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Resumo. O presente trabalho visa mostrar o mais detalhadamente possível a 

arquitetura de simulação do GATE envolvida na modelagem 4D de um PET 

scanner da General Eletric, o Advance. Para tal, foram utilizados dados 

presentes na literatura sobre as configurações do PET da GE modelado. Os 

resultados obtidos, quais sejam a criação em 3D dos componentes do PET, e a 

simulação de fenômenos 4D como decaimento da fonte e giro de gantry, 

mostram o potencial da ferramenta em modelagens de tomógrafos por emissão.   

 

 

1 Introdução 
A Tomografia por Emissão de Pósitrons (PET- Positron Emission Tomograph) 

atualmente tem se tornado a principal técnica de aquisição de imagens para auxiliar 

no diagnóstico do câncer [1] no mundo e vem crescendo, particularmente, no Brasil 

[2].  

Diferentemente das modalidades de aquisição de imagem existentes em 

radiodiagnóstico, a PET não se utiliza de colimadores para determinar a direção, bem 

como a localização dos fótons resultantes da formação de pares [3]. Para isso, é 

utilizado um sistema de detecção que consiste de um par de detectores associados a 

todo um aparato eletrônico (amplificadores, discriminadores de altura de pulso, 

espaço e tempo) e a um circuito, também chamado circuito coincidência, que recebe a 

saída desse aparato e discrimina os fótons advindos do mesmo par em diferentes tipos 

de eventos coincidentes, quais sejam: eventos verdadeiros, espalhados e aleatórios 

(Figura 1). Esse tipo de colimação eletrônica torna possível a determinação da direção 

e localização dos fótons de 511 keV provenientes da interação do elétron do meio 

com o pósitron emitido por um radionuclídeo pósitron-emissor. A imagem final 

obtida nesse processo, além das informações fisiológicas da região varrida, reflete a 

qualidade do funcionamento de todo sistema de aquisição. Naturalmente a otimização 

deste funcionamento influi na eficácia do diagnóstico PET.  

 

    

 
 

Figura 1: Diferentes tipos de eventos observados em PET e que influenciam na 

qualidade da imagem: eventos verdadeiros (true), espalhados (scatter) e aleatórios 

(randoms). 
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A ocorrência de todos estes eventos de natureza estocástica dependentes da interação 

da radiação com a matéria (quer seja com o meio espalhador, quer sejam com os 

cristais detectores), pode ser simulada pelos métodos numéricos Monte Carlo (MC). 

Este tipo de simulação torna viável a reprodutibilidade e contabilização dos eventos 

em foco, uma vez que é bastante dispendioso reproduzi-los experimentalmente. A 

solução analítica crua é extremamente complicada dada a grande quantidade de 

seções de choques existentes em todo o processo. Contudo modelos simplificados são 

encontrados na literatura [4, 5, 6]. 

O desafio se torna então encontrar um código MC que simule realisticamente a 

geometria e os processos físicos inerentes aos atuais PETs, bem como sua eletrônica 

associada, e que ainda permita ao usuário a possibilidade de estimar dose em meios 

heterogêneos como o corpo humano. 

Atualmente há uma série de códigos Monte Carlo (MC) dedicado a modelagem de 

tomógrafos por emissão, tipo PET e SPECT, tais como: SORTEO, SIMIND, SimSET 

e o GATE. Entre estes, o GATE (Geant4 Application for Tomography Emission) é 

hoje a ferramenta mais utilizada pela comunidade científica para modelagens PET e 

SPECT por várias razões técnicas.  

O mesmo foi desenvolvido por uma comunidade internacional chamada OpenGATE 

Collaboration [7, 8 e 9], em formato de código aberto, nascido da fusão do GEANT4 

com o analisador de dados orientados a objetos ROOT
 
[10]. O uso do GEANT4 como 

base do pacote oferece benefícios ao usuário como: (i) dispor de um código aberto em 

C++, uma linguagem de programação moderna com amplo suporte internacional; (ii) 

dispor do embasamento sobre a física envolvida nos diversos fenômenos 

implementados com validações e atualizações constantes pela comunidade usuária 

[11], o que permite uma simulação dos fenômenos físicos de modo acurado, incluindo 

toda a eletrônica associada aos detectores. Por outro lado, o GATE importa em sua 

estrutura recursos como os presentes na biblioteca gráfica OpenGL. Esta garante uma 

visualização 3D em tempo real da geometria do scanner, bem como a simulação de 

fenômenos 4D (onde a quarta dimensão é o tempo), tão comuns em Medicina 

Nuclear, cujas aplicações envolvem estudos da fisiopatologia quase sempre 

acompanhados de movimentos na mesa, do conjunto de detectores no gantry, etc.. 

Esses e outros fenômenos podem ser simulados com precisão e requinte de detalhes 

no GATE por meio de uma linguagem de scripts própria. 

Atualmente o GATE se encontra em sua versão 6.1 (publicada em Janeiro de 2011), 

com mais recursos aos usuários contendo inclusive módulos para aplicações em 

Tomografia Computadorizada e Radioterapia.  

Por essas e outras razões, o GATE vem sendo utilizado em muitos estudos de 

validação de PET e SPECT clínicos, como os exemplificados na Tabela 1. 

 

Tabela 1: PET e SPECT modelados no GATE. 

 
 

Como pode se ver na Tabela 1, os modelos de PET validados no GATE até o presente 

momento foram construídos com versões anteriores a atual, o que significa uma gama 



menor de ferramentas e funcionalidades. No caso do PET GE Advance, aqui 

remodelado, foi construído a primeira vez por SCHMIDTLEIN et al 2006 (Figura 2) 

utilizando a versão 1.2.0 do GATE. Esta versão não dispunha da possibilidade, por 

exemplo, do usuário processar em seu modelo no GATE os casos de múltiplas 

coincidências como de fato ocorrem nos PET scanners reais, nem avaliar dose em 

regiões de interesse, o que já é possível desde a versão 6.0. 

No presente trabalho foi utilizada a versão 6.0 do GATE para construir o PET scanner 

da GE e simular fenômenos dependentes do tempo como o giro de 30 graus do gantry  

e decaimento da fonte de Flúor-18.  

    

 

 

 
 

Figura 2. Modelo 3D do PET scanner GE Advance/Discovery LS simulado no GATE 

1.2.0 por SCHMIDTLEIN et al 2006 . Aqui podem ser vistas as blindagens, a mesa e 

uma visão expandida do módulo do detector, do block e do arranjo de cristais. 

  

2 Materiais e Métodos 

Nesse tópico são descritos com algum detalhe a geometria, a física e o processamento 

de sinal nos detectores, itens chave do modelo executado no GATE versão 6.0 (mais 

detalhes sobre estes itens se encontram Apêndice). 

 

2.1 As Geometrias do PET Scanner e do Modelo  

As informações acerca das estruturas do PET scanner GE Advance aqui simulado são 

provenientes de um detalhado estudo dos dados presentes na literatura [12, 14, 15, 16] 

e em alguns manuais da General Eletric disponíveis [17,18]. 

O scanner em si consiste de 336 blocos de detectores de Óxido de Germanato de 

Bismuto (BGO), arranjados em 3 anéis de 112 blocos por anel. Cada bloco é 

composto por matrizes 6 x 6 de cristais, com tamanhos de 4 mm (transaxial) x 8,1 mm 

(axial) x 30 mm (espessura). O diâmetro interno do anel de detectores é de 92,7 cm e 

abertura do scanner é de 60 cm. O sistema contém um conjunto de septos de 

tungstênio interplanares de 1 mm de espessura e 12 cm de comprimento entre os anéis 

de cristais [17]. Os septos podem ser estendidos ou retraídos a fim de reduzir a 

detecção de eventos espalhados e aleatórios [19]. 

Esse conjunto de dispositivos do scanner foi gerado usando os scripts inerentes ao 

GATE (vide Apêndice), sendo a definição da geometria uma primeira etapa na 

construção do modelo.    

 

2.2 Processos Físicos 

Toda simulação é composta por passos. O papel dos processos físicos é escolher onde 

ocorrerão esses passos e quais interações devem ser chamadas em cada passo [20]. A 

biblioteca baseada em Monte Carlo nativa do GEANT4, importada pelo GATE e 



ENERGY RESPONSE SPACIAL RESPONSE THRESHOLD ELETRONIC DEAD TIME ADDER READOUT 

utilizada aqui para simular os processos físicos para baixas energias (<100 GeV), é 

referenciada como Low Energy Electromagnetic Processes (LEP) [20]. A LEP foi 

usada neste trabalho para simular a ocorrência de emissão e aniquilação de pósitrons 

e, nas interações de fótons gerados a partir do processo de aniquilação (511 keV), a 

possibilidade de ocorrerem efeito Fotoelétrico, espalhamentos Compton e Rayleigh.  

  

2.3 Processamentos de sinais nos detectores: o Digitalizador (Digitizer) do GATE 

Para modelar o processo de distinção dos diferentes tipos de eventos coincidências no 

sistema de detectores utilizados em PET (inclusive de múltiplos espalhamentos) e 

modelar o canal de processamento de sinais, aplicou-se o recurso do módulo 

digitalizador. Este módulo é composto por vários submódulos (Figura 3), cada qual 

com sua função. O digitalizador transduz o conjunto de informações provenientes das 

interações da radiação com os detectores em sinais (pulsos) de saída correspondentes 

aos dados observados, mimetizando assim o sistema de detecção eletrônica de um 

scanner real.      

 

 

 

 

 

Figura 3: Ilustra o modulo chamado digitalizador do GATE e os passos envolvidos 

para simulação do sistema de detecção eletrônica do scanner [20].  

 

3 Resultados e Discussões  
A Figura 4 mostra o modelo virtual 3D do PET GE Advance utilizando o GATE 6.0. 

Esse mesmo PET foi validado por SCHMIDTLEIN et al, 2006, usando a versão 1.2.0 

(Figura 2). 

    

 

 
Figuras 4: (a) Modelo 3D do PET GE Advance e suas estruturas associadas 

modeladas na versão 6.0 do GATE. (b) Matriz de detectores e blindagem associada 

em 3D.   

 

Aqui se pode ver a blindagem externa de tungstênio do scanner (em azul), assim 

como a blindagem dos detectores (em branco). Em amarelo, o conjunto de septos que 

podem ser retirados caso seja necessária uma aquisição sem o uso dos mesmos 

(também chamada aquisição 3D). 

Além disso, foi modelada a mesa do scanner com uma aproximação maior da 

utilizada no scanner real. Pode-se notar também o pórtico de entrada do paciente (em 
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cinza) onde se encontra um fantoma que serve para simular, por exemplo, o tórax de 

um homem padrão. 

A Figura 4 mostra em 3D a matriz 6x6 de detectores dentro do bloco (correspondente 

ao block na Figura 2).   

Na Figura 5, por sua vez, vê-se o resultado do giro do gantry de 30º em um 

histograma 2D que mostra espacialmente a detecção dos pares de fótons no eixo 

transaxial do scanner para as condições simuladas no que diz respeito a atividade (300 

kBq), tempo de simulação, etc. 

  

 
 

Figura 5: Histograma da posição de detecção transaxial dos pares de coincidências 

ocorridos nas execuções realizadas (atividade de 300 kBq).  

 

A Figura 6 mostra a modelagem do decaimento radiativo da fonte com uma diferença 

menor que 1% em comparação com o previsto pelo modelo matemático exponencial 

da curva de decaimento. 

 

 
 

Figura 6: Decaimento da fonte de F-18 emissora de pósitrons em função do tempo. 

Essa curva foi modelada usando time clock que sincroniza fenômenos temporais no 

GATE. 

 

4 Conclusão 

Neste trabalho foi realizada a construção da geometria do scanner e as modelagens 

dos processos físicos e de detecção inerentes ao PET scanner clínico da GE. No futuro 

será feita a validação desse modelo com a versão 6.0 do GATE, utilizando as 

diferentes possibilidades de modelagens dos eventos de múltiplos espalhamentos na 

reprodução de testes padrões de controle de qualidade e, assim, comparar com os 

resultados medidos ou simulados com outras versões do GATE [12], ou mesmo com 

outros códigos dedicados como, por exemplo, o SimSET [16]. 
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Apêndices: Parte dos Scripts-chaves no GATE para ilustrar o 

processo de geração do Scanner 

Apêndice 1: Geometrias do Scanner e do Fantoma 
#===================================================== 

# GEOMETRIA 

#===================================================== 

/gate/geometry/setMaterialDatabase../../GateMaterials.db 

#WORLD = REGIÃO ONDE TODOS OS DISPOSITIVOS SERÃO      

DESENVOLVIDOS 

/gate/world/geometry/setXLength       200. cm 

/gate/world/geometry/setYLength       200. cm 

/gate/world/geometry/setZLength       200. cm 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Haubner%20R%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Radiother%20Oncol.');
http://www.gemedical.com/rad/nm_pet/


#-------------------oooooOOOOO00000OOOOOooooo------------------#                                                                

#     D E F I N I ÇÃO E D E S C R IÇÃO DOS DISPOSITIVOS DO PET         

#-------------------oooooOOOOO00000OOOOOooooo------------------# 

#UM TIPO DE ARQUITETURA DE SCANNER DISPONIVEL NO GATE  

/gate/world/daughters/name                      cylindricalPET 

/gate/world/daughters/insert                    cylinder 

/gate/cylindricalPET/placement/setTranslation   0.0 0.0 0.0 mm 

/gate/cylindricalPET/geometry/setRmax           60.0 cm 

/gate/cylindricalPET/geometry/setRmin           29.5  cm 

/gate/cylindricalPET/geometry/setHeight         15.6  cm 

/gate/cylindricalPET/setMaterial                Air 

/gate/cylindricalPET/vis/forceWireframe 

 #END-SHIELDING 

 /gate/world/daughters/name       endshielding 

 /gate/world/daughters/insert           cylinder 

 /gate/endshielding/placement/setTranslation 0.0 0.0 -15.6 cm 

 /gate/endshielding/geometry/setRmax               72.0 cm 

 /gate/endshielding/geometry/setRmin               30.0 cm 

 /gate/endshielding/geometry/setHeight             3.54 cm 

 /gate/endshielding/setMaterial                    Lead 

 /gate/endshielding/vis/setColor                   blue 

 /gate/endshielding/vis/forceSolid 

# BLINDAGEM EXTERNA DO PET (TUNGSTÊNIO) 

/gate/world/daughters/name                        endshielding 

/gate/world/daughters/insert                      cylinder 

/gate/endshielding/placement/setTranslation       0.0 0.0 -15.6 cm 

/gate/endshielding/geometry/setRmax               72.0 cm 

/gate/endshielding/geometry/setRmin               30.0 cm 

/gate/endshielding/geometry/setHeight             3.54 cm 

/gate/endshielding/setMaterial                    Lead 

/gate/endshielding/vis/setColor                   blue 

/gate/endshielding/vis/forceSolid 

# PÓRTICO DO PACIENTE 

/gate/world/daughters/name                        patientport 

/gate/world/daughters/insert                      cylinder 

/gate/patientport/placement/setTranslation       0.0 0.0 0.0 cm 

/gate/patientport/geometry/setRmax               30.85 cm 

/gate/patientport/geometry/setRmin               26.0 cm 

/gate/patientport/geometry/setHeight             16.99 cm 

/gate/patientport/setMaterial                    Glass 

/gate/patientport/vis/setColor                   gray 

/gate/patientport/vis/forceSolid 

# BLINDAGEM DO DETECTOR (TUNGSTENIO) 

/gate/module/daughters/name                      detectorshield 

/gate/module/daughters/insert                    box 

/gate/detectorshield/placement/setTranslation   0.0 0.0 0.0 cm 

/gate/detectorshield/geometry/setXLength        3.0   cm 

/gate/detectorshield/geometry/setYLength        0.1 cm 

/gate/detectorshield/geometry/setZLength        5.0 cm 

/gate/detectorshield/setMaterial                Tungsten 

/gate/detectorshield/vis/forceSolid 

/gate/detectorshield/vis/setColor               white         

# C R I S T A L 

/gate/module/daughters/name                     crystal 

/gate/module/daughters/insert                   box 

/gate/crystal/geometry/setXLength               3.0 cm 

/gate/crystal/geometry/setYLength               0.41 cm 

/gate/crystal/geometry/setZLength               0.81 cm 

/gate/crystal/setMaterial                       BGO 

/gate/crystal/vis/setColor                      red 

/gate/crystal/vis/forceSolid 

# SEPTOS (19 septos de Tungsten) 

/gate/world/daughters/name                       septo 

/gate/world/daughters/insert                     box 

/gate/septo/placement/setTranslation             53.0 0.0 0.0 cm 



/gate/septo/geometry/setXLength                  12.0   cm 

/gate/septo/geometry/setYLength                  0.1 cm 

/gate/septo/geometry/setZLength                  15.6 cm 

/gate/septo/setMaterial                          Tungsten 

/gate/septo/vis/forceSolid 

/gate/septo/vis/setColor                         yellow 

# Mesa de Exame Parte 1 

/gate/world/daughters/name                        mesa1 

/gate/world/daughters/insert                      box 

/gate/mesa1/placement/setTranslation              0.0 -10.0 0.0 cm 

/gate/mesa1/geometry/setXLength                   30.6 cm 

/gate/mesa1/geometry/setYLength                   4.0 cm 

/gate/mesa1/geometry/setZLength                   200.0 cm 

/gate/mesa1/setMaterial                           PMMA 

/gate/mesa1/vis/setColor                          white 

/gate/mesa1/vis/forceWireframe 

# Mesa de Exame Parte 2 

/gate/mesa1/daughters/name                       mesa2 

/gate/mesa1/daughters/insert                     cylinder 

/gate/mesa2/placement/setTranslation             0.0 29.9 0.0 cm 

/gate/mesa2/geometry/setRmax                     30.6 cm 

/gate/mesa2/geometry/setRmin                     30.0 cm 

/gate/mesa2/geometry/setHeight                   200.0 cm 

/gate/mesa2/geometry/setPhiStart                 240 deg 

/gate/mesa2/geometry/setDeltaPhi                 60 deg 

/gate/mesa2/setMaterial                          Polyethylene 

/gate/mesa2/vis/setColor                         white 

/gate/mesa2/vis/forceSolid 
. 
. 
. 
 

#===================================================== 

# P H A N T O M 

#===================================================== 

# Phantom for NEMA scatter... 

/gate/world/daughters/name                    NEMAphantom 

/gate/world/daughters/insert                  cylinder 

/gate/NEMAphantom/placement/setTranslation    0.0 0.0 0.0 cm 

/gate/NEMAphantom/setMaterial                 Polyethylene 

/gate/NEMAphantom/geometry/setRmin            9.8  cm   

/gate/NEMAphantom/geometry/setRmax            10.1 cm 

/gate/NEMAphantom/geometry/setHeight          70.1 cm 

/gate/NEMAphantom/vis/forceWireframe 

/gate/NEMAphantom/vis/setColor                white  

/gate/NEMAphantom/daughters/name              phantomWater 

/gate/NEMAphantom/daughters/insert            cylinder 

/gate/phantomWater/setMaterial                Water 

/gate/phantomWater/geometry/setRmax           10.0 cm 

/gate/phantomWater/geometry/setHeight         70.0 cm 

/gate/phantomWater/vis/forceSolid 

/gate/phantomWater/vis/setColor               gray 

/gate/NEMAphantom/attachPhantomSD 
. 
. 
. 

Apêndice 2: Processos Físicos 
#===================================================== 

# GIRO DO GANTRY DE 30
0
 GRAUS 

#===================================================== 

/gate/systems/cylindricalPET/describe 

/gate/cylindricalPET/moves/insert             orbiting 

/gate/cylindricalPET/orbiting/setSpeed        30 deg/s 

/gate/cylindricalPET/orbiting/setPoint1       0 0 0 cm 

/gate/cylindricalPET/orbiting/setPoint2       0 0 4.0 cm            

#===================================================== 

# PROCESSO FÍSICO 



#===================================================== 

/gate/physics/addProcess PhotoElectric 

/gate/physics/addProcess Compton 

/gate/physics/addProcess GammaConversion 

/gate/physics/addProcess LowEnergyRayleighScattering 

/gate/physics/addProcess ElectronIonisation 

/gate/physics/addProcess Bremsstrahlung 

/gate/physics/addProcess PositronAnnihilationStd 

/gate/physics/addProcess MultipleScattering e+ 

/gate/physics/addProcess MultipleScattering e- 

/gate/physics/processList Enabled 

/gate/physics/processList Initialized 

#===================================================== 

# CUTS 

#===================================================== 

/gate/physics/Gamma/SetCutInRegion      BGO 2. mm 

/gate/physics/Electron/SetCutInRegion   BGO 2. mm 

/gate/physics/Positron/SetCutInRegion   BGO 2. mm 

/gate/physics/Gamma/SetCutInRegion      NEMAphantom 1. cm 

/gate/physics/Electron/SetCutInRegion   NEMAphantom 1. cm 

/gate/physics/Positron/SetCutInRegion   NEMAphantom 1. cm 

/gate/physics/SetMaxStepSizeInRegion    NEMAphantom 2. Cm 
. 
. 
. 
 

 Apêndice 3: Processamento dos sinais 
#===================================================== 

#  D I G I T I Z E R: DETECTOR ELECTRONIC RESPONSE 

#=====================================================  

/gate/digitizer/Singles/insert             adder 

/gate/digitizer/Singles/insert             readout 

/gate/digitizer/Singles/readout/setDepth   1       

 

#D E F I N E Q U A N T U M E F F I C I E N C Y OF T H E P H O T O 

D E T E C T O R 

/gate/digitizer/Singles/insert        quantumEfficiency                   

/gate/digitizer/Singles/quantumEfficiency/chooseQEVolume    module 

/gate/digitizer/Singles/quantumEfficiency/setUniqueQE       0.90 

 

/gate/digitizer/Singles/insert                        blurring 

/gate/digitizer/Singles/blurring/setResolution        0.20 

/gate/digitizer/Singles/blurring/setEnergyOfReference 511. keV 
     

. 

. 

. 

 


