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Resumo.  O objetivo desse trabalho foi avaliar procedimentos de cintilografia 
hepática e a possibilidade de aperfeiçoamento de profissionais em medicina 
nuclear utilizando simuladores tridimensionais antropomórficos 
representativos de fígado humano adulto. Para a conformação do simulador 
antropomórfico, utilizou-se gesso e acrílico. Foram construídos três objetos 
simuladores representando fígados com processo cirrótico. Os simuladores 
foram preenchidos com 99mTc diluído em água para a obtenção das imagens 
cintilográficas. Foram analisadas imagens tomográficas posteriores e 
anteriores do simulador representando um órgão com maior grau cirrótico. 
Observou-se que os simuladores possibilitam a aquisição de imagens 
semelhantes às reais de fígado com cirrose hepática. As simulações dos 
hemangiomas podem contribuir para educação continuada dos profissionais de 
medicina nuclear, quanto à questão da formação de imagem, possibilitando o 
estudo de parâmetros como tamanho de matriz, janela energética, zoom e 
estatística de contagem.  

 

1 Introdução 

O fígado é o maior órgão do corpo humano, pesando no ser humano adulto entre 1200 
a 1500 g. Esse órgão se localiza no lado direito da cavidade abdominal, no quadrante 
superior, protegido pelas costelas. Tem a função de purificar o sangue, degradando 
certas substâncias químicas e fabricando outras. Geralmente, o tecido hepático 
apresenta-se macio; entretanto, no caso do fígado com cirrose hepática, esse tecido 
apresenta aparência cicatrizal firme, do tipo pétreo, o que significa um dano 
permanente ao órgão, pois o sangue não consegue atravessá-lo e a massa hepática vai 



diminuído com o passar do tempo, perdendo a capacidade de processar fármacos e de 
produzir substâncias e proteínas [1].  

Na cintilografia hepática é administrado ao paciente um radiofármaco, o enxofre 
coloidal- 99mTc, para a localização do órgão em imagens de tomografia 
computadorizada por emissão de fóton único (SPECT). Esse tipo de exame é indicado 
na investigação de lesões focais hepáticas, nas hepatopatias graves, como a cirrose e a 
hepatite aguda. No caso dessas patologias, os resultados das imagens apresentam 
diminuição nos valores de captação do radiofármaco pelo fígado [2, 3]. 

Para a detecção de tumores desse órgão se verifica a área de menor e de maior 
captação do radiofármaco. Algumas câmaras de cintilação de três detectores podem 
detectar hemangiomas (tumores benignos) com diâmetros a partir de 1,4 cm e lesões 
bem pequenas. Os hemangiomas são tumores benignos, constituídos por vasos 
sanguíneos de nova formação e, geralmente, têm diâmetros menores que 3 cm. No 
estudo da morfologia do fígado em medicina nuclear verifica-se o tamanho e a forma 
do órgão, observando-se a presença ou ausência de lesões intra-hepáticas [4].  

Os avanços tecnológicos na medicina nuclear, relacionados com a área do diagnóstico 
e da terapia, têm suscitado um maior interesse sobre a qualidade das imagens 
adquiridas nessa especialidade médica. Esses avanços têm possibilitado também o 
desenvolvimento de objetos simuladores para procedimentos e avaliação de controle 
de qualidade de equipamentos e treinamento de profissionais.  

O objetivo desse trabalho foi avaliar procedimentos de tomografia (SPECT) hepática, 
para estudo dos parâmetros mais adequados, e a possibilidade de aperfeiçoamento de 
profissionais em medicina nuclear utilizando simuladores tridimensionais 
antropomórficos representativos de fígado humano adulto. 

Os parâmetros observados nos procedimentos foram matriz de pixels, janela 
energética, fator de ampliação da imagem (zoom) e estatística de contagem, em que se 
analisa o número de contagens (cts). 

 
2 Materiais e Métodos 
 
Inicialmente foram realizados testes para avaliar a dureza, a elasticidade, a densidade 
e a composição química do principal material empregado no desenvolvimento dos 
objetos simuladores. Para esses testes, foram desenvolvidos corpos de prova com o 
mesmo tipo de acrílico do simulador  
 
Para o desenvolvimento dos corpos de prova foi utilizado uma forma de plástico e 
acrílico. O acrílico utilizado foi o auto polimerizante JET Clássico que, após sua 
manipulação possui aspecto físico sólido sem perda ou aumento de massa. Para 
temperaturas elevadas (a partir de 65°C) esse acrílico se torna líquido e viscoso, 
perdendo a geometria do objeto desenhado anteriormente. Nesse estudo foram 
confeccionados os corpos de prova com dimensões de 5 mm × 50 mm × 25 mm [5], 
conforme apresentados na Figura 1. 



 
Fig. 1.  Dimensões dos corpos de prova de acrílico e aspecto visual desses objetos   

 

O processo de irradiação dos corpos de prova de acrílico foi realizado no 
Departamento de Energia Nuclear da Universidade Federal de Pernambuco (DEN-
UFPE). O equipamento utilizado foi o GAMMACELL 220 do fabricante MDS 
NORDION, modelo GC 220E No 65R (ASSY), com fonte de Co-60. Nas análises, 
foram investigados corpos de prova não irradiados e após serem submetidos a doses 
de radiação de 1 kGy e 10 kGy. Esses testes foram realizados porque os materiais 
amorfos submetidos à irradiação podem sofrer alterações em sua composição devido 
às interações das radiações com a matéria. Assim, como se espera que os objetos 
simuladores desenvolvidos possam ser reutilizados muitas vezes, se considerou 
necessário avaliar as possíveis alterações em suas composições devido irradiações. 

2.1 Dureza e Elasticidade 

Após as irradiações dos corpos de prova, foram realizadas as medidas  de dureza e de 
elasticidade. As medidas foram realizadas em um equipamento da SHIMADZU 
(DUH-2115) Dynamic ultra micro hardness tester, no modo Load-unload com uma 
força de 100 mN e hold time de 4 s. O hold time é o tempo que o diamante permanece 
parado quando atinge a força máxima aplicada. Esse microdurômetro pertence ao 
Laboratório de Física da Universidade Federal de Sergipe.  

2.2 Densidade  

As densidades dos corpos de prova foram obtidas através de experimentos por 
princípio de Arquimedes, comparando os resultados com dados da literatura. Vale 
ressaltar que, como a densidade do acrílico é bem próxima da do corpo humano 
(acrílico d=1,19 g/cm³; d ≈ corpo humano água d=1g/cm3), esse material pode ser 
adequado para simulações de órgãos do corpo humano.  

2.3 Conformação do objeto simulador antropomórfico de fígado 

Para o desenvolvimento dos objetos simuladores antropomórficos de fígado foram 
utilizados como modelo fígados humanos adultos do acervo do Museu de Anatomia 
Humana Prof. Osvaldo da Cruz Leite, localizado na Universidade Federal de Sergipe. 
Esses órgãos estavam conservados em formol para uso em atividades didáticas dos 
estudantes desta instituição de ensino. 



Os objetos simuladores têm a geometria de um fígado humano adulto em estado de 
cirrose hepática. No interior do simulador de maior grau de cirrose foram incluídos 
materiais que simulam três nódulos representando hemangiomas sendo, um 
hemangioma com diâmetro de 10 mm e dois de 20 mm 

Os objetos simuladores antropomórficos representando estado inicial e intermediário 
de cirrose hepática foram construídos com a finalidade de nortear os acadêmicos e 
profissionais de medicina nuclear para o aprimoramento do controle de qualidade dos 
equipamentos e educação continuada. Para isso, algumas imagens são obtidas com 
regiões de menor ou maior captação do radionuclídeo para demonstração do nível de 
cirrose hepática e outros tipos de lesões. A Figura 2 apresenta os três objetos 
simuladores antropomórficos de fígado. 

  

 
Fig. 2.  Simuladores antropomórficos representando fígado em (a) estado cirrótico 
inicial, (b) intermediário e (c) avançado 

 
 A Figura 3(a) apresenta uma imagem do simulador apresentado na Figura 2(c) e uma 
fotografia em que podem ser observadas as estruturas simulando hemangiomas 
(Figura 3(b)).  

 

 
 

Fig. 3.  Simulador representando fígado com cirrose no estágio inicial da doença e 
fotografia dos objetos que simulam os três hemangiomas  

 
Os simuladores foram preenchidos com 99mTc diluído em água para a obtenção das 
imagens cintilográficas.  
 

3 Resultados 

As medidas de microdureza e elasticidade dos corpos de prova apresentaram 
resultados relativamente satisfatórios se comparados aos valores de dureza 
encontrados por alguns autores [5-7]. Neste trabalho, a dureza Vickres encontrada 
esteve entre 13,0 e 15,0 HV e a elasticidade entre 2,0 e 5,0 N/mm2. Como a dureza e a 
elasticidade dos corpos de prova não sofreram alterações significativas, pode-se 
afirmar que  o acrílico apresenta-se como um material resistente às doses de radiação 



ao qual foi exposto (até 10 Gy), sem sofrer danos significativos para os objetos 
simuladores construídos. As doses emitidas pelo tecnécio para exames do fígado em 
medicina nuclear, normalmente, são baixas em relação às aplicadas nos corpos de 
prova analisados neste trabalho. Além disso, a faixa de energia dos radionuclídeos 
utilizados em diagnóstico vai de 140 keV à 511 keV, para o Tecnécio-99m e o Flúor-
18, respectivamente[8]. A Tabela 1 apresenta a dureza e elasticidade dos corpos de 
prova sem exposição à radiação e irradiados.  

Tabela 1.  Dureza e elasticidade dos corpos de prova.  

 Corpos de prova 

Parâmetros 1 2 3 

Dose absorvida - 1 kGy 10 kGy 

Hmáx (µm) 4,89 ± 0,01 4,92 ± 0,04 4,94 ± 0,03 

Dureza (HV) 14,79 ± 0,01 13,72 ± 0,23 13,58 ± 0,17 

Elasticidade (N/mm2) 3,79 ± 1,98 4,00 ± 1,33 3,63 ± 0,80 

 
 
A dureza do corpo de prova não irradiado apresentou um valor igual a 14,79 HV. Os 
corpos de prova irradiados com Co-60 apresentaram, em média, 7,70 % de redução na 
dureza em relação ao corpo de prova não irradiado. A elasticidade do corpo de prova 
não irradiado mostrou-se 5,5 % maior que a do corpo irradiado com 1 Gy e 4,2 %  
maior que o corpo de prova exposto à  10 Gy, conforme mostra na Tabela 1. Supomos 
que essa pequena diferença tenha sido causada por microbolhas de ar que foram 
formadas no material no momento da polimerização do acrílico.  

Outro fator importante observado nas análises com os corpos de prova, comparando 
não irradiados e irradiados, é que a exposição à radiação ocasionou um escurecimento 
gradativo nesses materiais.   A observação visual deles mostrou que o corpo de prova 
não irradiado (o mais à esquerda na Figura 3) apresentou-se mais claro que os corpos 
de prova irradiados. Da mesma forma, o corpo de prova irradiado com 1 Gy (corpo de 
prova no centro) mostrou-se mais claro que o irradiado com 10 Gy.   

 

 
 

Fig. 3. Fotografia dos corpos de prova irradiados 
 

 



É importante salientar que a densidade dos corpos de prova, ao invés de ser           
1,19 g/cm3, foi de densidade de 1,15 g/cm3. Com isso, supomos aqui também que o 
menor valor foi devido à presença das microbolhas de ar resultantes do processo de 
polimerização. 

Sobre os resultados de SPECT, pode-se observar que as imagens dos simuladores são 
parecidas às reais de fígados com cirrose hepática (Figura 4c) [9]. Foram analisadas 
imagens posteriores e anteriores do simulador representando um órgão com maior 
grau cirrótico (Figura 4). 

 

 
Fig. 4. Imagem posterior (a) e anterior (b) do simulador cirrótico e indicação dos 
nódulos (c) 
 
Com base na metodologia de Ferreira e Souza [10] foi introduzida a simulação dos 
achados no simulador de fígado representando estado inicial e avançado de cirrose. 
Assim, diferentes hemangiomas foram incluídos para análise da resolução espacial da 
câmara de cintilação e treinamento dos profissionais de medicina nuclear. Esses 
estudos referem-se à simulação de nódulos quentes, ou seja, com material radioativo 
dentro de tais nódulos. 

Observamos outras características desses hemangiomas no simulador, tais como: 
baixa resolução para 100 kcts e um realce nos hemangiomas para a estatística de 
contagem de 1000 kcts. Essas características melhoram a resolução espacial, pois um 
maior número de contagens possibilita uma melhor visualização dos achados nas 
imagens obtidas nas câmaras de cintilação. Assim, estatísticas de contagem adequadas 
podem resultar em otimização do controle de qualidade de equipamentos de aquisição 
de imagens e no treinamento de profissionais. 

A distância fonte-detector ou simulador-detector é um fator importante para aquisição 
de imagens, pois quanto menor a distância paciente-detector melhor será os resultados 
visualizados nos estudos para órgão e achados [11]. Normalmente, a distância ideal 
entre o paciente e o detector é 5 cm. Aqui, todas as imagens foram obtidas nessa 
distância. 

Nas Figuras 5 e 6 são apresentadas as imagens obtidas com matrizes de  64 × 64, 128 
× 128, 256 × 256 e 512 × 512 pixels. Observou-se que nas imagens da Figura 5, 
obtidas com matrizes de 64 × 64 e 128 × 128 pixels, não foi possível a visualização 
dos hemangiomas; somente a partir da matriz 256 × 256 pixels essa visualização foi 
possível.  

A Figura 6 mostra as imagens obtidas dos simuladores representando o estado de 
cirrose hepática inicial e intermediário. Por meio dessa figura confirmou-se que a 
matriz de 256 × 256 pixels é mais apropriada para este tipo de exame.  
 



 
Fig. 5. Imagens obtidas com diferentes estatísticas de contagens e matrizes, com 
distância de 5 cm simulador-detector 
 

 
Fig. 6. Imagens obtidas com diferentes matrizes utilizando os simuladores 
antropomórficos com estado inicial (a) e intermediário (b) de cirrose hepática 

 
4 Conclusões 
 
Verificamos através de medidas, que a dureza do acrílico não irradiado apresentou 
redução na dureza em relação acrílico irradiado, essa redução foi, em média, de     
7,70 %. A elasticidade do corpo de prova não irradiado mostrou-se 5,5 % maior que a 
do corpo irradiado com 1 Gy e 4,2 %  maior que o corpo de prova exposto à 10 Gy. 
Nesse caso, supomos que essa pequena diferença tenha sido causada por microbolhas 
de ar que foram formadas no material no momento da polimerização do acrílico. 

Percebemos que nas imagens obtidas com matrizes menores que 256 × 256 pixels não 
foi possível a visualização dos hemangiomas. Portanto, observou-se que as imagens 
obtidas dos simuladores representando o estado de cirrose hepática inicial e 
intermediário com a matriz de 256 × 256 pixels é a mais apropriada para este tipo de 
exame.  



Com base nos resultados obtidos, as imagens mostraram-se apropriadas para controle 
de qualidade e treinamento de profissionais no que tange a educação continuada [4, 
11].  Os objetos desenvolvidos representam adequadamente estruturas do fígado com 
cirrose hepática e servem para pesquisa sobre imagens de hemangioma e análise da 
localização e dimensões da região de interesse.  

As simulações podem contribuir para educação continuada dos profissionais de 
medicina nuclear relacionados. Por meio de análises das imagens é possível o estudo 
de parâmetros como tamanho de matriz, janela energética e estatística de contagem. 
Portanto, as simulações de hemangiomas poderão servir também para avaliar o perfil 
de imagens planares e tomográficas, como resolução espacial tomográfica e áreas 
com artefatos. 
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