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Desenvolvimento de protótipo robotizado de preparação e 
partição de produtos radioativos
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Resumo
A área da imagiologia está continuamente em crescimento tecnológico desen-

volvendo novas técnicas de diagnóstico médico, de forma a fornecer ao médico uma 
imagem visual das diversas partes do corpo humano e das suas funcionalidades. Na 
área da medicina nuclear os exames de diagnóstico minimamente invasivos requerem 
a administração intravenosa de um radiofármaco. A preparação das doses radioativas 
é realizada por técnicos especializados na área de medicina nuclear. Durante a prepa-
ração das doses são aplicadas técnicas de radioprotecção, com o propósito de minimi-
zar a exposição dos técnicos à radiação ionizante. Durantes este estudo realizou-se a 
projeção de um ambiente virtual que realize a simulação das fases necessárias para a 
partição dos radionuclídeos, tendo por base a utilização de um braço robótico, o qual 
será utilizado em cada um dos processos. Com este propósito foi realizada a análise dos 
processos de preparação das dosagens administradas nos exames de diagnóstico. As 
fases estudadas foram traduzidas a processos mecânicos para a sua melhor perceção. 
Os materiais e equipamentos necessários foram projetados em modelos virtuais a 3D, 
tendo posteriormente os modelos desenvolvidos sido importados através da interface 
de simulação para serem distribuídos e programados para uma maior aproximação à 
realidade. Este estudo foi desenvolvido em colaboração com a empresa Dr. Campos 
Costa.
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Avaliação do risco de fratura por desmineralização óssea
Leite1, Gisela;  Pereira2, Ana Isabel; Fonseca3, Elza
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Resumo
A osteoporose é a doença óssea metabólica mais comum. Caracteriza-se pela dimi-

nuição da massa óssea, levando a um aumento do risco de fratura. Esta patologia afeta 
principalmente a população com mais de 50 anos e maioritariamente as mulheres. O 
risco de fratura por fragilidade óssea está associado ao grau de diminuição da massa 
óssea do indivíduo. Esse valor determina-se através da densidade mineral óssea (DMO). 
De forma a poderem ser tomadas as medidas preventivas necessárias contra o apare-
cimento de fraturas provocadas pela desmineralização óssea, é necessário atender a 
determinados fatores. O objetivo deste estudo será avaliar o risco de fratura por desmi-
neralização óssea através da influência de diversos fatores de risco, nomeadamente, a 
idade da paciente, o índice de massa corporal, a idade do aparecimento da menopausa, 
o consumo de café, os valores de densidade mineral óssea nas vértebras L3 e L4 e ainda 
o valor de T-score na vértebra L4. Este trabalho foi direcionado para uma população 
feminina com idades entre os 46 e 83 anos. Serão realizados vários estudos de modela-
ção com o intuito de descobrir qual o melhor algoritmo de otimização a ser utilizado e 
finalmente testar se a modelação proposta, obtém resultados válidos em comparação 
com o diagnóstico obtido em exames DEXA. Para a identificação do melhor algoritmo 
serão utilizados 3 métodos de otimização local (penalidade L1, penalidade L2 e SQP) e 3 
métodos de otimização global (Genetic Algorithm, Hybrid Genetic Algorithm, Simulated 
Annealing).
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