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Resumo. Um objeto simulador é um acessório que permite uma verificação adicional dentro de um programa de
controle de qualidade nos serviços de medicina nuclear e t em a função de aprimorar o controle de qua lidade da
câmara cintilográfica por meio do testes, de acordo com a normatização da CNEN e as recomendações da IAEA.
Os simuladores empregados no controle de qualidade das câmaras cintilográficas são do tipo barras e Jaszcazk,
principalmente. Com esses simuladores é possível realizar os testes  de resolução espacial, resolução tomográfica
e linearidade. Neste trabalho foi desenvolvido e avaliado o desempenho de um objeto simulador de barras e
discos. A avaliação deste objeto se deu por meio da realização de testes de controle de qualidade de câm aras
cintilográficas. Os resultados dos testes de controle de qualidade mostraram -se satisfatórios, podendo ser
utilizados como parâmetros em avaliações futuras. O objeto simulador mostrou-se eficaz para uso em controle de
qualidade das câmaras cintilográf icas, com a vantagem de incorporar artefatos não presentes nos simuladores de
barras comerciais, permitindo testes adicionais.

1. Introdução

Na medicina nuclear, os objetos simuladores vêm se destacando cada vez mais. Como por
exemplo, pode-se citar simulador de barras, simulador flood, simulador Jaszczak [1], simulador Rollo
(phantom Rollo) que serve para verificação de contraste e resolução espacial da câmara de cintilação.
Da mesma forma, existem os simuladores de cérebro conhecido com o phantom Tioffman 3-D Brain
Phantom; simulador cardíaco, conhecido como phantom de ECT Kyoto; simulador de tireóide,
conhecido como phantom de Tireóide Picker (BRH 1976) [2 ]. Alguns desses simuladores podem
funcionar como dosímetro quando portam m ateriais que podem medir a dose, como dosímetros
termoluminescentes (TLD) ou géis poliméricos especiais. Com isso, a medicina nuclear vem
evoluindo cada vez mais em eficácia e precisão nos exames dando confiabilidade para os profissionais
em seus diagnósticos [3,4].

Um objeto simulador é um acessório que permite uma verificação adicional dentro de um
programa de controle de qualidade n os Serviços de Medicina Nuclear (SMN) e tem se observado uma
crescente preocupação dos pesquisadores em desenvolver técnicas para melhoramento de i magens.
Exemplo disso são as intercomparações de imagens para avaliação da influência da espessura do
cristal de câmara de cintilação feita por Magalhães e colaboradores [ 5], utilizando um objeto
simulador Jaszczak. Para avaliação e correção da uniformidad e de campo usando fantomas de 57Co
(sólidos, leves e com meia-vida longa) e os de 99mTc (baratos, perenes e líquidos  que, inclusive, podem
ser preenchidos com diferentes radionuclíde os) realizado por Rinaldi Neto [1] . Castro e colaboradores
[6], utilizaram seis phantons do tipo “S”, cúbicos e cilíndricos, para avaliar o volume gástrico nas
imagens realizadas na câmara de cintilação do tipo SPECT, assim como Sabbir e colaboradores  [7],
utilizaram um phantom de rim para verificar a profundidade renal , avaliando a influência do
posicionamento do paciente na qualidade do diagnóstico . Assim, os objetos simuladores vêm sendo
utilizados para a melhoria e os aperfeiçoamentos das imagens e no controle de qualidade dos
equipamentos dos serviços de medicina nuclear.
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A Comissão Nacional de Energia Nuclear  (CNEN) e Agência Internacional de Energia
Atômica (IAEA do inglês International Atomic Energy Agency ) recomendam que nos testes de
controle qualidade realizados nas câmaras cintilográficas devem-se utilizar os simuladores de barras
ou ortogonais para os testes de resolução espacial, resolução tomográfica e linearidade [8, 9].

O objetivo deste trabalho foi desenvolver um objeto simulador de barras e discos para
realização dos testes de controle de qualidade como resoluçã o espacial, resolução tomográfica e
linearidade em câmaras cintilográficas . Tal objeto foi desenvolvido e avaliado  no Estado de Sergipe.

2. Materiais e Métodos

Como não foi possível se dispor de um objeto simulador do tipo Jaszczak para a realização do
teste de resolução tomográfica, buscou-se incorporar a um phantom de barras as estruturas que
possibilitam a obtenção de imagens com dimensões semelhantes à s das hastes do Jaszczak. Para isso,
foi construído o objeto simulador de barras e d iscos apresentado na Figura 1. Neste novo simulador os
discos servem para a avaliação da resolução tomográfica. Estes discos foram colocados no terceiro
quadrante, substituindo o quadrante com barras de 2 mm x 19 mm presente no simulador de barras
comercial.

O simulador foi construído empregando-se duas placas de acrílico com dimensões de 57,5 cm
x 43,0 cm x 0,5 cm cada e chumbo com 1 mm de espessura para as barras e os discos. Após a colagem
das barras e discos em uma das placas, estas foram sobrepostas e parafusadas, com  as barras e discos
de chumbo posicionados na superfície interna de uma das placas. A espess ura final do simulador é de
1,1 cm.

A Figura 1 apresenta uma representação do obje to simulador de barras e discos. Observando
esta figura da esquerda para direita e de cima para baixo, no novo simulador de barras o primeiro
quadrante possui barras de 26,0 cm de comprimento por 0,25 cm de largura; o segundo de 19,0 cm x
0,30 cm; o quarto de 26,0 cm x 0,35 cm. O terceiro quadrante foi dividido em seis retângulos
contendo, cada um, discos de diâmetros específicos. No primeiro retângulo o diâmetro dos discos é de
4,8 mm; no segundo de 6,4 mm; no terceiro de 7,9 mm; no quarto de 9,5 mm; no quinto de 11,1 mm e
no sexto de 12,7 mm.

Nas simulações o parâmetro de resolução e spacial foi obtido empregando-se uma fonte
pontual de 99mTc de 11,1 MBq com objeto simulador de barras e discos sobre o cabeçote das câm aras
sem o colimador. As câmaras cintilográficas utilizada para realizar os testes foram de marcas Elscint
modelo APEX SP4 e APEX SPX 6.

Nas aquisições de imagens foi utilizando a matriz de 64 x 64,  realizando-se 10 milhões de
contagens. Para cada câmara foram realizadas quatro imagens, girando -se o simulador em 900 para
cada imagem. Como o campo de visão da câmara cintilo gráfica APEX SP4 era menor que o tamanho
de um quadrante do simulador, realizou -se uma imagem do terceiro quadrante.

A metodologia aplicada neste trabalho para realizar os testes de controle de qualidade com
objeto simulador de barras e discos foi baseada  na metodologia de Magalhães e colaboradores  [5] para
obtenção de imagens planas e tomográficas necessários para a verificação da resolução espacial e
tomográfica dos sistemas.
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57,5 cm  x  43,0 cm

FIG. 1. Representação do objeto simulador de  barras e discos.

3. Resultados e Discursão

Na Tabela 1 são apresentados os parâmetros de resolução espacial intrínseca, tomográfica e a
linearidade nas câmaras cintilográficas utilizando o simulador de barras e discos.

Os parâmetros dos testes de resolução espacial foram determinados pela largura da curva na
meia altura, FWHM (do inglês full width at half maximum), que pode ser calculado multiplicando -se a
largura em mm da menor barra detectável pelo fator 1,75  [8, 9] e nos testes de linearidade pela análise
da linearidade de resposta da barras e discos  nas imagens. Para a resolução tomográfica foi analisada  a
dimensão do menor disco que foi possível se observar nas imagens geradas  pelas câmaras
cintilográficas. Estes testes foram realizados aplicando-se as mesmas características do teste de
resolução espacial e linearidade  utilizando um simulador de barras comercial ; entretanto, aqui se
utilizou o simulador de barras e discos para testar se esse simulador tem a mesma eficiência que o
simulador de barras comercial utilizado nos testes de controle de qualidade realizados neste trabalho .

Tabela 1 Resolução e linearidade com o objeto simulador de barras e discos

Parâmetro APEX SP4 APEX SPX6

Resolução espacial intrínseca 4,375 mm 4,375 mm

Resolução espacial tomográfica 4,8 mm 4,8 mm

Linearidade 2,5 mm 2,5 mm

Foi possível se observar nas imagens as barras e discos do simulador sem nenhuma distorção.
A resolução espacial intrínseca de ambos os sistemas foi de 4,375 mm, pois a menor barra detectável
foi de 2,5 mm, semelhante a obtida resolução com o phantom comercial. Como foi possível visualizar
nas imagens o disco de menor diâmetro a resolução tomográfica intrínseca dos dois equipamentos foi
4,8 mm.
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De maneira geral, o simulador de barras de discos mostrou-se adequado para fins de controle
de qualidade podendo ser utilizado como ferramenta para a realização de testes de resolução espacial,
resolução tomográfica e de linearidade.

A verificação da qualidade da imagem foi feita por meio da análise do tamanho e da espessura
das barras e discos. Tais parâmetros foram adquiridos na avaliação da resolução espacial (intrínseca e
tomográfica) e linearidade. Por meio das imagens obtidas com o objeto simulador  foi possível concluir
que os equipamentos apresentaram um bom desempenho, conforme evidenciado na Figura 2.

FIG. 2. Teste de resolução espacial , tomográfica e linearidade dos sistemas APEX SP4 e APEX
SPX6 com o simulador de barras e discos.

Os resultados obtidos das simulações realizadas nas c âmaras cintilográficas não indicaram
distorções nas imagens das barras e nem dos discos, da mesma forma como foi observado com as
imagens obtidas com o simulador de barras comercial. Portanto, o simulador de barras e discos é
adequado para análises que podem ser realizadas com o phantom comercial, com a vantagem de se
obter resultados para a verificação da resolução tomográfica.

4. Conclusão

O objeto simulador de barras e discos, desenvolvido neste trabalho para realizar os testes de
controle de qualidade, permitiu a avaliação da resolução espacial, da resolução tomográfica e da
linearidade das câmaras cintilográficas. Além disso, o novo objeto simulador desenvolvido apresenta
uma vantagem financeira, pois pode ser desenvolvido com matéria prima de baix o custo e com
qualidade comparável ao do simulador de barras tipo quadrante  comercial. O custo financeiro do
simulador desenvolvido neste trabalho foi de apenas 20% do valor do simulador comercial.
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