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RESUMO

Nuclear Medicine is a medical modality that makes use of radioactive material "in vivo" in humans, making 
them a temporary radioactive source. The radiation emitted by the patient's body is detected by a specific 
equipment, called a gamma camera, creates an image showing the spatial and temporal biodistribution of 
radioactive material administered to the patient. Therefore, it's of fundamental importance a number of specific 
measures to make sure that procedure be satisfactory, called quality control. To Nuclear Medicine, quality 
control of gamma camera has the purpose of ensuring accurate scintillographic imaging, truthful and reliable for 
the diagnosis, guaranteeing visibility and clarity of details of structures, and also to determine the frequency and 
the need for preventive maintenance of equipment. To ensure the quality control of the gamma camera it's 
necessary to use some simulators, called phantom, used in Nuclear Medicine to evaluate system performance, 
system calibration and simulation of injuries. The goal of this study was to validate a new simulator for nuclear 
medicine, the Hydra phantom. The phantom was initially built for construction of calibration curves used in 
radiotherapy planning and quality control in CT. It has similar characteristics to specific phantoms in nuclear 
medicine, containing inserts and water area. Those inserts are regionally sourced materials, many of them are 
already used in the literature and based on information about density and interaction of radiation with matter. To 
verify its efficiency in quality control in Nuclear Medicine, was performed a test for uniformity field, one of the 
main tests performed daily, so we can verify the ability of the gamma camera to reproduce a uniform 
distribution of the administered activity in the phantom, been analysed qualitatively, through the image, and 
quantitatively, through values established for Central Field Of View (CFOV) and Usefull Field Of View 
(UFOV). Also, was evaluated their ability to simulate different tissues of human body parts, without being in 
contact with radioactive material, called low uptake “hipocaptantes” areas using the inserts. The Hydra phantom 
is valid for use in the test for uniformity field in nuclear medicine, that can be made available for purposes of 
study, research and test for quality control. In addition, it can be enhanced and used in other tests for quality 
control, and be a basis model for developing new models of physical phantoms.
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1. INTRODUÇÃO

A medicina nuclear (MN) é uma modalidade médica que usa técnicas seguras, indolores para 
diagnóstico e tratamento de doenças. Utiliza isótopos radioativos, combinado a compostos 
químicos (radiofármacos) ou não[1], introduzido no paciente por via oral, intravenosa ou 
inalação. A técnica da medicina nuclear consiste em aquisição de imagem funcional do 
radioisótopo, que quantifica as funções bioquímicas e fisiológicas de cada órgão ou tecido 
específico[2]. Essas informações são importantes, pois permitem a análise das variações 
metabólicas causadas por doenças antes que as anomalias estruturais sejam evidentes, 
possibilitando a essa técnica identificar anomalias ainda em fase inicial[3]. ou seja, possui
habilidade de detectar alterações baseando-se no processo molecular e biológico do tecido 
que é distinto do processo em tecido sadio, possibilitando a avaliação de qualquer alteração.
Assim, essa identificação precoce permite que ocorra o tratamento da doença ainda na fase 
em que tenham mais chances de sucesso.

Os radioisótopos e ou rádiofarmacos usados em medicina nuclear, para diagnóstico, emitem 
raios gama[4] e são detectados pelo equipamento mais comum nos serviços de MN: Gama 
câmara. Esta câmara funciona em conjunção a computadores que são usados para formar 
imagens que providenciam dados e informação acerca da área do corpo que está sujeita a 
exame, ou seja, da biodistribuição do material radioativo.  

O controle de qualidade da Gama câmara em medicina nuclear tem sido uma preocupação 
desde o seu início devido à probabilidade de existência dos diagnósticos incorretos, originário 
de mau funcionamento do equipamento. O objetivo chave na realização dos testes de controle
na gama câmera é fornecer imagens cintilográficas produzidas pelo sistema, nas quais 
representem precisamente a captação e distribuição do material radioativo dentro do paciente, 
sem nenhum tipo de interferência visual. Os testes de controle de qualidade também 
permitem que o profissional antecipe necessidades de reparação em equipamento do serviço 
para que não altere a operação normal do serviço de medicina nuclear.

O controle de qualidade além de analisar o funcionamento da gama câmara é também 
avaliador da qualidade das imagens cintilográficas produzidas. Para assegurar um 
desempenho de alta qualidade, uma série de testes de rotina de controle de qualidade é 
realizada em intervalos definidos conforme normas vigentes e protocolos previamente 
estabelecidos[5]. Estes procedimentos podem ser classificados em duas categorias 
(intrínsecos / extrínsecos), procedimentos de controle de qualidade intrínsecos (sem o 
colimador) avaliam especificamente o cristal e o sistema eletrônico, já os extrínsecos (com o 
colimador) testam todo o sistema[6] e devem ser realizados em intervalos definidos conforme 
normas vigentes. Seus resultados devem ser comparados com padrões estabelecidos com a 
finalidade de evitar uma interpretação errônea. Assim, a importância dos controles de 
qualidade é manter o equipamento em pleno funcionamento para aquisição, reprodução e 
visualização das imagens oriundas da medicina nuclear e consequentemente um correto laudo 
do paciente.
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O principal teste de controle de qualidade é a uniformidade de campo, que consiste em 
analisar a capacidade da gama câmara em produzir uma imagem uniforme, quando submetida 
a um fluxo uniforme de fótons, esperando encontrar na imagem uma densidade na contagem 
constante[7], sendo este o teste mais sensível a alterações no desempenho e que deve ser 
realizado diariamente. Para aquisição da imagem uma série de questões precisa ser 
considerada: quantidade de contagens para aquisição das imagens, intrinsecamente ou 
extrinsecamente e o tipo de isótopo que deve ser usado, utilização de fonte pontual ou 
fantoma físico.   

Para a realização do controle extrinsecamente é necessário utilizar objetos simuladores do 
tipo fantoma físico, que são aplicáveis para simular o transporte da radiação ionizante[8].,
suas interações nos tecidos do corpo humano e avaliar a deposição da energia e 
confeccionado por materiais tecido-equivalentes aos do corpo humano 

Os objetos simuladores utilizados no Brasil são, em sua maioria, importados e de custo 
financeiro relativamente elevado. Embora esses objetos possam ser considerados essenciais 
para o uso em controle de qualidade, os custos financeiros elevados e a burocracia da 
importação, provavelmente, são empecilhos para a aquisição deles por parte dos serviços de 
medicina nuclear. O objetivo central deste trabalho foi a validação do Fantoma Hydra, um 
novo simulador já atuante na área de radiodiagnostico, em medicina nuclear. Podendo 
simular imagens com diferentes densidades (qualitativamente) e simular o fluxo de fótons 
para produção de imagens uniformes (quantitativamente) de acordo com os valores 
estabelecidos para uso em controle de qualidade de gama câmaras.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O Fantoma Hydra[14] possui características similares a outros fantomas aplicados para 
simulação em medicina nuclear. Estruturalmente baseia-se em acrílico (recipiente), de 
aproximadamente 30 cm de diâmetro e 20 cm de altura (Fig. 1a) e preenchido com 
aproximadamente 14 Litros de água. Tendo sua extremidade tampada por uma placa de 
acrílico vedada com parafusos de plástico (Fig. 1b).  

     (a)                                                            (b)
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Figura 1. Fantoma Hydra. (a) Recipiente de acrílico. (b) Parafusos de plástico.

Para região de simulação dos tecidos, duas placas de acrílico sustentadas por três cilindros 
paralelos de acrílico (Fig. 2a). Na Placa superior são inseridos os insertos com materiais-
tecido equivalentes (Fig. 2b) e na placa inferior estão fixados os três cilindros de acrílico 
(Fig. 2c). Cada perfuração possui 2,5 cm de diâmetro. 

(a)          (b)     (c)                            
              

Figura 2. Região de Simulação. (a) Placas de acrílico sustentadas. (b) Placa de acrílico 
para colocação de insertos. (c) Placa de acrílico com cilindros de sustentação.

A região do Hydra deve conter somente água, para isso foi utilizado um anel de acrílico com 
aproximadamente 5 cm de altura (Fig. 3). Área utilizada para secção da imagem e realização 
da uniformidade de campo.  

Figura 3. Anel de acrílico utilizado para uniformidade de campo.

Para simular tecidos diferentes do cilindro, materiais foram colocados em tubos de 
poliestireno. (Fig. 4)  
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Figura 4. Tubo para colocação de material tecido-equivalente.

Levando sempre em consideração que para a construção e simulação dos materiais tecido-
equivalentes foi baseada nas tabelas da ICRU Report 44[9] (Tab.1) 

Tabela 1.  Materiais utilizados para construção e caracterização do fantoma Hydra. 
Material Descrição

Ar Densidade: 1,2 x 10-3 g/cm³

Cortiça Densidade: 0,32 g/cm³
Tecido Simulado: Pulmão 

Etanol Densidade: 0,789 g/cm³
Tecido Simulado: Tecido Adiposo

Soluções Aquosas
Nome Densidade Tecido Simulado
S085 0,85 g/cm³ Medula Amarela
S093 0,92 g/cm³ Mama

Água Densidade: 1,0 g/cm³

Poliestireno Densidade: 1,03 g/cm³
Tecido Simulado: Cartilagem

Acrílico Densidade: 1,17 g/cm³
Tecido Simulado: Tecido Esponjoso. 

Soluções Aquosas de Nitrato de Cálcio 
Tetrahidradato

Nome Densidade Tecido Simulado
S125 0,125 g/cm³ Fêmur
S140 0,140 g/cm³ Costela
S155 0,155 g/cm³ Crânio

Gesso Densidade: 2,32 g/cm³
Tecido Simulado: Osso Cortical.
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Para aquisição das imagens foi utilizado o radioisótopo mais comum em medicina nuclear, o 
correspondente a 80% da rotina clínica de um serviço de medicina nuclear, o tecnécio-99m 
(99mTc). Pois suas características físicas e químicas são ideais, tais como: meia-vida física de 
6,01 horas; decaimento por emissão de radiação gama pura, com fótons de 140 keV 
(Excelente para cristais de iodeto de sódio ativado com tálio[4]). 

A Gama Câmara utilizada foi a modelo Forte, marca Phillips (Fig. 5). Projetado para uso 
geral, SPECT (do inglês Single Photon Emission Computed Tomography) e planar, 
permitindo aquisições simultâneas, sobreposição de janelas de energias e tem seu cristal 
retangular 508 milímetros x 381 milímetros[10]. 

Figura 5. Gama Câmara Forte, Phillips. 

Para realizar a avaliação qualitativa com o fantoma Hydra (Fig. 6), onde foi simulada a
capacidade reproduzir estruturas com densidades aproximadas ao corpo humano, foi 
preenchido com o volume de 14 litros de água, homogeneizado, com atividade de 1,1 GBq 
(30 mCi) do material radioativo 99mTc. As imagens foram feitas 30 minutos após colocação 
do material radioativo, tendo como base o protocolo de aquisição de imagem do SPECT 
Cerebral, sendo este o único protocolo disponível no serviço que realizaria aquisição dos 360º 
do objeto, sendo formada uma imagem a cada 5,625º em um total de 64 imagens de 
dimensões 128 x 128, que duraram 20 segundos para ser realizada cada imagem. As imagens 
foram salvas no formato IMG, formato próprio do software da Phillips.
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Figura 6. Fantoma Hydra  

Avaliação quantitativa foi utilizada o protocolo do SPECT Cerebral com aquisição de 
imagem a cada 5,625º em um total de 64 imagens de dimensões 128 x 128, com de 15 
milhões de contagens17. Onde queríamos analisar a distribuição do material radioativo na 
área. O Hydra foi preenchido com o volume de 14 litros de água, homogeneizado, com 
atividade de 111 MBq (30 mCi) do material radioativo 99mTc.

Para realizar a avaliação qualitativa identificamos cada inserto de forma numérica, 
aleatoriamente (Tab. 2).  

Tabela 2 Materiais utilizados para simulação da imagem qualitativa. 
Material ID

Cortiça 1

Gesso 2

Etanol 3

S140 4

Ar 5

S92 6

S155 7

S85 8

Sem Inserto 9

Acrílico 10

S125 11

Água 12

Cortiça 13
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Acrílico 14

Sem Inserto 15

Etanol 16

Gesso 17

Acrílico 18
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Assim, podemos ter deposição planejada de forma aleatória (Fig. 7), dos materiais tecido-
equivalentes dentro do fantoma Hydra, esperando sucesso na variação de tons de cinza.

Figura 7. Esquema dos Insertos dentro do Fantoma Hydra. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A aquisição das imagens nos forneceu como resposta uma imagem que conseguiu diferenciar 
alguns materiais tecidos-equivalentes, em diferentes tonalidades de cinza[11] (Fig. 8).
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Figura 8. Corte transversal do Fantoma Hydra. 

Para avaliação quantitativa foram apresentadas duas imagens: Corte Transversal da área do 
anel (Fig. 9) e corte Sagital do fantoma por completo (Fig. 10). Permitindo-nos observar a 
distribuição dos fótons originários do material radioativo na imagem.

RADIO 2014, Gramado, RS, Brazil.



Figura 9. Corte transversal da Área do anel do Fantoma Hydra. 

Figura 10. Corte Sagital do Fantoma Hydra. 

Este tipo de fantoma “flood” impõe certa dificuldade para rotina de qualquer serviço de 
medicina nuclear. Levando em consideração a relativa quantidade de material radioativo 
utilizado no processo versus a radioproteção do operador. Além da extrema dificuldade em 
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não produzir artefatos, que no caso deste trabalho, evidenciou-se com o as extremidades do 
mal homogeneizadas e principalmente a presença de bolhas de ar. Assim, apresentando uma 
má distribuição uniforme para área do anel (Área onde se esperava realizar as imagens do 
controle de qualidade). Podemos também associar as imagens qualitativas obtidas à teoria, 
que relaciona falta de definição anatômica à medicina nuclear, para órgãos de baixa 
densidade. 

3. CONCLUSÃO

O teste de uniformidade de campo da Gama-Câmara deve ser realizado antes do inicio das 
atividades da clinica ou no final de cada dia com a finalidade de detectar alterações no 
desempenho do sistema que podem afetar a interpretação dos exames negativamente. 
Baseado nas imagens, podemos concluir que o Fantoma Hydra consegue simular a interação 
da radiação com a matéria, propiciando imagens que simulam partes do corpo humano, a 
partir das diferenças de densidade, qualitativamente. Para avaliar quantitativamente a imagem 
obtida pelo Fantoma, os valores de referência que são exigidos pela Comissão Nacional de 
Energia Nuclear – CNEN, no Brasil, devem constar em cada imagem de controle de 
qualidade realizada, mas não é definido pela CNEN e sim pelo fabricante do equipamento.
Assim, concluímos que para corte Sagital do Fantoma Hydra os valores estão no nível 
aceitável, apto para a uniformidade de campo. 
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