
Desenvolvimento de novo modelo 
anatômico infantil de corpo inteiro e 

de modelo de celular para simulações 
de SAR 

Com o aumento desenfreado 
do número de usuários de 
telefones celulares e o 
potencial cancerígeno inerente 
à radiação eletromagnética 
(como reconhecido pela OMS), 
surge o interesse de avaliar a 
dosimetria em certos tecidos. 
Para essa avaliação, serão 
realizadas simulações de SAR 
(sigla para taxa de absorção 
específica), que é uma medida 
da taxa de radiação absorvida 
em um corpo quando exposto a 
um campo eletromagnético. 
Devido ao crescimento do nível 
de interação de crianças com o 
dispositivo e à falta de um 
modelo com essa faixa de 
idade, o modelo anatômico 
criado será o de uma criança de 
dois anos. 

INTRODUÇÃO 

METODOLOGIA 

1 - A partir de um conjunto de 
imagens médicas pode ser 
criado um modelo anatômico 
para simulações. 

2 - A segmentação das imagens 
tomográficas do tipo DICOM se 
deu através de software 
especializado (AMIRA®), onde 
em cada um dos cortes 2D, 
foram identificados os 
diferentes tecidos utilizando 
ferramentas de seleção, que 
podem ou não ser 
automatizadas. 

3 - Após completa a 
segmentação, é possível 
exportar um modelo 3D para o 
software de simulação 
(SEMCAD 14.8 ®). 

4 - Para o modelo do celular, 
um arquivo CAD do celular 
Iphone 5S® foi exportado para 
o simulador e nele foi 
adaptado um modelo de 
antena apropriada.  

Após completas as etapas 
anteriores, já é possível 
realizar as simulações de 
exposição às ondas 
eletromagnéticas. 

Figura 1 – imagem médica 

Figura 2 – imagem da segmentação 

Figura 3 – modelo anatômico final 

Figura 4 – modelo do celular 

RESULTADOS 

Foram desenvolvidos dois 
modelos diferentes da criança 
considerando variações de 
espessura no crânio. Em 
ambos modelos foram 
identificados tecidos de grande 
interesse clínico p. ex. 
glândulas parótidas e diversas 
regiões do cérebro. O celular e 
sua antena foram modelados 
de forma a apresentar 
desempenho satisfatório. 
 
DISCUSSÕES 

Existe uma incerteza quanto à 
verdadeira espessura do crânio 
durante a segmentação, pois 
alterando o contraste da 
imagem a espessura do osso 
varia. Por esse motivo foram 
criados os modelos com 
variação. A imagens utilizadas 
não eram de alto contraste 
(para reduzir a dose de 
radiação no paciente), o  que 
demandou certas tomadas de 
decisão na segmentação. 

André Martins Costa Simões Pires, UFRGS 

Orientador: Álvaro Augusto de Almeida Salles, UFRGS 

O trabalho que vem sendo 
desenvolvido no Laboratório de 
Comunicações da UFRGS 
envolvendo a criação de 
modelos anatômicos para 
simulação conta com o apoio 
financeiro do grupo norte-
americano EHT (Environmental 
Health Trust) e  já rendeu 
publicações em diversos 
eventos neste ano. Estes são: 
SBPC (Sociedade Brasileira para 
o Progresso da Ciência), CBFM 
(Congresso Brasileiro de Física 
Médica) e ALFiM (Congresso 
Latino-Americano de Física 
Médica). Após a sua validação, 
os novos modelos serão 
utilizados para realizar 
simulações de SAR. 

PUBLICAÇÕES E 
OUTROS PROJETOS 


