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Para trabalhar com o ImageJ (versão FIJI) que possibilite a reconstrução e visualização da imagem 
tridimensional, deve-se usar a versão do Atalho 2, pois é uma versão do software que utiliza a 
versão mais antiga do Java (versão 6). Os outros ícones correspondem ao ImageJ ou Fiji mas que 
“rodam” com uma versão atual do Java (versão 8), que não permite utilizar o Image3D Viewer. 

Para iniciar, insira o CD e clique no ícone ImageJ – Atalho 2. 



Clicar em FILE, depois em IMPORT, e por último em Image Sequence. Vai abrir uma janela, 
então clicar em alguma das imagens da sequencia que deseja abrir. No caso das imagens 
de TCFC, clicar em algum arquivo DICOM da sequencia que automaticamente o programa 
vai abrir toda a sequencia tomográfica formando um stack.  



Na janela que abre automaticamente (Sequence Options), deixar marcado apenas a opção 
“Sort names numerically”, depois clicar em OK. Este processo dura alguns minutos, até 
que o ImageJ tenha aberto toda a sequencia DICOM da TCFC. 



Uma vez aberta a sequencia completa incluindo todos os cortes, deve-se proceder com 
a mudança do tipo da imagem de 16 bit para 8 bit. Dessa forma, fica mais fácil 
estabelecer um threshold global para todas as amostras (principalmente nos casos de 
projetos de pesquisa que exigem uma padronização). 



Próximo passo é a definição da área de interesse. Neste momento é importante trabalhar 
com a ferramenta ROI Manager, que possibilita desenhar as ROIs (regiões de interesse) 
em alguns cortes, e depois interpolar, para que nos cortes onde as regiões não foram 
manualmente delimitadas, estas possam então serem artificialmente criadas. 



Com a ferramenta de delimitação “Polygon selections” (seta vermelha), cada ROI será 
delimitada manualmente, ponto a ponto, circundando a área de interesse à ser 
analisada. Uma vez delimitada a ROI no corte, deve-se clicar em Add no ROI Manager, ou 
simplesmente clicar em “t”, para adicionar a ROI ao plugin.  No caso desta imagem, foi 
delimitada apenas a região trabecular na mandíbula anterior. 



A ROI delimitada foi adicionada, e é possível identificar a mesma pelo tracejado em 
amarelo. No ROI Manager é possível ver uma lista de cada ROI adicionada (cada uma 
tem um nome dado automaticamente  - seta azul - cada vez que se adiciona uma ROI 
no plugin). 



No exemplo aqui demonstrado, foram desenhadas 3 ROIs manualmente, e à partir delas foi feita a 
interpolação. No próprio ROI Manager, clicar em “More”, e depois em “Interpolate ROIs”. 
Automaticamente irá aparecer na lista todas as ROIs criadas artificialmente em meio àquelas já 
definidas manualmente. 



Depois da interpolação, temos então 14 ROIs delimitadas (área em amarelo), uma por 
corte. Estas ROIs serão utilizadas na composição do volume tridimensional que será 
analisado.  



Para o cálculo do volume ósseo e criação da imagem tridimensional correspondente à este volume, 
deve-se utilizar o plugin BoneJ. Dentro do plugin, utilizar a ferramenta Volume Fraction. A partir dessa 
ferramenta será possível identificar a quantidade de osso que existe dentro da volume formado por 
todas as ROIs. 



Ao clicar em Volume Fraction, aparecerá uma janela chamada “Volume”. Na escolha do Algorithm deve 
selecionar do tipo Surface e no Surface resampling deve-se optar pelo valor de 1. Deixar marcado: Use ROI 
Manager (se não estiver clicado o plugin irá fazer o cálculo apenas na imagem que aparece na tela, e não no 
volume completo) e também deixar marcado “Show 3D result”. 



Para o cálculo do volume ósseo (BV), o próprio software vai solicitar automaticamente a binarização, partindo do 
princípio da escolha de um threshold. Na janela Threshold, a partir do histograma, é possível selecionar o melhor 
valor que defina os pixels correspondente ao osso daqueles que não são correspondentes ao osso (seta 
vermelha). Uma vez escolhido o melhor threshold, basta clicar em OK. Detalhe que o valor escolhido deve ser 
entre 0 e 255, tanto para o upper threshold quanto para o lower threshold. Uma dica é deixar o lower sempre no 
valor de 255, e calibrar visualmente o que é ou não osso manipulando apenas os valores do threshold superior. 



Na janela “Results”, os resultados são mostrados em milímetros cúbicos, compreendendo: BV (bone volume, ou 
volume ósseo); TV (tissue volume, ou tecido analisado, que corresponde ao total da ROI desenhada); e a fração 
BV/TV (bone volume by tissue volume, que corresponde à quantidade de osso dentro do total de tecido analisado). 
Ao mesmo tempo que aparece a janela Results, aparece também o 3D na janela “ImageJ 3D Viewer”. O volume 
completo que corresponde a ROI aparece em azul, e o osso aparece em amarelo.  



Nestas imagens é possível observar o volume 
ósseo em amarelo (amarelo claro com o fundo 
sobreposto ao azul em tons de cinza), que 
compreende ao osso trabecular (ou esponjoso) 
na ROI delimitada na região anterior de 
mandíbula.  A mesma estrutura 3D está 
demonstrada em 3 angulações diferentes. 



É possível dissociar o TV do BV, ou 
mesmo, excluir um deles da 
imagem. Nota-se abaixo apenas o 
volume ósseo em amarelo. Ainda, 
é possível padronizar os eixos 
para melhor visualização, e 
trabalhar com mudança nas cores 
e na transparência das mesmas. 

Uma vez obtida a imagem 
em 3D, todas as ferramentas 
do 3D Viewer podem ser 
utilizadas e empregadas, 
como exemplo, mundança 
de cores, rotação e 
translação da imagem, além 
da gravação de vídeos. 



Para maiores informações: 

http://bonej.org/ 

 

http://bonej.org/volumefraction 
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