
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Photoacoustic (PA) spectroscopy is a useful tool to analyse several parameters in biological tissue. Studies 

shown application of PA spectroscopy to measurements of blood oxygen saturation (SO2) based on different 

optical absorption profile of oxyhemoglobin (HbO2) and deoxyhemoglobin (Hb). Unbalance in 

delivery/consumption of oxygen in biological tissues can indicate artery diseases, diabetes or cancer and it 

is directly proportional to SO2. Thus, SO2 can be estimate by means of PA signal acquired using light 

excitation with different wavelengths and this estimative can be used to diagnostic of diseases. In this work, 

acquisition of PA signals generated in solutions of copper chloride II (CuCl2(II)), nickel chloride II 

(NiCl2(II)) are performed using narrow-band transducers to evaluation absorption spectroscopy based on 

PA signal amplitude and exponential fit of initial compressive part of PA signal generated in solution 

illuminated by laser beam at normal incidence. In vivo PA images was performed with propose to identify 

vascular structures and estimate oxygen saturation.  

Solutions of CuCl2(II) and NiCl2(II) were prepared in water, using concentration of 1% and 10% in mass, 

respectively. Three mixes of CuCl2(II) and NiCl2(II) solutions were prepared using proportions of 25-75%, 

50-50% and 75-25%. PA signal as acquired using one-element transducer (Olympus, U8517028) with 

central frequency equal 1MHz. Light excitation was performed by a laser system (Quantel, Brilliant B) 

with optical parametric oscillator (OPO) in a range of 680-950nm. An optical fiber was connected to OPO 

with propose to homogenise laser beam; energy in optical fiber output was measured using a power meter 

(Coherent, Fildmax II). In vivo PA images were acquired using an ultrasonic system (Sonix RP) and a linear 

transducer with measured central frequency equal 5MHz (L14-5/38).  

PA signal amplitude present behaviour proportional to optical absorption coefficient as function of incident 

laser wavelength. Normalized PA signal amplitude and spectrophotometer normalized values present same 

behaviour. Exponential fit of initial compressive part of PA signal generate absolute values of optical 

absorption coefficient for CuCl2(II) solution with concentration 10% in mass. In vivo PA images was 

capable to identify vascular structures and estimative of oxygen saturation was performed.    

Results shown that PA spectroscopy can be performed using narrow-band transducer. Exponential fit of 

initial compressive part of PA signal can generate absolute values of optical absorption coefficient but is 

not practical in PA applications to measure biological parameters as SO2 because depends of normal 

incidence of laser and (for this experimental setup) need stronger optical absorption to generate good initial 

compressive part of PA signal. Thus, measurements based in PA signal amplitude become important to 

potential applications.    

This work was supported by FAPESP in process number 2016/22374-8. 

Keywords. Photoacoustic; Spectroscopy; Function Measurements; Blood Oxygenation; Narrow-band 

Transducers; Optical Absorption. 
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As dinâmicas que envolvem processos de espalhamento, das mais diversas naturezas (óticas, acústicas, 
gravitacionais, entre outras), têm sido um produtivo ramo de pesquisa na Física há dezenas de anos. No que 
tange o espalhamento de ondas sonoras, nota-se, na literatura, um vasto interesse nas regiões de campos 
distantes dos centros espalhadores (a chamada far field approximation). No entanto, muitos resultados de 
interesse prático podem ser obtidos observando tanto a região próxima (para a produção de pinças acústicas, 
por exemplo), quanto no próprio interior do objeto espalhador (para a caracterização de materiais 
acusticamente relevantes). Nesse trabalho, apresentamos a determinação teórica da quantidade de energia 
acústica confinada no interior de um centro espalhador penetrável de geometria esférica, num processo de 
espalhamento de uma onda plana incidente. O processo é considerado um espalhamento simples (visto que 
a onda incidente interage apenas com um único centro espalhador), e a energia considerada divide-se em 
duas grandes parcelas: a energia potencial e a energia cinética armazenadas. Os resultados mostram 
expressões analíticas fechadas que exibem a dependência da energia com o volume da esfera espalhadora, 
bem como com o quadrado da amplitude da onda incidente. 
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A log-periodicidade vem sendo observada, antes de eventos catastróficos, em diversos fenômenos reais 

como rupturas, terremotos e quebras de bolsas de valores, por exemplo, de modo que o seu surgimento 

indica futura ocorrência de catástrofes. Sendo assim, modelos que apresentem oscilações log-periódicas 

(LP) são excelentes candidatos à modelar sistemas reais que apresentam tais fenômenos. Fortes oscilações 

LP são observadas em modelos de caminhadas aleatórias (CA) não-Markovianos com perda de memória 

recente e feedback negativo, e oscilações LP de baixas amplitudes, na região de feedback positivo, em 

alguns desses modelos. Neste trabalho nós propusemos um novo modelo de CA com toda a memória 

preservada, que possui solução exata, no qual o caminhante é capaz de recordar com probabilidade uniforme 

eventos realizados no passado, que serão utilizados para decidir o que será feito no presente, através de dois 

parâmetros de decisão. Quando o caminhante recorda um evento no intervalo [1, ft], onde f é uma fração 

do tempo total t, ele utiliza um parâmetro de decisão p1 para tomar a decisão do próximo passo, ou seja, ele 

escolhe com probabilidade p1 fazer a mesma coisa do que foi feito no passado. Quando ele recorda um 

evento ocorrido no intervalo [(1-f)t, t], o procedimento é o mesmo, porém, com probabilidade p2. A fim de 

obter uma análise quantitativa do comportamento do caminhante, nós podemos calcular um parâmetro de 

decisão efetivo de toda a caminhada, peff = f * p1 + (1-f)* p2. Quando peff < 0.5 (feedback negativo), o 

caminhante predominantemente faz o oposto do que foi feito no passado; por outro lado, se peff  > 0.5 

(feedback positivo), o caminhante predominantemente se comporta da mesma maneira que o passado. Na 

situação em que peff = 0.5, os eventos ocorrido no passado não influenciam a tomada de decisão do 

caminhante, tornando-a completamente aleatória. Analisamos o expoente de Hurst H como função dos 

parâmetros p1, p2 e f. Construímos diagramas de fase para caracterizar todo o sistema. Observamos o 

surgimento de fortes oscilações LP em regimes difusivos e superdifusivos com feedback negativo e 

positivo. Modelos como este podem ser utilizados para representar o processo de memória de um sistema 

real, no qual os eventos presentes são fortemente dependentes dos eventos passados. Ao longo deste ano, 

procuramos desenvolver modelos de CA não-Markovianos e testes experimentais, para serem aplicados à 

ratos e humanos com déficits de memória, a fim de aplicá-los na neurologia (Doenças como o Mal de 

Alzheimer e Parkinson).  
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Os tratamentos de radioterapia vêm evoluindo cada vez mais na direção de um planejamento passível de 

adaptações em tempo real e cada vez mais individual. Isso por que alguns tumores como próstata, pulmão 

e tumores de cabeça e pescoço experimentam grandes deformações e movimentações no decorrer do 

tratamento. Nesses casos, o processo de adaptação do tratamento, intra e interfração, é primordial para a 

precisão da entrega da dose planejada. O uso e integração de imagens para rastreamento e registro de 

volume durante o tratamento é uma realidade nos protocolos de radioterapia guiada por imagem (RTGI, 

e.g., a tomografia computadorizada de feixe de cone (CBCT)). E mais recentemente, os sistemas de 

planejamento e entrega de dose híbridos que fazem usos de mais de uma modalidade de imagem, como a 

ressonância magnética (MRI). Os processos de adaptação do planejamento radioterápico dependem 

intrinsicamente da precisão e eficiência dos algoritmos de corregistro deformável, pois permitem adaptar o 

planejamento sem repetidas segmentações. Embora existam diferentes técnicas de registro para tais 

propósitos, nenhum dos métodos já utilizados se mostrou robusto e eficiente o suficiente para assegurar a 

adaptações do plano garantindo danos colaterais mínimos. Assim, diversos estudos investigam diferentes 

algoritmos para o corregistro deformável de imagens intra e inter-sessão sobre tudo em tumores como os 

de cabeça e pescoço que experimentam consideráveis deformações ao longo do tratamento. Neste projeto, 

propomos a aplicação de métodos de corregistro baseado em estatísticas não-extensiva em protocolos de 

radioterapia adaptativa de tumores de cabeça e pescoço.  

Palavras-chave: Radioterapia adaptativa; radioterapia guiada por imagem (RTGI); registro deformável de 

imagens médicas; estatísticas não-extensivas; 
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O linfedema é uma disfunção que provoca o inchaço e enrijecimento do tecido subcutâneo afetado. 

Atualmente, o método padrão para estadiamento do edema e a volumetria. Entretanto este método não 

avalia alterações inerentes às características biomecânicas do tecido e sua relação com a progressão ou 

cronicidade da disfunção. Já a elastografia por ultrassom é um método de imagem que possibilita o 

mapeamento da deformação dos tecidos de acordo com sua rigidez.  

 

O objetivo do trabalho é empregar a técnica de elastografia por ultrassom para gerar mapas de 

deformação dos tecidos com relação a um dispositivo de referência (Pad), cujas características mecânicas 

foram caracterizadas. E assim, desenvolver um protocolo de medidas para estadiamento do linfedema.  

 

Para o estudo, foi desenvolvido um simulador clínico que mimetizasse um tecido afetado por linfedema, 

com duas camadas de rigidez diferentes, e um dispositivo de referência (Pad). O módulo de Young de 

cada material desenvolvido foi caracterizado. Posteriormente, foram gerados mapas de deslocamento do 

conjunto (Pad+simulador) a partir do processamento dos dados adquiridos por ultrassom antes e após 

compressão.  

 

A razão entre o Módulo de Young do material do Pad e da camada de maior rigidez do simulador clínico 

foi de 0,27; enquanto que o Strain Ratio entre as respectivas regiões no mapa de deformação foi de 0,31. 

Portanto os resultados sugerem que a utilização de um dispositivo de referência, cujo Módulo de Young é 

conhecido, em um ensaio de elastografia por ultrassom, permite obter parâmetros quantitativos para 

estimar a rigidez do tecido avaliado. Portanto, o método adotado pode ser utilizado para monitorar a 

alteração desse parâmetro e auxiliar o estadiamento de disfunções que alteram a rigidez do tecido, como o 

linfedema. 

 

Figura 1. (a) Disposição dos materiais no set up de aquisição, onde (P) é o Pad , (M) a camada do 

simulador clínico e (L) a camada L; (b) Imagem em Modo B do conjunto; (c) Mapa de deformação do 

conjunto. 
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A compreensão do funcionamento e monitoramento do sistema vascular é fundamental para o diagnostico 

e prevenção de diversas doenças. A angiogênese é a formação de novos vasos sanguíneos a partir de 

novos vasos, sendo um fenômeno importante na avaliação de doenças como câncer, regeneração tecidual, 

processos inflamatórios, dentre outros. Técnicas ópticas como a microscopia intravital são as técnicas 

mais utilizadas em estudos de microvascularização a fim de avaliar possíveis doenças, mas possuem 

limitações em profundidade de imagem, resolução e possibilidade de avaliação de parâmetros como 

oxigenação sanguínea. A imagem por fotoacústica é uma técnica que pode contornar essas limitações, 

trazendo a resolução espacial do ultrassom e maior profundidade de imagem usando luz na faixa do 

infravermelho próximo, além de ser possível o uso de moléculas do sangue como agente de contraste. 

Para validar a técnica, o uso de objetos mimetizadores é essencial. O objetivo dessa etapa do projeto foi o 

desenvolvimento de protótipos de objetos mimetizadores para técnicas de imagem de ultrassom e 

fotoacústica. Foram desenvolvidos protótipos de um sistema de vascularização com material gel de SEBS 

anteriormente estudado. O material possui composição de 10% de SEBS usando óleo mineral de grau 

parafínico como solvente e glicerol, que ficam dispersas nas micelas do material e atuam como veículo de 

inserção de pigmentos no material. Para ajuste de espalhamento óptico foram utilizados dióxido de titânio 

nanoparticulado (com tamanho hidrodinâmico de 285 ± 86 nm, medido por espalhamento de luz 

dinâmico). No primeiro protótipo, as cavidades vasculares fora feitas a partir de molde de tubos de 

borracha silicone de 2 cm de diâmetro e no segundo protótipo as cavidades foram feitas com um 

filamento de  1,7 cm de diâmetro. Para o primeiro protótipo, foram feitas imagens fotoacústicas utilizando 

um fluido composto por uma solução aquosa de cloreto de cobre II a 10% w/w como mimetizador de 

sangue. As imagens fotoacústicas foram realizadas através de um laser Nd:YAG operando em pulsos de 

10 ns e energia de 12 ± 1 mJ na superfície do mimetizador, 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 7,2 MHz. O 

segundo protótipo foi avaliado através de imagens color Doppler para visualização do fluxo de fluido no 

interior no mimetizador. O fluxo de fluido foi feito através de uma bomba peristáltica com velocidade 

controlada. As imagens fotoacústicas do primeiro protótipo mostraram bom contraste do fluido 

mimetizador entre 680-950 nm, tendo um máximo de sinal fotoacústico entre 800-850 nm, que são 

compatíveis com o espectro de absorção do cloreto de cobre II. Foi possível a clara observação das 

cavidades do mimetizador. No segundo protótipo foi possível a observação de um fluxo de fluido estável 

no interior do mimetizador, sem a ocorrência de danos do mimetizador devido à pressão do fluxo e 

vazamentos de fluido. Os protótipos se mostraram promissores para estudos de sistemas vascularizados.  
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A importância em determinar as propriedades ópticas tem a sua aplicação direta na dosimetria dos 

tratamentos com lasers e LEDs e a possibilidade de cálculos da irradiância que efetivamente está sendo 

absorvida. Assim a problemática abordado neste trabalho é a caracterização espectroscópica de fontes e 

tecidos biológicos (amostras altamente espalhadoras) na região espectral de 400 a 1700 nm, em especial na 

janela óptica entre 600 nm e 1400 nm que apresenta uma mínima absorção por parte dos principais 

cromóforos presentes em tecido biológico. 

A aquisição dos coeficientes de absorção (𝝁𝒂) e espalhamento (𝝁𝒔), será realizada a partir do 

algoritmo IAD (Inverse Adding-Double) que é um método indireto e interativo baseado na solução 

numérica da equação de transporte de fótons. Esta técnica consiste na aquisição experimental dos valores 

de refletância e transmitância utilizando esfera integradora. 

Serão empregadas duas esferas integradoras diagramadas em nosso próprio laboratório, com 

diâmetro interno de 150 mm, abertura para entrada do laser e para acoplar amostra de 25 mm, e com 

revestimento interno de BaSO4). A fonte de emissão empregada para espectroscopia difusa é uma lâmpada 

halógena de Xenônio 500W (modelo 66921, Newport, Oriel Instruments U.S.A.). A entrega da luz da fonte 

e a coleta das intensidades refletidas e transmitidas serão realizadas através de um sistema de fibra óptica 

(QP600-2-SR, UV/SR-VIS High OH content 200-1100 nm, 600 𝜇𝑚, Ocean Optics). Para colimar o feixe 

de luz da lâmpada foi utilizado uma lente convergente acoplado na saída da fibra óptica. A radiação refletida 

e transmitida difusa foi captada por um espectrômetro (USB4000, Ocean Optics). 

 Para testar a instrumentação desenvolvida empregou-se papel comercial (Chamex, espessura 0,97 

mm, gramatura 75 𝑔/𝑚2) pois este apresenta baixa ou nenhuma absorção e alto espalhamento no visível. 

Empregou-se uma dupla camada de papel, a qual gerou uma espessura final de 1,94 mm. 

Os resultados adquiridos na caracterização do papel através do algoritmo IAD demonstram um 

perfil semelhante ao apresentado na literatura na região de 500 a 650 nm, entretanto, na faixa de 400 a 500 

nm os valores divergiram do esperado. Essa divergência na faixa de 400 a 500 nm ocorreu devido à presença 

do pico de fluorescência em 440 nm característico da amostra (da celulose ou daquele composto que está 

tipicamente no papel). 

Pela montagem experimental realizada e o teste com o papel podemos confirmar que a técnica 

empregada poderá ser um recurso na caracterização do visível e infravermelho próximo de amostras 

altamente espalhadoras como tecidos biológicos, entretanto, o modelo não é valido para amostras 

fluorescentes. Assim, para caracterizar material biológico há a necessidade de estudar a fluorescência das 

amostras e assim garantir a faixa espectral que não há sinal fluorescente ou buscar um modelo que compensa 

a emissão fluorescente no modelo. 

 



 Ativação de Proteínas Fotossensíveis com Nanopartículas Radioluminescentes e Raios-X 

 

Mariana Chaves Micheletto, Eder José Guidelli, Antonio Jose Costa Filho 

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

São Paulo, Ribeirão Preto, SP, Brazil 

A relevância da Terapia Fotodinâmica (PDT) ganhou relevância devido a suas aplicações em tratamentos 

de cânceres e atualmente tem se destacado por sua variedade de aplicações, tais como no combate de 

doenças neoplásicas, doenças inflamatórias, infecções microbianas e combate ao envelhecimento. A PDT 

é uma técnica baseada na utilização de três componentes essenciais: luz, uma molécula fotossensibilizadora 

e oxigênio. Quando exposta à luz de comprimento de onda adequado, a molécula fotossensibilizadora é 

capaz de produzir espécies reativas de oxigênio (ROS) a partir do oxigênio molecular. A descoberta e 

desenvolvimento de proteínas fototóxicas capazes de produzir ROS alinhada ao desenvolvimento da 

Optogenética possibilitam a utilização de fotossensibilizadores geneticamente codificados, aumentando a 

especificidade do tratamento. No entanto, quando se trata de uso in vivo, as técnicas ópticas são limitadas 

à baixa penetração da luz UV-visível nos tecidos biológicos. Para superar essa limitação, propomos a 

utilização de raios-X, como fonte de energia de excitação de proteínas fotossensíveis. Quando se utilizam 

raios-X como fonte de energia em PDT e Optogenética, estas técnicas passam a ser chamadas de XE-PDT 

(X-ray excited PDT) e X-optogenética, respectivamente. Além de viabilizar a terapia de tumores profundos 

em face da alta penetrabilidade dos fótons de alta energia no tecido, a utilização de raios-X como fonte de 

luz em técnicas ópticas torna viável a integração de diagnóstico e terapia para aplicações teranósticas. Nesta 

abordagem diferenciada, não só a taxa de cura do tumor pode ser aumentada, mas a dose de radiação e o 

efeito colateral na radioterapia também podem ser diminuídos. Considerando o uso de proteínas como as 

moléculas fotossensibilizadoras também na aplicação dessas técnicas inovadoras, este trabalho apresenta 

um estudo dos efeitos da radiação ionizante sobre as proteínas fotossensíveis, GFP, KillerOrange e 

KillerRed. Para este propósito, a estrutura, estabilidade e rendimento quântico de fluorescência e geração 

de espécies reativas de oxigênio foram avaliadas após serem irradiadas. Paralelamente, nanopartículas 

radioluminescentes foram desnvolvidas com o objetivo de aumentar a eficiência das técnicas supracitadas, 

dada a baixa interação dos raios-X com os cromóforos das proteínas. As nanopartículas capazes de 

converter a energia da radiação ionizante em fótons de luz UV-visível escolhidas como alvo de estudo neste 

trabalho são as LaF3:Tb, e também passarão por um processo de caracterização em que serão avaliadas, 

além de carga, morfologia e tamanho, os seus processos radioluminescentes e de produção de ROS. Com 

isso, visamos otimizar o sistema proteína-nanopartícula para futuras aplicações em XE-PDT e X-

optogenética. 
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Tradicionalmente, as mulheres foram, nas esferas que abrangem o social, o histórico, o político e o estético, 

consideradas como inferiores ao sexo masculino. Um reflexo disso está na baixa representação da mulher 

na literatura. Ao longo do tempo, as escritoras mulheres foram sistematicamente excluídas do cânone 

literário. O objetivo deste trabalho é demonstrar a baixa representatividade feminina dentro do gênero 

literário da ficção científica. A Coleção Argonauta (1953 – 2006) é uma coleção de livros de bolso de ficção 

científica, publicada pela editora Livros do Brasil, que conta com 482 obras divididas em 563 volumes. Foi 

pioneira na divulgação da ficção científica em Portugal e no Brasil, tornando-se uma das mais influentes 

publicações em língua portuguesa no gênero. Neste trabalho, foram investigados os gêneros das 

personagens principais de cada obra publicada pela coleção, juntamente com o gênero do autor da obra, a 

partir de sinopses (http://coleccaoargonauta.blogspot.com/. Acessado em: 23/08/2018). Obtivemos a 

porcentagem de autoras femininas, o gênero das personagens principais e a evolução dessa 

representatividade ao longo do tempo. Apenas 5% das 482 obras publicadas pela coleção foram escritas 

por mulheres e só 3% das personagens principais foram identificadas como femininas. Como mostram os 

resultados, o mundo literário pertence em sua grande maioria aos homens. Escritoras mulheres ainda são 

menos publicadas e personagens femininas também aparecem menos e tem menos destaque e importância 

do que personagens masculinos. Verificamos aqui essa disparidade no âmbito da ficção científica clássica. 

Com o avanço do movimento feminista, esse quadro vem se modificando, porém ainda está longe de ser 

igualitário. 
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Quantifying the intracranial compartment volume changes, due to natural or pathological causes, assists 

specialists to analyze their effects. Since these changes can be subtle, studies aiming to quantify them are 

greatly influenced by the accuracy of the used method. One of the most used method to measure and 

visualize the structure of brain tissues, using MRI, is image brain segmentation. A common image brain 

segmentation pipeline can be defined by three steps; preprocessing, thresholding and post processing. Bias 

correcting and denoising are two well-known preprocessing. In this paper, for the remaining steps, we 

provided a hybrid of modified Tsallis entropy (𝑞-entropy) segmentation and modified Markov Random 

Field (MRF), respectively, to improve the accuracy of the pipeline. Firstly, seven different percentages of 

noise and bias effect were added to a simulation image in order to measure the robustness of the recent 

method in challenging situations. Secondly, we compared the proposed pipeline with eleven combination 

of Expectation-Maximization, 𝐾-mean, 𝑞-entropy and modified 𝑞-entropy segmentation methods at 

thresholding and classical and modified MRF at post processing step. Hence, all pipelines were applied on 

five real subjects T1 weighted MR images from MRBrainS13 dataset. In both cases, the standard similarity 

metrics were calculated to evaluate and compare the produced label maps by the pipelines. Results in first 

step showed the mean decreasing for similarity metrics by adding 40% bias effect and 9% noise was 0.05%. 

Furthermore,  a significant improvement (𝑝-value 0.05) of 1,03% in total brain, 2,26% in White, 3,50% in 

Gray matters and 3.38% in Cerebrospinal Fluid  in similarity metrics when our proposed method is 

compared with the mean of the implemented pipelines. In addition, the hybrid pipeline was performed on 

15 other real subjects in MRBrainS13 challenge, and the results held the first rank among 52 other methods 

for AVD similarity in Gray matter. The provided method not only achieved a higher accuracy than previous 

segmentation, especially for GM, but its performance on all subjects was successful. 
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A modelagem matemática  de  modelos  epidêmicos  busca  prever  da  maneira  mais  precisa  possível  o
comportamento de uma determinada epidemia e seus parâmetros mais importantes, visando controlar o
espalhamento  da  doença  e,  quando possível,  erradicá-la.  O primeiro  modelo  desenvolvido  com esse
propósito foi o de Kermack e Mackendrick, porém tal modelo, por ser determinístico, não leva em conta a
estocasticidade dos processos epidêmicos. Muitos modelos foram e ainda são desenvolvidos, buscando
abarcar o caráter estocástico e levar em conta as conexões entre pessoas no que se refere à possibilidade
de contaminação. Neste trabalho, desenvolvemos o modelo proposto por Gilbero et al, que contém uma
equação mestra estocástica e leva em conta os diferentes graus de conectividade dos indivíduos através de
uma matriz de adjacência, incluindo técnicas de óptica quântica, tal como os estados coerentes, com o
intuito  de  desenvolver  uma  modelagem  epidêmica  que  possa  prever  os  parâmetros  utilizados  em
epidemia. 
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Medidas simples não invasivas da perfusão sanguínea são de suma importância para o acompanhamento da 

evolução dos pacientes em procedimentos clínicos como, por exemplo, no caso de terapias intensivas e 

monitoração em anestesia. Estudos mostram que é possível quantificar o tempo de perfusão do tecido, 

utilizando técnica de fotopletismografia (PPG) remota (rPPG). Tanto a PPG convencional como a rPPG 

tem como princípio métodos ópticos não invasivos para detectar alterações no volume sanguíneo no leito 

microvascular dos tecidos. Entretanto a PPG necessita de um sistema fixo, já a rPPG se faz pela extração 

remota (câmera digital) dos sinais possibilitando o mapeamento espacial da perfusão da microcirculação, 

fornecendo uma nova abordagem no diagnóstico. Este trabalho visa desenvolver uma nova metodologia 

para medir a resposta cromática da superfície da pele após uma pressão aplicada localmente, com a rPPG, 

a fim de determinar o tempo de preenchimento capilar – CRT (capillary refill time). O CRT, pode ser 

entendido como o tempo de recuperação da coloração da pele após aplicação de pressão local, este já é 

utilizado na clínica. Entretanto, a avaliação de CRT é feita de forma subjetiva e suscetível a erros de 

julgamento, alta variabilidade inter e intra operadores e impossibilidade de comparar diferentes resultados 

pois é utilizada de maneira binária (saudável ou não saudável). Nossa proposta é medir CRT de forma 

quantitativa com um sistema simples de captação das imagens por câmera com canais RGB (Red, Green e 

Blue). Buscaremos entender como o CRT e formato o de onda do PPG se relacionam com parâmetros como 

idade, tipos de pele, pressão arterial, e frequência cardíaca. Na primeira etapa do projeto, serão recrutados 

100 participantes de 20 a 70 anos e adquiridos vídeos da região de interesse (antebraço e testa) por 

aproximadamente 30 s, a pressão local será feita com uma placa com diferentes pesos na região do 

antebraço, em conjunto faremos a oclusão (com uma braçadeira do esfigmomanômetro até no máximo 50% 

da pressão diastólica do voluntário, por até 30 s). A segunda parte está destinada ao processamento das 

imagens em linguagem MATLAB. O projeto foi enviado ao Comitê de Ética. Realizamos simulações 

iniciais para entender os fenômenos envolvidos. Os resultados obtidos até o momento mostraram que tempo 

de relaxação da cor do tecido, depende, não só da pressão arterial, mas também características da pele. Nos 

testes preliminares ocorre um decaimento acentuado da intensidade no canal verde, gerado pela mudança 

de cor na pele devido à pressão exercida localmente. Assim, é possível determinar a constante de relaxação. 

Espera-se que com esses resultados seja possível i) desenvolver uma métrica sólida para determinação de 

variações pequenas no CRT, possibilitando implicações fisiológicas; ii) determinar o CRT a uma pressão 

mínima aplicada na pele a partir da qual seja possível medir o CRT, visando o uso do CRT por câmera para 

pacientes em situação de dor ou pele sensibilizada; e iii) relacionar mudanças no CRT com o sinal do PPG 

e identificar se o CRT é uma variável independente ou redundante em relação ao PPG. 

 

 

Este trabalho conta com o financiamento da agência CAPES. 
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Recordings of brain activity show that the same neuronal population may generate diverse firing patterns 
ranging from collective oscillations spanning several frequency bands to irregular and uncoordinated 
spiking. These neuronal patterns correlate to global brain states like sleep and wakefulness, hinting that 
they may have some kind of functional significance. Here we show that networks of two-dimensional 
integrate-and-fire neurons are able to display oscillatory and non-oscillatory firing patterns, which bear 
resemblance to observed cortical activity states. Neurons are coupled by conductance-based synapses 
with a stochastic term that simulates the effects caused by the random release of neurotransmitters in the 
synaptic cleft (synaptic noise). In the absence of synaptic noise, the networks display transient oscillations 
between states with hyperpolarized (DOWN) and depolarized (UP) average neuronal membrane potential. 
The mechanism underlying the UP-DOWN oscillations depends on the adaptation variable of the neuron 
models. When synaptic noise is added, a new firing regime appears in which the network spiking activity 
is low (but non-zero) and the average neuronal membrane potential is close to resting value (quiescent 
state). For low synaptic noise magnitude, the quiescent state dominates the long-term behavior of the 
networks; but as the magnitude of synaptic noise increases, intermittent random transitions between the 
quiescent state and the state of UP-DOWN oscillations start to occur, and the UP-DOWN oscillations 
become the dominating regime for high synaptic noise intensity. In conclusion, the main results of our 
work are that (1) the oscillatory regime in the network does not depend on synaptic noise but on the 
existence of a mechanism of firing-rate adaptation in the neuron models; and (2) the effect of synaptic 
noise is to facilitate the transition from quiescent to oscillatory state and to curb the reverse transition. As 
a development from last year, we have further developed this work by comparing different integrate and 
fire neuron models showing that the effect is robust. These results have been published at the Journal of 
Computational Neuroscience which is a high-rank journal in the field, the full citation is “Pena, R.F.O., 
Zaks, M.A. & Roque, A.C. J Comput Neurosci (2018) 45:1-28”. 
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Redes neurais convolutivas (ConvNets) são o padrão atual para reconhecimento e classificação de             
imagens. No presente trabalhos iremos estudar o uso de ConvNets para a classificação de um conjunto de                 
dados de imagens de raios X do tórax com 5.223 imagens de teste, 23 de validação e 631 de teste                    
divididos entre dois grupos: Normal e Pneumonia. O estudo utilizará os modelos de ConvNets atualmente               
disponíveis na plataforma PyTorch: AlexNet, SqueezeNet, ResNet e Inception, que serão comparados            
inicialmente usando três tipos de treinamento: completo a partir de uma inicialização aleatória; usando o               
pré-treinamento fornecido pela plataforma para a ImageNet somente com treinamento da última camada             
(transfer learning); usando o pré-treinamento anterior mas treinando toda a rede neural ou pelo menos a                
rede classificadora (fine tuning). Além disto serão mostrados resultados com a técnica de data              
augmentation que previne problemas de overfitting e uma comparação entre diferentes otimizadores            
disponível na plataforma PyTorch. 
Enquanto utilizando um treinamento convencional em uma rede do tipo ResNet 18 inicializada             
aleatoriamente obteve-se uma acurácia de 86,38% no conjunto de validação, usando a técnica de data               
augmentation e transfer learning esse número aumentou para 96,37% na mesma rede. 
 
Este trabalho é fruto do trabalho final feito para a disciplina de Computação BioInspirada ministrada pelo                
Prof. Dr. Renato Tinós e o autor agradece todo o conhecimento adquirido ao longo do semestre que                 
cursou a disciplina. 
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Embora a literatura acadêmica tenha muitas métricas baseadas em informação para o corregistro de              
imagens médicas cerebrais a maioria delas é baseada na entropia de Shannon e nem todas têm                
implementações livres e em linguagens de alta performance, sendo que a maioria são implementadas              
somente em MATLAB, uma plataforma comercial de custo elevado e que exige conhecimento técnico              
para seu uso, tornando-o difícil para a comunidade médica e científica. 

A proposta aqui feita é adaptar métricas já existentes para entropias generalizadas, como as de               
Tsallis e Rényi, usando transformações não rígidas no processo de corregistro. A avaliação das métricas               
será feita de acordo com a robustez da função métrica, verificando a diferença sem dB nos valores da                  
métrica de acordo com a variação da transformação geométrica; robustez do corregistro, verificando se o               
corregistro consegue se realizar de forma acurada partindo de imagens móveis com diferentes             
transformações; acurácia, medindo quão acurado é o corregistro final em comparação com o padrão ouro;               
e velocidade, medindo quão rápida é a convergência do corregistro com cada métrica diferente. 

Pretende-se ao final do estudo uma proposta de uma métrica robusta e acurada para realizar o                
corregistro de imagens médicas de maneira automatizada e com alta performance, utilizando linguagens             
de programação de alta performance como o C++ e integrada em programas de fácil acesso como o 3D                  
Slicer. 
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O câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, correspondendo 

por cerca de 28% dos casos novos a cada ano. Por isso, são necessárias avaliações periódicas da saúde 

mamária, atualmente feita por mamógrafo – que utiliza radiação ionizante para, por diferença de contraste, 

buscar tecidos patológicos. Tal metodologia mostra-se eficaz no diagnóstico precoce de tumores e deve ser 

repetido anualmente por mulheres, a partir dos 40 anos.  Porém a mamografia apresenta como desvantagens 

a deposição de doses no paciente – estudos recentes avaliam o potencial de risco de câncer de mama 

induzido por radiação, principalmente em mamas densas, além do desconforto na compressão das mesmas.  

A ultrassonografia mamária também é uma técnica utilizada nos exames de rotina. Avanços tecnológicos 

têm melhorado a qualidade da imagem e a capacidade de identificar pequenas alterações mecânicas do 

tecido. Com o mesmo ultrassom, obtém-se diferentes modalidades de imagens (modo-B, Doppler e 

elastográfico). Uma de suas limitações é ser obtida a mão livre, prejudicando a reprodutibilidade do exame. 

Aqui elaboramos um protocolo para a geração de uma nova modalidade de imagem da mama por 

sonoelastografia, usando braço robótico e suporte para acoplamento mamário, a fim de driblar as 

desvantagens da mamografia e as dificuldades do ultrassom. Para isso, uma imagem 3D da mama por 

tomografia pulso-eco será gerada e apresentada nas modalidades B, Doppler e sonoelastográfica. 

Andamento da pesquisa: Dada anatomia mamária, e conhecido seus tecidos adiposo, conectivo, 

glândular, e tumores mamários comuns (fibroadenoma calcificado, massas benignas, cistos sólidos e 

fluidos, carcinoma lobular e ductal), foi feito um fantoma de mama, criado no laboratório GIIMUS. O braço 

robótico para geração de imagem volumétrica consiste em um eixo fixador 3D, que é acoplado ao transdutor 

linear (L14-5/38 – Sonix, frequência = 10 MHZ) por instrumento construído usando filamento PLA em 

impressão 3D. Ao eixo foi conectado o motor de passo (KTC-HT23-401-D) para controlar a rotação. Seu 

controle foi feito por placa programável de Arduino UNO, e código escrito em C++ na sua IDE, que 

rotacionou o transdutor em passos de 0,9° e trigou a aquisição dos mapas de RF da máquina ultrassônica 

(Sonix Ultrasonix RP) por um pulso TTL (5 V) de 40 ms, a cada passo de rotação. O motor foi alimentado 

por um drive (STR8 – motor drive) por uma fonte de alta voltagem (40 V). O fantoma foi posicionado 

dentro de um cilindro de acrílico, coberto por água. Dois modos de aquisição foram utilizados: 

posicionando-se a extremidade do transdutor no centro do fantoma de mama no momento da aquisição e 

posicionado o centro do transdutor no centro do fantoma .Os mapas de RF então foram reconstruídos em 

MATLAB, e transferidos de coordenada polar à cartesiana, depois renderizados em Slicer 3D, obtendo-se 

o volume mamário completo, para os dois procedimentos.   
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Magnetic nanoparticles (MNP) have drawn substantial attention in the last few decades because of their 

wide range of fundamental applications. In medicine and biology, for example, MNP have been applied to 

theranostics (therapeutic and diagnostic) purposes such as contrast agents to magnetic resonance imaging, 

magnetic particle imaging, ultrasonic technique, e.g. magneto motive ultrasoun, photoacoustic imaging, 

and magnetic particle hyperthermia. 

A series of Zn-substituted magnetite (ZnxFe1-xFe2O4, x=0.0, 0.1, 0.2, 0.3 and 0.4) nanoparticles with aim of 

enhancing the saturation magnetization were successfully synthesized by the coprecipitation method. The 

structural and magnetic properties were extensively investigated using different characterization methods 

including XRD, EDX, SEM, TEM, FTIR, VSM, and FMR. 

All of the prepared samples showed superparamagnetism properties at room temperature and a significant 

enhancement were observed by incorporating zinc in magnetite structure at x=0.1 concentration.  All 

prepared samples were examined as contrast agents in MMUS imaging (as a diagnostic application of the 

prepared nanoparticles) and the results confirmed the direct role of magnetization in enhancement of 

MMUS signals. 

All the samples were also examined as therapeutic agent in magnetic hyperthermia studies. A low cost 

applicator which generates radiofrequency magnetic in frequency bands 63-545 kHz and field strengths up 

to 340 Oe was built to perform the hyperthermia studies. In this application of the prepared nanoparticles, 

the sample with x=0.1 showed an excellent heat generation efficiency. From these results it can be 

concluded that Zn-substituted magnetite nanoparticles can be considered as of one the suitable candidate 

for theranostic application. 

 


