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Resumo: Uma das técnicas atualmente utilizadas para o tratamento de câncer é a hipertermia.
Essa técnica basicamente consiste em superaquecer uma região específica onde se encontra o
tumor, de modo que quando as células ultrapassam um limiar de temperatura elas sofram necrose.
Dentre as técnicas conhecidas para se realizar esse tipo de tratamento pode-se destacar aquela que
utiliza nanopartículas magnéticas. Esse tratamento funciona basicamente através da submissão
das nanopartículas a um campo magnético alternado que por consequência geram calor. Essa
técnica pode ser estudada através da modelagem computacional. Para isto adotou-se um modelo
de biotransferênia de calor proposto por Pennes em um domínio tridimensional. Neste modelo
adotou-se um parâmetro de perfusão sanguínea em função da temperatura do tecido, deixando este
modelo não linear. Para encontrar uma solução numérica neste modelo utilizou-se um esquema de
diferenças finitas explícito com diferença centrada no espaço e Euler no tempo. Devido a grande
demanda computacional para resolver este modelo em um domínio tridimensional optou-se por
fazer uma implementação utilizando a API OpenMP. Uma aceleração de aproximadamente 39 foi
obtida
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1 INTRODUÇÃO

A aplicação de métodos computacionais na modelagem de sistemas biológicos é alvo de in-
teresse de várias áreas do conhecimento, dentre elas a física, matemática e engenharias. Este in-
teresse é impulsionado, também, devido ao rápido avanço tecnológico da computação. No caso da
modelagem térmica pode-se utilizar modelos matemáticos, os quais serão utilizados para gerar dis-
tribuições de temperatura em um dado domínio. Esta solução pode ser utilizada, por exemplo, para
fazer diagnósticos médicos de modo similar aos propostos por Miyakawa and Bolomey (1996);
Liu and Xu (2002). Outra aplicação de simulações com modelos de biotransferência de calor é no
tratamento de tumor através de hipertermia, conforme descrito por Salloum et al. (2008, 2009).

Durante as últimas duas décadas, a hipertermia vem sendo muito utilizada para o tratamento
de uma variedade de tipos de cânceres, tanto como tratamento único, quanto juntamente com ra-
dioterapia e outras drogas.

Tratamento através de hipertermia com nanopartículas magnéticas vem sendo desenvolvido
desde a década de 50. Em meio a diversos tipos de nanopartículas que podem ser utilizadas na
hipertermia, destacam-se os óxidos de ferro magnetite (Fe3O4) e maghemite (γ − Fe2O3) devido
a sua biocompatibilidade quando injetados no tecido humano segundo Moroz et al. (2002). O calor
é gerado ao submeter as nanopartículas a um campo magnético alternado externo.

A Relaxação das nanopartículas magnéticas pode ser descrito por dois mecanismos: Relaxação
Browniana e Néelian. Relaxação browniana envolve a rotação do momento das partículas para
alinhar com o campo magnético externo, o que causa calor pela fricção das partículas. Relaxação
de Néelian envolve a rotação dos momentos das partículas individualmente o que também gera
calor por ficção.

Esse método se destaca por poder ter múltiplos pontos de injeção, podendo deste modo atingir
tumores de tamanhos e formatos variados. Essa técnica basicamente se constitui em superaquecer
uma determinada região do tecido até atingir um limiar de temperatura onde as células sofrem
necrose. Estudos mostram que além de ajudar o tratamento do câncer com a necrose celular, a
hipertermia ainda ajuda a causar uma resposta imune induzida anti-câncer conforme Kawai et al.
(2005)

O modelo matemático que será utilizado para sistematizar o tratamento através da hipertermia
será o que foi desenvolvido por Pennes (1948). Neste modelo serão feitas algumas modificações
para incluir o efeito do tratamento por hipertermia. Dentre as diversas maneiras existentes para
aproximar a SAR será utilizada a obtida em experimentos in vivo que pode ser encontrado em
Salloum et al. (2008).

Como não existe solução analítica do modelo que será utilizado, o método das diferenças
finitas (MDF) será utilizado para resolver a equação diferencial parcial não linear. O MDF se
destaca por ser um método de fácil implementação computacional e capaz de obter uma solução
com boa precisão.

Um estudo prévio deste modelo, porém linear, feito por Reis et al. (2014), mostrou a solução
deste modelo em um domínio bidimensional, bem como as possibilidades de paralelização uti-
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lizando a API OpenMP.

2 MODELO MATEMÁTICO

O modelo transiente de biotransferência de calor proposto por Pennes (1948) é dado por:



ρc
∂T (~x, t)

∂t
= ∇ · k∇T (~x, t) + ωb(T (~x, t))ρbcb(Ta − T (~x, t))

+Qm(~x) +Qr(~x) em Ω, t > 0

αT (~x, t) + β∇T (~x, t).~n = f(~x, t) em Γ, t > 0

T (~x, 0) = 37, 00 em Ω

(1)

onde ρ, c e k são, respectivamente, a densidade, calor específico e condutividade térmica do tecido;
cb, ρb e ωb são, respectivamente, o calor específico do sangue, densidade específica do sangue e a
taxa de perfusão sanguínea. Qm é o valor do calor gerado pelo metabolismo; Ta é a temperatura
do sangue arterial e T a temperatura do tecido; Qr a geração de calor devido ao tratamento pela
hipertermia. Vale destacar que o parâmetro ωb é uma função que depende da temperatura, e varia
de acordo com o tipo de tecido (e. g. subcutâneo, gordura, músculo, tumor, dentre outros)

Geralmente a distribuição de temperatura gerada em um processo de hipertermia é modelada
por uma taxa de absorção específica (do inglês specific absorption rate ou SAR). Para o tipo de
partícula e força de campo magnético utilizado neste tipo de procedimento, a distribuição espacial
das partículas dispersas no tecido é dado pela distribuição de SAR.

Um recente estudo experimental, executado em membros posteriores de ratos feito por Salloum
et al. (2008), mostrou que a taxa de absorção em volta do ponto de injeção pode ser aproximado
por uma curva de distribuição gaussiana:

Qr(~x, t) =
M∑
i=1

Ai.e

−r2i
r2
0,i (2)

onde M é o número de pontos de injeções de nanopartículas no tumor, r0 o raio de abrangência da
hipertermia, A a taxa de geração de calor máxima e r a distância do ponto de injeção.

3 MÉTODO NUMÉRICO

O método numérico aplicado para encontrar uma solução numérica da equação (1) é o método
das diferenças finitas. Aproxima-se a derivada no tempo com uma forward difference, conhecido
também por método de Euler, e uma diferença centrada da derivada de segunda ordem no espaço.
Desta maneira obtém-se um esquema explícito de diferença finita.
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Esse esquema é aplicado a um domínio fechado Ω
⋃

Γ ⊆ R3, discretizado em uma grade
uniforme de coordenadas xi = ihx, yj = jhy e zk = khz, onde hx, hy e hz é o espaçamento da
grade em cada direção do R3. Análogo à discretização do espaço, se propõe a temporal da seguinte
maneira: tn = nht, onde ht é o espaçamento da discretização no domínio do tempo. Deste modo o
modelo dado pela equação (1) discretizado através de diferenças finitas é dado por:

T n+1
i,j =

1

ρi,jci,j

[
Φ(Ti,j,k, Ti±1,j,k, Ti,j±1,k, Ti,j,k±1)−ωbi,j,kρbi,j,kcbi,j,kTa+Qn

mi,j,k+Qn
ri,j,k

]
+T n

i,j,k

(3)

onde T n
i,j,k ≈ T (xi, yj, zk, t) e,

Φ(T n
i,j,k, T

n
i±1,j,k, T

n
i,j±1,k, T

n
i,j,k±1) =

ht

h2
x

[
κi+ 1

2
,j,k

(
T n
i+1,j,k − T n

i,j,k

)
− κi− 1

2
,j,k

(
T n
i,j,k − T n

i−1,j,k

)]
+

ht

h2
y

[
κi,j+ 1

2
,k

(
T n
i,j+1,k − T n

i,j,k

)
− κi,j− 1

2
,k

(
T n
i,j,k − T n

i,j−1,k

)]
+

ht

h2
z

[
κi,j,k+ 1

2

(
T n
i,j,k+1 − T n

i,j,k

)
− κi,j,k− 1

2

(
Ti,j,kn − T n

i,j,k−1

)]
+

ωbi,j,kρbi,j,kcbi,j,kT
n
i,j,k

(4)

Considerando que κ(~x) é uma função suave e contínua em todo o domínio, seus valores po-
dem ser calculados diretamente em cada ponto. Contudo, se κ(~x) for uma função descontínua no
domínio, como no caso considerado (e. g. músculo com tumor), adota-se a média harmônica para
aproximar o valor de ki±1/2,j,k ≈ 2ki,j,kki±1,j,k

ki,j,k+ki±1,j,k
, por exemplo.

4 PARALELIZAÇÃO

O algoritmo para a solução de uma equação diferencial parcial, através do MDF explícito,
tridimensional transiente, como o formulado na seção anterior, pode ser implementado de forma
paralela conforme o Algoritmo 1. A variável Temperatura é uma matriz quadridimensional 2 x
nx x ny x nz, onde nx, ny e nz são o numero de divisões do domínio no eixo x, y e z, respectiva-
mente. A função computaMDF aplica a Equação (3), levando em consideração as condições de
contorno (Dirichlet e/ou Neumann), a partir dos dados da matriz Temperatura[antiga] nos pon-
tos i, j e k do domínio, e assim obter temperatura no passo de tempo seguinte, ou seja, na matriz
Temperatura[nova].

A divisão de tarefas entre as threads foi feita de forma estática e dinâmica. O escalonamento
estático consiste basicamente na divisão das tarefas previamente, tem tempo de compilação. Nesta
divisão cada uma das n threads será responsável por nynz

n
elementos da matriz da solução do prob-

lema. No escalonamento dinâmico cada thread recebe, em tempo de execução, uma parte da tarefa,
denominada chunk, e quando a thread termina a execução de sua tarefa, ela recebe a próxima.
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Algoritmo 1: Implementação de Diferenças Finitas em Paralelo com OpenMP
início

nova = 1;
antiga = 0;
# pragma para criar as threads
para t← ti até tf faça

#pragma para dividir o trabalho entre as threads
para i← xi até xf faça

para j← yi até yf faça
para k← zi até zf faça

Temperatura[nova,i,j, k] = computaMDF(Temperatura[antiga, i, j, k]);
fim para

fim para
fim para
nova = (nova == 1?0:1);
antiga = (antiga == 1?0:1);

fim para
fim

5 RESULTADOS

5.1 Parâmetros do Modelo
Todas as simulações foram executadas em um domínio tridimensional. Este domínio é dividido

em dois tipos de tecido, muscular e tumoral. Considerou-se um domínio cúbico com lado de valor
0, 1m. O formato e localização do tumor pode ser observado da Figura 1. O tumor é formado por
duas esferas de raio 0, 015m e 0, 01m centradas nos pontos (0, 05, 0, 05, 0, 05) e (0, 04, 0, 04, 0, 04),
respectivamente.

O modelo considera dois tipos de camadas de tecido vivo, onde cada camada possui parâmetros
diferentes. Os valores dos parâmetros são apresentados na Tabela 1. Este trabalho considerou o
parâmetro de perfusão sanguínea dependente da temperatura, conforme as equações (5) e (6), o qual
refere-se ao parâmetro de perfusão sanguínea nas camadas de músculo e tumor, respectivamente.

ωmusculo =

0, 45 + 3, 45exp

(
− (T−45,0)2

12,0

)
T ≤ 45, 0

4, 0 T > 45, 0
(5)

ωtumor =


0, 833 T < 37, 0

0, 833− (T−37,0)4,8

5,438E+3
37, 0 ≤ T ≤ 42, 0

0, 416 T > 42, 0

(6)
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Figura 1: Domínio da simulação. Destaque para o tumor localizado no centro do cubo.

Tabela 1: Parâmetros do Modelo

Simbolo Unidade Músculo Tumor

c (J/KgoC) 4200, 0 4200, 0

cb (J/KgoC) 4200, 0 4200, 0

k (W/moC) 0, 50 0, 55

ρ (Kg/m3) 1000, 0 1000, 0

ρb (Kg/m3) 1000, 0 1000, 0

ωb (Kg/s/m3) ωmusculo ωtumor

Os gráficos das equações (5) e (6) podem ser observados nas Figuras 2(a) e 2(b). Conforme
observado por Song et al. (1984), nas células tumorais há um crescimento desordenado, principal-
mente na transformação das células pré-angiogênicas em angiogênicas, ou seja o tumor é normal-
mente hipervascularizado. Com a elevação da temperatura inicia-se o processo de necrose destes
novos capilares, justificando o decaimento do ωb devido a elevação da temperatura, conforme pode
ser observado na Figura 2(b).

5.2 Resultados do Modelo

A solução da equação (1), utilizando o método descrito pela equação (3), no tempo t = 3000s
pode ser visualizada na figura 3 no domínio tridimensional. Neste instante de tempo já se pode
observar o estado estacionário da equação de biotransferência de calor, bem como a distribuição
radial de temperatura causado pelo tratamento de hipertermia com as nanopartículas magnéticas.

A figura 4 descreve a temperatura em uma linha no eixo-x. Nesta figura pode-se observar a
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(a) Gráfico referente ao ωmusculo.

(b) Gráfico referente ao ωtumor.

Figura 2: Gráficos das funções do parâmetro ωb dependentes da temperatura.

elevação da temperatura no ponto de aplicação da hipertermia. Além disso pode-se observar que o
tratamento por hipertermia produz uma distribuição normal na proximidade do ponto de aplicação.
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Figura 3: Solução do modelo (1) no tempo t = 3000s.

Figura 4: Solução da equação (1) no tempo t = 3000s em uma linha no eixo-x.

A figura 5 faz um comparativo da temperatura no tecido tumoral com a temperatura no tecido
saudável conforme a evolução no tempo. Nesta figura observa-se o efeito da hipertermia durante o
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tempo de aplicação, além disto é importante observar que no tecido tumoral a temperatura atingiu
os 43oC, ou seja, a temperatura que causa necrose celular no tecido tumoral sem causar dano no
tecido saudável.

Figura 5: Solução da equação (1) em um ponto no tecido saudável e no tecido tumoral através do tempo.

5.3 Aspectos Computacionais
Todo o trabalho foi executado em computador com SMP Linux (3.9.2-200), que possui 4

AMD Opteron 6272 CPU e 128 GB de RAM. Cada CPU possui 16 cores, totalizando 64 cores
disponíveis. É válido ressaltar que neste processador cada 2 cores compartilham uma unidade de
ponto flutuante (FPU). Essa característica da arquitetura prejudicou o desempenho do programa.
Dependendo da forma que as threads são escalonadas, duas threads distintas podem disputar a uti-
lização desta FPU, mesmo quando o número de threads é inferior ao número de FPUs disponíveis.
Devido a peculiaridade da arquitetura deste computador, executou-se 3 cenários de escalonamento:
estatico, dinâmico com chunk 1 e dinâmico com chunk 2, onde o chunk, neste caso, é o número de
linhas da matriz tridimensional.

5.4 Resultados da Paralelização
A aceleração do código devido a paralelização efetuada pode ser observada na figura 6. Essa

aceleração foi obtida usando a média de três execuções do código e obteve um desvio padrão abaixo
de 4, 61. Como pode ser observado, utilizando o escalonamento dinâmico das threads com chunk 1,
obteve-se aceleração máxima acima de 39 vezes. O código que antes demandava aproximadamente
3 horas, com a paralelização, passou a ser executado em apenas cerca de 5 minutos.
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Figura 6: Aceleração do tempo de execução do código utilizando técnica de processamento paralelo multicore
auxiliado por OpenMP.

6 CONCLUSÃO

Neste estudo foi simulado o tratamento de câncer através da técnica de hipertermia com
nanopartículas magnéticas. Neste tipo de tratamento é importante que a forma de aplicação dos
pontos de injeção seja feita de forma que tente-se elevar a temperatura no local onde o tumor está
presente, minimizando o aquecimento nas células saudáveis. Além disso, com a utilização da es-
tratégia de paralelização aqui mostrada conseguiu-se acelerar a execução da simulação em mais de
39 vezes, e que devido a peculiaridade da arquitetura do computador, onde se executou as simu-
lações, os melhores resultados foram obtidos com o escalonamento dinâmico das threads. Como
trabalho futuro pode-se pensar em utilizar modelos mais complexos aplicando estratégias de par-
alelização com a utilização da arquitetura de GPUs, conforme descrito por Sanders and Kandrot
(2010).
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