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RESUMO  
 

 

A Medicina Nuclear é uma especialidade médica que utiliza radioisótopos para 

tratamento de doenças e também para obter imagens que auxiliam no diagnóstico dessas 

doenças. Um radioisótopo bastante utilizado para essa aplicação é o iodo 131, que é 

utilizado em vários estudos, principalmente em estudos de cintilografia de tireoide. Para 

tanto, são usados equipamentos chamados de câmaras de cintilação, que devem 

obedecer a um programa de controle da qualidade (PCGQ), o qual determina, entre 

outras coisas, os testes que devem ser feitos para garantir a qualidade das imagens 

médicas. É nesse momento que entram os objetos simuladores ou phantoms, que podem 

ser de vários tipos, desde simples caixas até a representação exata da forma de órgãos 

humanos. Esses últimos são chamados de objetos simuladores antropomórficos.  

Nesse trabalho foram desenvolvidos dois objetos simuladores antropomórficos 

para serem utilizados em testes de controle de imagens médicas. Esses simuladores, 

ambos feitos de acrílico, um com formato geométrico e com a tireoide simulada 

antropomorficamente (OSCT) e o outro com formato antropomórfico do pescoço e da 

tireoide (OSAP), foram construídos de forma a permitir a permutação de protótipos que 

representam uma tireoide normal, com hipertireoidismo e com hipotireoidismo. Para o 

phantom OSCT foram confeccionados ainda protótipos para simulação de nódulos 

quentes e frios na glândula.  

Imagens de cintilografia de tireoide desses phantoms foram obtidas com iodo 

131, juntamente com as medidas dos tamanhos da glândula e as contagens de captação 

da câmara de cintilação de cada região de interesse (ROI) obtidas pelo programa 

DicomWorks. Esses dados comprovaram a eficácia dos phantoms na simulação desses 

exames, seja da tireoide normal ou com patologias. Esses objetos simuladores podem 

ser utilizados em testes dos programas para estudos de controle da qualidade das 

imagens médicas e também no treinamento dos profissionais envolvidos na análise das 

imagens nos centros de Medicina Nuclear, uma vez que simulam de forma adequada o 

órgão de interesse.   

 



 
 

ABSTRACT 

 

Nuclear medicine is a medical specialty that uses radioisotopes for treatment of 

diseases and also for diagnosing them. A radioisotope widely used for this application is 

iodine 131, which is used in several studies, especially in thyroid scintigraphy. For this 

purpose, it is used an equipment called scintillation camera which should conform to a 

quality control program that determines, among other things, the tests that should be 

done to guarantee the quality of the medical images.  For these tests it is necessary to 

use phantoms, which can be of various types, from simple boxes up to the exact 

representation of the shape of human organs. These latter are called anthropomorphic 

phantoms. 

In this study, two anthropomorphic phantoms were developed to be used in tests 

for image quality control measurements. These phantoms, both made of acrylic, one 

with a geometric shape that simulates anthropomorphically thyroid (OSCT) and the 

other one with anthropomorphic shape of the neck and thyroid (OSAP) were 

constructed to allow the permutation of prototypes that represent a normal thyroid, with 

hyperthyroidism and hypothyroidism. For the phantom OSCT, prototypes were also 

made to simulate hot and cold nodules in the gland and thyroid remnant. 

Images of thyroid scintigraphy of these phantoms were obtained with iodine-

131. By the images, it was determined the measures of the gland size and scintillation 

camera counts at each region of interest (ROI) using a DicomWorks program. The 

results proved the effectiveness of the phantoms for simulating either the normal or 

thyroid disorders. These phantoms can be used in studies for quality control of medical 

images and also in the training of personnel dealing with the analysis of images at 

nuclear medicine centers, since they adequately simulate the organ of interest. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os seres humanos estão expostos a radiação todos os dias. A radiação, que nada 

mais é que energia em trânsito, pode ser de origem natural ou artificial. Esta última vem 

sendo empregada em diversas áreas como na medicina, na indústria, na agricultura, 

chegando inclusive a ser utilizada em armas bélicas e na produção de energia por via 

nuclear.  

É possível observar que os benefícios trazidos à humanidade pelo uso das 

radiações são inúmeros, indo desde a esterilização de instrumentos cirúrgicos e produtos 

médicos, à cura de tumores por meio da terapia e à detecção precoce de doenças através 

do diagnóstico. Entretanto, é de conhecimento geral que o resultado da interação da 

radiação com o corpo pode trazer danos às células, chegando até a levar a morte. Dessa 

maneira, o uso da radiação, seja qual for o fim, deve ser feito objetivando-se que os 

benefícios produzidos sejam maiores que os danos que essa possa provocar. 

A aplicação dessa radiação para fins médicos de diagnóstico ou terapia, tão 

antiga quanto à própria descoberta dos raios X e da radioatividade, é a prática que vem 

recebendo mais atenção devido ao seu maior emprego. E dentro desta aplicação, a 

exposição da população por exames radiológicos mostra maior relevância, uma vez que 

contribui de forma determinante no diagnóstico médico. 
(1) Isso é facilmente visualizado 

com o surgimento de aparelhos cada vez mais sofisticados e pelo número expressivo de 

centros de diagnósticos surgidos nos últimos anos. 

Entre essas práticas existe a Medicina Nuclear. Esta é uma especialidade médica 

usada na terapia e diagnóstico de doenças. Essa área tem recebido muita atenção nos 

últimos tempos por permitir não somente a visualização da anatomia do órgão, tecido 

ou até mesmo do tumor, como também acompanhar os processos fisiológicos de forma 

não invasiva.  

A avaliação funcional traz, muitas vezes, informações diagnósticas que 

possibilitam a detecção precoce de doenças mesmo quando ainda não há mudanças 

significativas na anatomia e antes dos sintomas aparecerem, conferindo à Medicina 

Nuclear elevada sensibilidade diagnóstica e promovendo melhores chances de 

tratamento efetivo ao paciente.  
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Assim sendo, o diagnóstico promovido pela prática de Medicina Nuclear fornece 

informações que outros exames diagnósticos não conseguiriam. Este fato a faz se 

destacar das demais técnicas de diagnóstico por imagem.  

De acordo com a Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear (SBMN), 

atualmente mais de 2 milhões de brasileiros realizam procedimentos de Medicina 

Nuclear que são essenciais para suas vidas.
(2)

 

Esta especialidade emprega fontes abertas de radionuclídeos que vão se 

distribuir nos órgãos ou tipos celulares desejados pelas características do próprio 

elemento radioativo ou de algum elemento químico a ele ligado, chamado de 

radiofármaco. 
(2) 

Nas aplicações diagnósticas, a distribuição do radiofármaco no corpo do 

paciente é conhecida a partir de imagens bidimensionais ou tomográficas, geradas em 

um equipamento denominado câmara cintilográfica. A maior ou menor captação dos 

compostos permite avaliar a função dos tecidos, ao contrário da maioria dos métodos 

radiológicos que dão maior ênfase na avaliação morfológica dos órgãos, como foi dito 

anteriormente. 

Os radiofármacos começaram a ser utilizados no final do século XIX, logo após 

a descoberta dos raios X, em 1895, por Wilhelm Conrad Roentgen e da radioatividade 

natural, em 1896, por Antoni Henri Becquerel, processo muito estudado posteriormente 

por Marie e Pierre Curie.
(3)

  Por isso, diz-se que a Medicina Nuclear começou com tais 

descobertas. 
(4)

 

A Medicina Nuclear, contudo, desenvolveu-se mais efetivamene a partir da 

década de 1950, quando foram realizados os primeiros estudos  clínicos orientados para 

a avaliação e tratamento da tireoide utilizando o iodo 131 e um contador Geiger-Müller. 

Todavia, o contador somente indicava e media a presença do radiofármaco, sem 

produzir imagens da distribuição do composto. 

Essa situação foi contornada em 1958 quando Hal Anger desenvolveu a gama 

camara ou camara de cintilação, equipamento que possibilita a captura de imagens da 

Medicina Nuclear. Na década de 1970, surgiu o  SPECT (Single Photon Emission 

Computed Tomography) e o PET (Positron Emission Tomography), equipamentos que 

fornecem imagens com informações muito precisas dos processos funcionais dos 

órgãos. 

Como os centros de Medicina Nuclear usam equipamentos específicos de 

detecção, é preciso garantir que os equipamentos e os geradores de radionuclídeos, 



3 
 

assim como o controle de procedimentos e o planejamento do tratamento terapêutico, 

estejam dentro do Programa de Garantia e Controle de Qualidade (PGCQ), a fim de se 

obter diagnóstico ou tratamento adequado e com baixo risco. 
(5)

  

No diagnóstico, aplicação médica que representa cerca de 95% dos 

procedimentos em Medicina Nuclear, o PGCQ é de extrema importância, pois é o órgão 

que permite o grau de confiabilidade do diagnóstico médico, uma vez que garante que a 

imagem produzida seja de boa qualidade, com informações precisas e verdadeiras, com 

a menor dose administrada ao paciente e sem a necessidade de repetição de exames.  

No Brasil, o PGCQ é definido pela Comissão Nacional de Energia Nuclear 

(CNEN) NN 3.05 – Requisitos de Radioproteção e Segurança para Serviços de 

Medicina Nuclear, que estabelece os testes, os procedimentos relativos à realização 

desses testes e a periodicidade que devem ser realizados. 
(6)

 

Para a realização desses testes de controle de qualidade são empregados objetos 

simuladores, também conhecidos como fantomas ou phantoms, que são estruturas 

usadas para simular e, assim, substituir experimentalmente um ou mais tecidos humanos 

nas interações com a radiação ionizante.  

A CNEN, no documento citado acima, estabelece que os serviços de Medicina 

Nuclear devem dispor de pelo menos um objeto simulador de barras tipo quadrante, 

também denominado simulador de barras ortogonais, para realização de testes de 

controle de qualidade dos equipamentos. 

Há, no entanto, uma enorme variedade de simuladores que podem ser usados 

para analisar o desempenho dos equipamentos médicos de imagem, a dosagem da 

radiação durante uma terapia, medir os artefatos na imagem, e também para calibração 

de equipamentos e no treinamento do profissional de saúde.  Esses simuladores são 

largamente utilizados por permitir a realização de estudos sem submeter pessoas à 

radiação, além de serem construídos de acordo com a necessidade do trabalho a ser 

realizado e suportar longas rotinas de teste sem alterar suas características.  

Os objetos simuladores de Medicina Nuclear são geralmente construídos por um 

recipiente preenchido por uma fonte radioativa líquida ou sólida uniformemente 

distribuída. Apesar da grande utilização, devido ao fato de serem na maioria dos casos 

objetos simples, estes tipos de simuladores simulam apenas grosseiramente pessoas 

reais, pois simulam bem a estrutura anatômica de interesse, mas não representam tão 

bem os outros órgãos localizados na região da simulação.  
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Para minimizar isto, buscam-se criar objetos simuladores complexos que 

reproduzem as formas humanas de maneira mais exata e realista, os chamados objetos 

simuladores antropomórficos. No entanto, ainda hoje, esses objetos são adquiridos 

exclusivamente no mercado internacional, com custos consequentemente mais altos. 

 

 

1.1  OBJETIVO 

 

Tendo em vista a importância de um programa de controle da qualidade de 

equipamentos de aquisição de imagens utilizados em Medicina Nuclear e o fato dos 

objetos simuladores antropomórficos, utilizados nos testes de PGCQ, serem adquiridos 

exclusivamente no mercado internacional por altos preços, o objetivo deste trabalho foi 

confeccionar, por um baixo custo, objetos simuladores antropomórficos de pescoço para 

estudos de imagem da simulação de tireoide, respeitando as características dos órgãos e 

tecidos presentes na região.  

Para tanto, buscou-se desenvolver objetos simuladores antropomórficos que 

possuíssem os seguintes tecidos: ossos, tecido mole e tireoide, esta última construída de 

forma a ter protótipos diferentes, para permitir simular as características anatômicas e 

funcionais da glândula de pacientes que são submetidos a exames de cintilografia de 

tireoide. Dessa maneira, foram feitos protótipos de: 

 Tireoide normal; 

 Tireoide com hipertireoidismo; 

 Tireoide com hipotireoidismo;  

 Tireoide com nódulos quentes de diferentes diâmetros; 

 Tireoide com nódulos frios também com diferentes diâmetros. 

 

Esses diferentes protótipos poderão ser posicionados alternadamente no 

compartimento do pescoço para estudos usando iodo 131. Esse fato não é observado nos 

simuladores feitos até hoje, que ou simulam uma tireoide normal ou com uma 

determinada patologia.  

Outra questão é o fato de que os objetos simuladores atualmente utilizados em 

Medicina Nuclear ficam contaminados, uma vez que foram impregnados com material 

radioativo, então têm que ser segregados e colocados no local destinado ao 
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armazenamento provisório de rejeitos radioativos até que não se tenha mais a presença 

de radiação nos mesmos. Isso se torna um inconveniente na utilização desses objetos 

simuladores, pois os testes ficam dependendo do decaimento completo da radionuclídeo 

usado, o que leva dias. 

Assim, o objeto simulador será desenvolvido de forma a possuir diferentes 

unidades de protótipos de cada tipo de tireoide citada anteriormente. Isso possibilita que 

possam ser colocados protótipos diferentes no compartimento do phantom, sem a 

contaminação do mesmo, uma vez que somente os protótipos são contaminados com o 

material radioativo.  Dessa forma, somente o protótipo de determinada tireoide fica 

segregado. 

Portanto, esses phantoms poderão auxiliar testes de qualidade de imagem da 

tireoide nos centros de Medicina Nuclear com iodo, possibilitando a simulação e o 

estudo tanto de tireoides normais como com anormalidades em exames cintilográficos 

de tireoide. Poderão também ser utilizados no ensino e no treinamento em capacitação 

técnica de profissionais habilitados para realizar estudos da qualidade de imagens. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1  RADIAÇÃO  

 

Radiação é a emissão de energia em forma de partícula ou onda eletromagnética, 

que se propaga com uma dada velocidade. A depender de sua natureza, é chamada de 

radiação corpuscular, se a emissão ocorre através de partículas (como, por exemplo, a 

radiação alfa α, beta β, nêutron), ou de radiação eletromagnética, se ocorre por ondas 

eletromagnéticas (radiação gama γ e raios X). 
(7) 

Essa emissão ocorre quando um átomo instável, com diferentes números de 

prótons e nêutrons ou com excesso de energia, na busca em atingir a estabilidade 

atômica, emite radiação para chegar ao seu estado fundamental. 

Como partículas têm massa (m) e velocidade (v), a energia corpuscular das 

partículas é dada pela equação 2.1:
 (7)

 

 

𝐸 =
1

2
𝑚𝑣2                                                      (2.1) 

 

No caso das radiações eletromagnéticas, não possuem massa, viajam numa 

mesma velocidade e diferem umas das outras pelo comprimento de onda (λ). A 

expressão da energia é dada pela equação 2.2: 

 

𝐸 =
ℎ𝑐

𝜆
                                                               (2.2) 

 

onde h é constante de Planck, igual a h = 6,63 x 10
-34 

J.s, e c é a velocidade da luz.  

A emissão de ondas eletromagnéticas do tipo raios X tem origem de processos 

que ocorrem fora do núcleo dos átomos. Pouco tempo após essa descoberta, os raios X 

já estavam sendo aplicados para, entre outras coisas, visualizar a anatomia humana de 

pessoas vivas em exames médicos. As primeiras radiografias para tal fim foram 

realizadas em meados de 1896. 
(8)

 Desde então, a radiografia se tornou instrumento de 

auxílio no diagnóstico médico.  

O processo de emissão espontânea de partículas ou ondas magnéticas por 

núcleos atômicos instáveis é chamado de radioatividade. Esses núcleos dão origem a 
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outros que podem ou não ser estáveis. Caso o núcleo formado ainda seja instável, ele 

vai emitir radiação para atingir a estabilidade. Pode-se dizer que esse processo, 

descoberto por Henri Becquerel em 1896, por meio de estudos com o urânio, foi um 

divisor de águas, uma vez que antes de se ter conhecimento sobre ele, acreditava-se que 

o átomo era a menor estrutura da matéria. Então, foi revelada a existência de partículas 

menores que compunham os átomos: os prótons, os nêutrons e os elétrons.   

A radiação pode interagir com a matéria, causando alterações tanto na radiação 

quanto no meio. Quando a radiação atinge um corpo, ela pode ser transmitida - 

ultrapassando o corpo sem haver alteração alguma - ou atenuada, quando há uma 

interação, ocasionando alterações em sua energia e/ou trajetória, além de outros 

processos. 
(7, 8) 

O processo de interação é marcado pela transferência de energia da 

radiação para o meio irradiado. Essa radiação pode ser não ionizante ou ionizante. 

As radiações não ionizantes são aquelas que têm baixa energia, podem provocar 

excitações nos átomos, mas são incapazes de provocar ionização, ou seja, incapaz de 

quebrar o átomo e formar dois íons: um positivo e um negativo (elétron).  

As radiações ionizantes são aquelas com capacidade para ionizar o meio que 

atravessa. Sendo assim, quando as radiações ionizantes depositam energia no meio, 

podem promover excitações e ionizações nesse meio. Para tanto, precisam possuir 

energias maiores que a energia de ligação do elétron, e, assim, serão capazes de arrancar 

o elétron do átomo e promover mudança na estrutura atômica. 
(7) 

  

As radiações ionizantes, a depender de sua natureza, são classificadas como: 

 Radiação diretamente ionizante ou corpuscular (como elétrons, partículas α, 

partículas β) – são partículas com cargas elétricas e massa que interagem 

diretamente com o meio irradiado, depositando energia através da interação 

Coulombiana.  

 Radiação indiretamente ionizante (fótons de radiação X ou gama e nêutrons) – 

partículas sem carga que interagem indiretamente na matéria transmitindo 

energia para partículas carregadas e essas, por sua vez, ionizam o meio.  

 

A radiação eletromagnética (raios X, por exemplo) interage no meio fornecendo 

energia para o elétron do átomo. Depois de certo tempo, esse elétron emite o excesso de 

energia adquirida e volta ao seu estado fundamental.  

Caso a energia fornecida ao elétron seja suficientemente alta, ou seja, maior que 

a energia de ligação dele com o núcleo, o elétron adquire energia cinética e acaba sendo 
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ejetado do átomo de origem, ocorrendo assim o processo de ionização. Esse elétron 

ejetado pode provocar novas ionizações no meio, até o momento que tem sua energia 

reduzida a ponto de poder ser capturado por outro átomo. 

A radiação eletromagnética ionizante pode interagir com o meio, ou seja, 

transferir energia da radiação para o meio irradiado, por meio de muitos mecanismos, 

entre eles, os mais importantes às aplicações médicas são o efeito fotoelétrico, efeito 

Compton e a produção e aniquilação de pares.  

 

 

2.1.1  PRINCIPAIS MECANISMOS DE INTERAÇÃO DA RADIAÇÃO 

COM A MATÉRIA 

 

No efeito fotoelétrico, um fóton interage com um átomo e cede toda a sua 

energia a um elétron de uma camada eletrônica mais interna, geralmente K e L, 

ejetando-o e deixando o átomo ionizado. O elétron ejetado adquire energia que é igual à 

energia do fóton  (Ef) menos a sua energia de ligação  (El), como mostra a equação 2.3. 

 

E = 𝐸𝑓  – El
                                                                                      

 (2.3)
 

 

O efeito fotoelétrico, mostrado na representação da  Figura 2.1, depende 

diretamente do número atômico do meio (Z), e inversamente da energia, sendo o 

processo de interação dominante para fótons de baixa energia. 

 

  

Figura 2.1: Esquematização do efeito fotoelétrico. [Retirada de TAHUATA
 (9)

] 

 

 Como nessa interação há ionização, ou seja, o elétron da camada mais interna é 

arrancado do átomo, o átomo fica num estado excitado com uma vacância. Essa 
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excitação vai ser eliminada quando um elétron de uma camada mais externa ocupa a 

vaga criada pelo elétron ejetado.  No entanto, há diferença entre a energia de ligação de 

uma camada e da outra, assim a energia restante vai ser emitida na forma de raios X 

característicos ou elétrons Auger. 

O efeito Compton recebeu esse nome em homenagem ao físico que descreveu 

esse espalhamento em 1923, Arthur Holly Compton. 
(7) 

Nesse processo, um fóton com 

uma energia inicial, 𝐸𝑓 , atinge o meio, transmite parte de sua energia para um elétron 

atômico, considerado livre, que é ejetado com energia cinética 𝐸𝑒 . A parte restante da 

energia vai ser cedida a um fóton espalhado, que tem energia menor, 𝐸 �́� , e direção 

diferente da incidente, como pode ser visto na Figura 2.2.  

 

 

Figura 2.2: Esquematização do efeito Compton. [Retirada de TAHUATA 
(9)

]
 

 

A relação entre a energia do fóton incidente 𝐸𝑓  e a energia do fóton espalhado 

𝐸 �́�  é dada pela equação 2.4.  

 

E´f =
hυ f

1+
hυ f

m 0c2   (1−cos θ)
                                           (2.4) 

 

em que: m0 é a massa de repouso do elétron, c é a velocidade da luz e θ é o ângulo de 

espalhamento do fóton, conforme Figura 2.2.  

O fóton espalhado continua a se propagar e pode provocar novas ionizações, 

assim como o elétron ejetado.  

A probabilidade de ocorrer o Efeito Compton está relacionada diretamente a 

densidade de elétrons do meio e inversamente à energia do fóton, ocorrendo 

principalmente com fótons de energias intermediárias e com meios de baixo número 

atômico Z. 
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O terceiro efeito das interações de fótons com a matéria é a produção de pares, 

que ocorre com fótons de alta energia (no mínimo 1,022 MeV) que interagem com o 

meio. Esses fótons podem ser absorvidos na interação e, nesse caso, fornecem toda sua 

energia para criação de um par elétron-pósitron, como é mostrado na Figura 2.3. 

 

 

Figura 2.3: Esquematização da produção de pares. [Retirada de ARAUJO 
(10)

] 

 

O elétron e o pósitron formados continuam promovendo ionizações no meio até 

perderem toda energia, o elétron ser absorvido por um átomo, e o pósitron ser 

aniquilado quando encontrar um elétron livre no seu caminho, ocorrendo o processo 

conhecido como aniquilação de pares. Neste, dois fótons de energia igual a 0,511 MeV 

são criados 
(9)

, como está ilustrado na Figura 2.4.  

 

 

Figura 2.4: Esquematização de aniquilação de pares. [Retirada de ARAUJO 
(10)

] 

 

Esse fenômeno tem maior probabilidade de ocorrência em altas energias e com 

meios com grande número atômico Z. A Figura 2.5 apresenta a predominância dos 

processos de acordo com o número atômico do meio e a energia do fóton incidente.  
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Figura 2.5: Esquema da frequência relativa dos três processos de interação dos 

fótons com a matéria. [Retirada POWSNER e POWSNER 
(11)

]
 
 

 

Dentre os processos citados, os de maior importância para a Medicina Nuclear 

são o efeito fotoelétrico e o efeito Compton. Ambos os processos contribuem para a 

formação da imagem, sendo que a prevalência do total de interações de um processo 

sobre o outro é determinada pela energia do fóton incidente e pelo número atômico do 

meio.  

Como o corpo humano tem número atômico baixo (Z = 7,4), em assim, geral     

Z ≤ 20, o efeito Compton é predominante no intervalo de energia da Medicina Nuclear. 

(12)
 Todavia, no efeito Compton, os fótons espalhados atrapalham a formação da 

imagem, causando a diminuição da resolução. Dessa forma, são usados colimadores que 

absorvem parte desses fótons espalhados antes que estes venham a interagir com o 

detector, contribuindo assim para a redução da radiação espalhada na formação da 

imagem clínica em Medicina Nuclear. 
(13) 

No caso do equipamento de PET/CT, formado pelo PET (Tomografia por 

Emissão de Pósitrons) acoplado a uma CT (Tomografia Computadorizada), usado para 

realização de diagnósticos nos centros de Medicina Nuclear, o processo de interação 

que ocorre é a produção e aniquilação de pares, onde isótopos radioativos utilizados na 

marcação das substâncias emitem pósitrons que reagem rapidamente com outras 
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partículas presentes no corpo emitindo fótons gama (γ) que serão detectados pelo 

aparelho.  

 

 

2.1.2 RADIOISÓTOPOS  

 

Radioisótopos são isótopos, ou seja, átomos com igual número de prótons e 

diferente número de massa, emissores de radiação. São, por isso, também chamados de 

isótopos radioativos. Os radioisótopos são utilizados em diversas áreas, desde a 

medicina à datação radiométrica. 

 Esses radioisótopos são instáveis e emitem radiação procurando obter a 

estabilidade. Cada isótopo procura a estabilidade segundo um tipo de decaimento 

específico, dependente da sua composição nuclear. 
(14)

 

Nos decaimentos radioativos, um núcleo instável, núcleo pai, busca a 

estabilidade, se transformando num núcleo filho. Se este ainda for radioativo, o 

processo continua numa cadeia de decaimentos até que se atinja um produto estável. 

Para tanto, os átomos sofrem decaimentos radioativos podendo emitir partículas 

alfa, beta ou radiação gama.
 
 

a) Decaimento alfa 

O núcleo, com alto número de prótons e nêutrons, emite espontaneamente uma 

partícula alfa, formada por dois prótons e dois nêutrons, ou seja, um núcleo de hélio. 

Essa partícula alfa é emitida sempre com a mesma energia e possui uma carga de 2+, 

podendo assim atrair elétrons do meio em que se propaga e promovendo, dessa forma, 

ionizações.  

Pela sua composição, sabe-se que possuem grande massa e pequeno poder de 

penetração. Por isso, são facilmente blindadas e, quando estão fora do corpo, não 

conseguem atravessá-lo.  Contudo, quando estão dentro do corpo, provocam grandes 

danos, pois causam ionizações, danificando seriamente a região. 

Esse tipo de decaimento ocorre com núcleos de número atômico alto (𝑍 ≥ 83). 

A equação 2.5 mostra o processo de decaimento com emissão alfa ( He2+
2
4 ).  

 

XZ
A → YZ−2

A−4 + He2
4                                              (2.5) 
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Assim, no decaimento alfa, tanto o número atômico (Z) como o número de 

massa (A) do átomo pai (X) são diferentes do átomo filho (Y).   

 

 

b) Decaimento beta 

No decaimento beta, ocorre a emissão espontânea de uma partícula, que pode ser 

um elétron β− ou um pósitron β+.  Em ambos os decaimentos β, o número de massa (A) 

do núcleo pai e do filho são iguais, enquanto o que o número atômico (Z) do filho 

aumenta em uma unidade, em relação ao do pai, no caso do decaimento β− e diminui 

em uma unidade no caso do β+.      

No decaimento por beta negativo, o átomo possui um excesso de nêutrons e 

assim um nêutron se transforma em próton mais um elétron e um antineutrino, sendo 

esses dois últimos ejetados e o próton permanece no núcleo. A equação 2.6 demonstra o 

processo. 
(7) 

 

XZ
A → YZ+1

A + β−1
0 − + υ 0

0                                         (2.6) 

 

onde β−é a partícula beta negativa (elétron), que é emitida, e υ  é o antineutrino. 

No decaimento por beta positivo (pósitron), mostrado na equação 2.7, há 

excesso de prótons, por isso um próton se transforma em nêutron mais um pósitron e 

um neutrino, que também são ejetados após o decaimento. 
(4, 7)

 

 

XZ
A → YZ−1

A + β1
0 + + υ0

0                                          (2.7) 

 

onde β+ é a partícula beta (pósitron) e υ é um neutrino.  

A energia mínima para ocorrer o decaimento por emissão de pósitron é de    

1,022 MeV, ou seja, para que esse decaimento ocorra, a massa do pai tem que ser pelo 

menos duas vezes maior que a massa de repouso de dois elétrons. Se essa condição não 

for satisfeita, o processo de captura eletrônica (CE) pode ocorrer. Esse processo 

compete com o de desintegração beta positivo, pois também ocorre quando o núcleo 

possui excesso de prótons.  
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Sendo assim, na CE, o núcleo pai captura um elétron orbital, geralmente das 

camadas mais internas, ocorre conversão de um próton em um nêutron e a liberação de 

um neutrino, para alcançar a estabilidade. É gerada assim uma vacância, que é 

preenchida posteriormente pela transição de um elétron da camada mais próxima, 

gerando raios X característicos. A equação 2.8 descreve esse decaimento. 

 

XZ
A +  e−1

0 → YZ−1
A + υ0

0                                          (2.8) 

 

O pósitron é a antipartícula do elétron, sendo assim igual ao elétron, porém com 

carga positiva. Possui energia com espectro contínuo, diferente da partícula alfa, que é 

monoenergética nos decaimentos alfa. O neutrino, que carrega parte da energia de 

desintegração, é uma partícula sem carga, muito penetrante e que se propaga com a 

velocidade da luz, assim como a sua antipartícula.
 (3,4,7)

 

A partícula beta é mais penetrante que a partícula alfa devido a sua carga, mas 

ainda é pouco capaz de atravessar o tecido humano. E é justamente por essa baixa 

capacidade que é usada no tratamento de doenças em Medicina Nuclear. 

O radionuclídeo emissor beta mais utilizado em Medicina Nuclear é o iodo 131, 

que é usado para tratamento de hipertireoidismo e câncer de tireóide, como será 

detalhado mais adiante no texto.  

 

c) Decaimento gama 

É o processo que ocorre quando o núcleo, com excesso de energia ou ainda 

excitado, mesmo após o decaimento alfa ou beta, emite um fóton (chamado de raio 

gama γ), atingindo, muitas vezes, o estado fundamental. A equação 2.9 demonstra esse 

processo de emissão gama.
 (4, 7)

 

 

X∗
Z
A → X + γZ

A                                                      (2.9) 

 

Por meio dessa equação, é possível observar que não há transmutação do núcleo, 

há uma mudança de estado excitado para um mais estável ou para o estado fundamental. 

Ao contrário das radiações alfa e beta, que são constituídas por partículas, a 

radiação gama é formada por ondas eletromagnéticas emitidas por núcleos instáveis. 

Possui alto poder de penetração e, assim, baixa capacidade de ionização no corpo 

humano, fato que, aliado a sua alta energia, a torna excelente para o uso em imagens de 
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cintilografias de Medicina Nuclear, uma vez que deve atravessar a matéria até chegar 

aos detectores das câmaras de cintilação.
 (15)

 

Alguns núcleos que decaem por emissão gama em poucos segundos ou horas 

passam pelo processo de transição isomérica, no qual saem do nível excitado de energia 

– estado metaestável – para o estado fundamental, como é o caso do radioisótopo mais 

utilizado na Medicina Nuclear, o tecnécio-99 metaestável (
99m

Tc). O processo de 

transição do 
99m

Tc pode ser demonstrado pela equação 2.10. 

 

Tc43
99m → Tc + γ0

0
43
99                                             (2.10) 

 

É possível observar, através da equação 2.10, que não há alteração do número 

atômico durante a transição do estado metaestável para o estado fundamental, por isso 

essa transição recebe o nome de isomérica. 
(16)

   

Outro radionuclídeo muito utilizado em diagnósticos em Medicina Nuclear é o 

iodo 131 e seus isótopos, descritos na próxima secção.  

 

 

2.1.3 IODO E SEUS RADIOISÓTOPOS  

 

O iodo possui número atômico 53, pertence à família dos halogênios na tabela 

periódica e possui como isótopo estável o iodo 127 (
127

I), único encontrado na natureza.  

Há vários outros isótopos do iodo, nos quais os isótopos mais importantes em 

radioproteção e utilizados em diagnóstico e tratamento médicos são mostrados na 

Tabela 2.1. 
(7) 

 Alguns desses radioisótopos podem ser obtidos por meio de reações nucleares, 

como, por exemplo, o iodo 131 (
131

I) que é obtido a partir de fissão nuclear do urânio ou 

o iodo 123 (
123

I) que é produzido em cíclotrons a partir do antimônio 121 (
121

Sb).   
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Tabela 2.1: Isótopos do iodo com decaimento mais prováveis e meias-vidas. 

[Modificada de OKUNO e YOSHIMURA 
(7)

] 

Número de 

massa A 

Decaimento 

mais provável 

Energia principal 

do fóton (keV) 

Meia-vida 

física 

123
I CE 159 13,2 horas 

125
I CE 28 e 35 60 dias 

131
I      β− 364 8,05 dias 

 

O iodo 131 é muito aplicado nas práticas de Medicina Nuclear por apresentar 

alta eficácia, baixo custo, fácil administração ao paciente, tempo de meia-vida 

relativamente curto, é absorvido preferencialmente por um órgão (a tiróide), é eliminado 

rapidamente do organismo e possui uma energia de emissão baixa da radiação gama. 

No entanto, a principal vantagem desse radioisótopo se dá pelo fato de poder 

emitir radiações de duas maneiras: radiação beta, empregada no propósito de terapia de 

células cancerígenas ou hipertireoidismo por apresentar alta energia e baixo poder de 

penetração, podendo assim ficar armazenado no tecido destruindo as células 

tireoidianas; e radiação gama, empregada na formação de imagens usadas no 

diagnóstico principalmente da glândula tireoide, uma vez que o iodo é 

preferencialmente capturado por essa glândula. 

Com a descoberta da possibilidade de emissão de radiação gama e beta, o 

tratamento e o diagnóstico de doenças de tireoide sofreram uma revolução ao redor dos 

anos 1948 e 1950, logo após a II Guerra Mundial, quando o iodo radioativo foi 

introduzido nas práticas médicas. 
(17)

  

 No diagnóstico de patologias de tireoide, primeira aplicação do radioisótopo, o 

iodo 131 é usado para estudar o tamanho, a forma e a atividade da glândula tireoide do 

paciente que é submetido ao exame de cintilografia de tireoide, na qual uma pequena 

quantidade do material é administrada oralmente em cápsulas ou em forma líquida ao 

paciente.  Utilizando um detector colocado próximo do pescoço do paciente, é possível 

observar como o iodo foi absorvido e avaliar a sua distribuição na glândula. 

Esse estudo fornece uma análise funcional da glândula por meio da diferença do 

acúmulo do iodo, mas não traz informação da produção e liberação hormonal. O iodo 

pode ser usado também para fazer outros estudos, como da função renal, tumores da 

supra-renal etc.  
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Nos procedimentos terapêuticos em Medicina Nuclear, o iodo 131 é usando em 

mais de 90% dos casos. 
(18,19)

 Assim, no procedimento chamado de radioiodoterapia, o 

iodo 131 é usado para tratar o hipertireoidismo e neoplasias ou para completar o 

tratamento cirúrgico, processo chamado de tratamento ablativo, no qual os 

remanescentes de células da tireoide, normais e cancerosas que possam ter restado após 

a cirurgia, são eliminados.  

O iodo 131, ao decair, se transmuta para o xenônio 131 (
131

Xe) podendo 

percorrer quatro caminhos, como é mostrado no esquema da Figura 2. 6. É importante 

destacar que a energia de emissão gama considerada em diagnóstico é a de 364 keV. 

 

 

            Figura 2. 6: Esquema decaimento radioativo do iodo 131. [Retirada de 

Powsner 
(11)

] 

 

Por outro lado, o iodo 123 (
123

I) foi utilizado pela primeira vez em 1962 numa 

imagem de cintilografia. Sob a forma de iodeto de sódio (NaI), é um emissor gama 

muito usado em estudos de diagnóstico dos rins e de tireoide.  Além dos iodetos de 

sódio (NaI), são também utilizados os iodetos de potássio (KI) e o iodato de potássio 

(KIO3). 

O iodo 123 sofre decaimento por captura eletrônica (CE) e produz fótons com 

energia de 159 keV, com abundância 83,3%. 

Atualmente, o iodo 123 vem competindo com o iodo 131 nas aplicações de 

diagnóstico em Medicina Nuclear, por possuir energia de seu fóton principal de         

159 keV, acarretando menor dose nos pacientes e imagens com melhor qualidade na 

câmara de cintilação. No entanto, possui a desvantagem de ter um elevado custo 

financeiro e pouca disponibilidade quando comparado com o iodo 131.
 (20, 21,

 
22)
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Voltando à Tabela 2.1, é possível ainda observar o isótopo iodo 125 (
125

I). Ele é 

utilizado em Medicina Nuclear no campo da radioimunoensaio, no qual são feitas 

investigações de dosagens hormonais. Esse isótopo chegou a ser utilizado em 

diagnóstico de doenças tireoidianas, mas seu uso foi logo abandonado pelo fato de 

apresentar uma meia-vida física longa (60 dias), gerar altas doses aos pacientes e 

apresentar baixa energia, formando imagens de pouca qualidade nos detectores.
  (23, 24, 25)

 

A Tabela 2.1 traz também uma característica muito importante de cada isótopo 

que é a meia-vida física (Tf).  A meia-vida física é o tempo necessário para que ocorra o 

decaimento de metade dos átomos de uma fonte, ou seja, até que a metade dos seus 

átomos se torne inerte. Assim as substâncias radioativas perdem radioatividade de 

forma gradual. Esse dado é um fato importante para a escolha do radioisótopo em 

Medicina Nuclear, visto que não pode decair tão rapidamente que não possa ser 

detectado.  

Além da meia-vida física, há a meia-vida biológica (Tb), que está relacionada à 

reposta do organismo da pessoa que recebeu o radioisótopo. Assim sendo, a meia-vida 

biológica é o tempo necessário para o organismo eliminar metade da quantidade inicial 

da substância radioativa.  

Como há dois caminhos de perda do material radioativo, surge um terceiro 

termo, que é a meia vida efetiva (Tef), unindo a meia vida física com a biológica por 

meio da equação 2.11: 
(7) 

 

Tef =
Tb ×Tf

Tb +Tf
                                                      (2.11) 

 

É importante destacar que a meia-vida física é uma característica que depende 

do radioisótopo usado, pois está relacionada ao número de massa. Já a meia-vida 

biológica depende da configuração eletrônica da eletrosfera, o que faz com que isótopos 

de um mesmo elemento químico possuam a mesma meia-vida biológica. 
(7)

  

Outro parâmetro importante é a atividade de uma amostra, que é definida como 

sendo o número de desintegrações que ocorrem a cada segundo. A atividade é, então, 

uma taxa de transformações de uma amostra. É escrita através da equação 2.12:
 (7) 

 

𝐴𝑡 = 𝐴𝑡0exp(−𝜆𝑡)                                                (2.12) 
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onde At é a atividade no instante t, At0 é a atividade no instante inicial e 𝜆 é a constante 

de decaimento, característica de cada núcleo. 

Sua unidade no Sistema Internacional (SI) é o becquerel (Bq), mas a unidade 

curie (Ci) é bastante utilizada na prática, e a relação é dada pela equação 2.13 como 

sendo:  

 

1 Ci = 3,7 x 10
10

 Bq = 3,7 x 10
10 

s
-1

                                (2.13) 

 

 

2.2 MEDICINA NUCLEAR  

 

A Medicina Nuclear é uma área da radiologia definida pela Organização 

Mundial da Saúde como sendo a especialidade que se ocupa do diagnóstico, tratamento 

e investigação médica através do uso de radioisótopos, emissores de radiações 

ionizantes, como fontes radioativas não seladas. 
(21)

  

Em geral são introduzidos no organismo radioisótopos agregados a fármacos 

específicos que se incorporam a determinados tipos de células. A esse composto de 

radioisótopo e fármaco dá-se o nome de radiofármaco.  

A Medicina Nuclear teve seu início no século XX, quando, em 1923, George de 

Hevesy, considerado o pai dos radiotraçadores, utilizou pela primeira vez um 

radioisótopo natural em uma exploração biológica.
 
Em 1926, Herman Blumgart fez a 

primeira aplicação do traçador radioativo na área médica, na qual fez estudos no próprio 

corpo para medir a velocidade do fluxo sanguíneo.  

No ano seguinte, o mesmo Blumgart, juntamente com Yens, fizeram estudos em 

humanos, injetando uma solução salina exposta ao radônio para medir a circulação. 
(23)

  

Em 1932, Ernest Lawrence e M. Stanley Livingstone inventaram o Cíclotron que 

possibilita a produção de radionuclídeos artificiais. Em 1935, John Lawrence, médico e 

irmão de Ernest Lawrence, utilizou o fósforo 32 (
32

P) para o tratamento de um doente 

com leucemia, tornando-se assim, o primeiro a usar radionuclídeos para o tratamento de 

doenças. 
(26)

  

Em 1934, foram realizados os primeiros estudos fisiológicos da glândula tireoide 

fazendo uso do radioisótopo artificial iodo 131. Esses estudos marcaram o início do uso 
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dos radionuclídeos na área do diagnóstico médico. 
(16, 23)

 Cinco anos mais tarde, o iodo 

passou também a ser utilizado em aplicações terapêuticas no tratamento de patologias 

de tireoide, surgindo, assim, a aplicação da Medicina Nuclear no campo da terapia.
 (27)

  

A princípio havia poucos radioisótopos adequados para uso em Medicina 

Nuclear, e os estudos clínicos se restringiam à avaliação da glândula tireoide com o uso 

de iodo 131, que foi o primeiro radiofármaco comercializado. 
(16, 28)

 No entanto, novos 

radionuclídeos foram estudados e passaram a ser utilizados nesse ramo da radiologia 

como, por exemplo, o tecnécio (
99m

Tc), descoberto na década de 1950.   

No Brasil, os estudos clínicos e a produção de radionuclídeos aconteceram na 

mesma década, quando o IEA (Instituto de Energia Atômica) foi criado e, assim, 

começaram os trabalhos com a produção do iodo 131. Em 1963, o IEA, atualmente 

IPEN (Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares), começou a produção de 

radioisótopos. 
(27)

  

O detector utilizado nas primeiras aplicações de radioisótopos era o contador 

Geiger-Müller, que somente indica e quantifica a presença do radiofármaco, sem, no 

entanto, permitir a captação de imagens. Somente na década de 1950, foi possível obter 

imagens diagnósticas dos radiofármacos, quando Hal Anger desenvolveu a câmara de 

cintilação conhecida como câmara Anger ou ainda gama-câmara.  

Em 1979 Jaszczak apresentou um novo aparelho chamado SPECT (Single 

Photon Emission Computed Tomography), que representa a técnica de aquisição de 

imagens tomográficas em Medicina Nuclear. A partir de 1970, surgiu outra técnica com 

a combinação da técnica de PET com a CT, o chamado sistema PET/CT, proposto por 

David W. Townsend. 
(29)

 

Nas aplicações diagnósticas, os radioisótopos são administrados aos pacientes, 

por via oral, intravenosa ou por inalação, e dessa forma permitem que as características 

anatômicas e as funções fisiológicas dos órgãos estudados sejam observadas através do 

uso de detectores externos de radiação especiais chamados de câmaras de cintilação. 

As funções dos órgãos são observadas pelo acúmulo ou não do radioisótopo 

existente na região.  Sendo assim, a Medicina Nuclear se destaca por revelar dados 

funcionais dos órgãos, ao contrário dos outros métodos radiológicos, que se restringem 

a fornecer dados anatômicos deles. Essa constitui a grande vantagem da Medicina 

Nuclear em relação às outras práticas de diagnóstico de patologias que utilizam 

radiação.  
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Os radioisótopos utilizados para formação de imagens diagnósticas em Medicina 

Nuclear devem emitir partículas gama com alto poder de penetração, que assim vão 

poder sair do organismo para serem posteriormente detectadas pelas câmaras de 

cintilação. Além disso, as energias da radiação emitida por esses radionuclídeos não 

podem ser nem tão baixas, pois são absorvidas pelo tecido, e nem tão altas, que 

ultrapassem a eficiência dos detectores.  

Na terapia, os radioisótopos são administrados ao paciente a fim de que a 

radiação emitida por eles venha a causar ionizações, quebras moleculares e, por fim, 

morte das células tumorais. Dessa forma, são usados radionuclídeos emissores de 

partículas beta, que têm baixo poder de penetração e altas energias, para que a ação da 

radiação ionizante fique restrita ao órgão alvo, havendo assim a destruição das células 

de interesse.  

Uma das grandes vantagens da terapia com radioisótopos é o fato de se poder 

fazer imagens e um estudo diagnóstico prévio com o mesmo produto aplicado na hora 

do tratamento da doença.     

 

 

2.2.1 CÂMARA DE CINTILAÇÃO 

 

A câmara de cintilação, também chamada de gama- câmara, é o equipamento 

utilizado em Medicina Nuclear para fazer a captação das imagens nos estudos 

cintilográficos por ser capaz de detectar a radiação gama emitida pelos radioisótopos 

administrados ao paciente. 

 Essas câmaras são formadas por três componentes principais: o cristal, o tubo 

fotomultiplicador e a unidade de processamento eletrônico 
(30)

, como mostra a       

Figura 2.7. 
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Figura 2.7: Esquema simplificado de uma câmara de cintilação. [Retirado de 

THRALL e ZIESSMAN]
(32) 

 

O cristal, localizado na cabeça da câmara de cintilação, é a substância que 

permite a detecção da radiação através da interação do fóton gama (direcionado pelo 

colimador) com ele, ou seja, é o registrador de radiação. O cristal mais utilizado em 

gama-câmaras é o de iodeto de sódio ativado com tálio, NaI(Tl), por diversas razões, 

inclusive o baixo custo. 
(31)

 

Após a interação da radiação gama com o cristal, é formado um pulso de luz 

pela cintilação do cristal. O evento de cintilação ocorre em materiais que libertam luz 

visível ou ultravioleta quando se dá deposição de energia através de efeito fotoelétrico 

ou de Compton.  

O pulso formado no cristal passa, então, para o outro componente da câmara de 

cintilação, o tubo fotomultiplicador FTM (tubo de vidro formado por um fotocátodo, 

por dinodos e por um ânodo), que tem a função de converter luz em sinal elétrico com 

uma magnitude mensurável.
 (32)

   

A partir daí, o pulso de corrente produzido vai ser medido por um circuito 

eletrônico apropriado na unidade de processamento. A unidade de processamento 

amplifica e dá forma ao pulso de tensão que sai da fotomultiplicadora. Dessa forma, o 

sinal que sai da unidade de processamento é enviado a um analisador de altura de pulso, 

que permite a discriminação entre os eventos ocorridos no cristal que serão 

armazenados e visualizados na imagem final e aqueles que serão rejeitados.
 (32)

 

As câmaras de cintilação precisam passar constantemente por testes de controle 

de qualidade. Como foi dito anteriormente, estes testes fazem parte do PGCQ, que são 
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definidos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) NN 3.05 – Requisitos de 

Radioproteção e Segurança para Serviços de Medicina Nuclear e pela Resolução MS – 

Anvisa – RDC nº 38. Essa norma estabelece os testes, as suas frequências de realização 

e especifica os procedimentos relativos à realização dos mesmos. A seguir são relatados 

de forma sucinta alguns dos testes e suas frequências de realização. 
(6, 33)

 

 Teste de uniformidade de campo: deve ser realizado diariamente, serve para 

verificar o grau de homogeneidade das contagens registradas pela câmara 

quando incide um campo uniforme de radiação gama. Dessa maneira, testa a 

resposta do sistema a uma fonte colocada a certa posição com relação à câmara 

de cintilação. Para tanto é posicionada uma fonte puntiforme (como uma seringa 

com 0,5 a 1 mCi de 
99m

Tc) sem colimador, a uma distância cinco vezes superior 

ao tamanho do diâmetro do cristal. 

 Teste de resolução espacial e teste de linearidade: o primeiro mede a capacidade 

do sistema em distinguir duas fontes colocadas muito próximas. O teste de 

linearidade: testa a capacidade do sistema em não distorcer a imagem de um 

objeto. Estes testes podem ser realizados usando o simulador de barras 

ortogonais (mostrado mais adiante no texto) e por isso podem ser feitos 

simultaneamente. Dessa forma, o simulador é posicionado, em diferentes 

posições (por rotação), em frente ao detector, é irradiado por uma fonte 

puntiforme. Ambos devem ser realizados semanalmente. 

 Teste de centro de rotação: feito utilizando um programa disponível no sistema 

operacional do equipamento, que indica seu desempenho. O detector é colocado 

em movimento, e em uma das telas do equipamento verifica-se se imagem da 

fonte se desloca dentro de uma certa reta.  Deve ser realizado mensalmente. 

 Teste de sensibilidade: realizado semestralmente, avalia a capacidade do sistema 

em converter a atividade em taxa de contagens. É a razão entre a taxa de 

desintegração detectada pela câmara de cintilação e a atividade da amostra. 

 Teste de resolução energética: avalia a capacidade de produzir respostas 

idênticas para fótons com energias iguais. Deve ser realizado também 

semestralmente. 

 

Em alguns desses testes devem ser usados objetos que simulam pacientes, 

chamados de phantoms, como vai ser mostrado na próxima secção.  
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2.2.2 OBJETOS SIMULADORES EM MEDICINA NUCLEAR 

 

Objetos simuladores, phantoms ou ainda fantomas, são estruturas construídas 

para simular o comportamento das radiações ionizantes nos tecidos biológicos e, assim, 

permitir a realização de estudos desse fenômeno. O material usado para confeccionar 

esses objetos recebe o nome de material tecido biológico equivalente. 

De acordo com a ICRU Report 44
 
(Tissue Substitutes in Radiation Dosimetry 

and Measurement)
 (34)

, tecido equivalente é qualquer material que simula um corpo ou 

tecido em sua interação com radiação (ionizante ou não-ionizante) e qualquer volume de 

material tecido equivalente usado para simular essas interações é chamado de phantom.
 
 

A ICRU Report 48 (Phantoms and Computational Models in Therapy, 

Diagnosis and Protection)
 (35)

, descreve o termo phantom como qualquer objeto que 

contém um ou mais materiais tecido-equivalentes usados para simular a interação da 

radiação com órgãos, tecidos ou corpo inteiro.  

Nesse relatório, a ICRU descreve vários objetos simuladores, sendo a maioria 

indicada para o uso em Radiodiagnóstico e Medicina Nuclear e amplamente usados em 

estudos de dosimetria, calibração e análise da qualidade da imagem. 

 Isso é possível, pois esses objetos simulam as características e propriedades das 

estruturas que se deseja estudar, uma vez que o material tecido equivalente possui 

algumas das características físicas do tecido do corpo simulado, como a densidade, o 

poder de freamento e a espessura do meio, além da absorção e do espalhamento da 

radiação, representando a interação da radiação de maneira mais próxima possível da 

interação no tecido real.  (34) 

Além das características físicas, é desejável que o material tenha também a 

composição química e o número atômico efetivo Z semelhantes aos tecidos que se 

deseja simular. 

Geralmente são objetos relativamente simples e constituídos de materiais de 

fácil aquisição, como acrílico e alumínio, no entanto a composição e a geometria dos 

objetos simuladores dependem da técnica a ser avaliada. 
(35) 

Os objetos simuladores podem ser feitos por um único tecido equivalente 

(homogêneos) ou por um conjunto de tecidos equivalentes que reproduzem com 

precisão órgãos específicos (heterogêneos). 
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Os objetos simuladores são amplamente usados em estudos de testes de controle 

da qualidade da imagem e dos sistemas de imagens médicas, como também para 

calibração e controle da qualidade de equipamentos, estudos de dosimetria, treinamento 

de profissionais em aplicações clínicas, no desenvolvimento de pesquisas científicas e 

monitoramento das radiações na terapia médica.  

E assim, de acordo com sua função primária, podem ser classificados como: 

objeto simulador dosimétrico, de calibração ou de imagem. O primeiro é construído 

para estudo de dosimetria e para tal são feitos de maneira que se pode colocar 

dosímetros nas estruturas desejadas. Os de calibração são usados para calibrar 

equipamentos médicos em geral e em atividades de controle da qualidade. Já o phantom 

de imagem é construído para auxiliar o estudo do desempenho dos sistemas de imagens 

médicas. 
(34,35)

 

Dentro destas categorias funcionais, há dois tipos de objetos simuladores: os 

geométricos e os de corpo (ou antropomórficos). 
(35,36) 

O objeto simulador geométrico 

possui uma geometria simples e é usado para comparar medidas sobre as mesmas 

irradiações. É construído na forma de cubos ou caixas, normalmente preenchido de 

água, podendo ser feito de material homogêneo e sólido.  

O objeto simulador de corpo ou antropomórfico possui forma e composição 

semelhantes ao corpo humano, sendo assim, a forma mais complexa de reproduzir 

características humanas.  

Objetos simuladores começaram a ser produzidos no início século XX. As 

primeiras publicações de estudos de materiais para simular os tecidos do corpo 

ocorreram em 1906 com Kienbock.
(34)

 Nesse ano, a água era o material tecido 

equivalente mais conhecido e importante usado em simuladores de tecidos do corpo 

humano, como no caso dos simuladores de músculo.
 
Em 1924, foi confeccionado, por 

Westman, o mais antigo objeto simulador antropomórfico feito de mistura de plástico 

com cera, o chamado “Phantom Pélvico” para estudos ginecológicos.
 (34)

 

A partir dos anos 1940, surgiram estudos de novos materiais substitutos de 

tecido e, dessa forma, a construção de objetos simuladores feitos de misturas com 

características próximas dos tecidos biológicos. Passou-se a usar a análise do número 

atômico efetivo Z para a escolha do material que irá constituir o simulador.  

Em 1962, foi desenvolvido um dos objetos simuladores mais conhecidos. Para 

tanto, foi utilizado o material chamado RANDO (Radiation Analog Dosimetry, Sistema 

Alderson e col.) 
(36)

, apresentado na Figura 2.8. Esse simula um adulto padrão, onde o 
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tecido mole é à base de borracha sintética de isocianato, que substitui os músculos, o 

pulmão é feito de resina epóxi e o esqueleto é natural. Esse phantom possui orifícios 

onde podem ser colocados dosímetros termoluminescentes durante os testes. 
(36, 37) 

 

 

Figura 2.8: Phantom RANDO Alderson Masculino (homem padrão com estatura 

de 1,75 m e peso corporal de 73,5 kg). [Modificada de WHITE 
(36)

] 

A partir desse momento até os dias de hoje, o que se observa é o uso de uma 

variedade grande de materiais, como acrílico, plásticos, resinas, poliuretanos e 

polietileno etc., com a possibilidade de introdução de objetos de teste no interior destes 

simuladores para análises, como, por exemplo, determinação de resolução espacial e de 

contraste, e, assim, os simuladores começaram a ficar cada vez mais aperfeiçoados e 

específicos para cada área radiológica. 
(38)

 

Para confeccionar um objeto simulador, alguns aspectos precisam ser 

previamente analisados, como: a função primária que o simulador irá ter; as 

características da população que se deseja simular, como a idade, o sexo e a raça e a 

distribuição espacial dos tecidos e órgãos do corpo e as características físicas e químicas 

dos tecidos equivalentes usados, além de sua resistência e reprodutibilidade.   

Quando se deseja construir um objeto simulador antropomórfico, deve-se buscar 

informações em livros de anatomia humana e imagens de tomografia computadorizada. 

O relatório da ICRU Report 48 
(35)

 também deve ser consultado, pois nele constam 

informações importantes para a construção dos objetos simuladores, como quais os 

tecidos simuladores e as suas propriedades para todos os tecidos do corpo. 

Em Medicina Nuclear, os objetos simuladores são mais empregados para testes 

de imagens ou de calibração das câmaras de cintilação. Esses phantoms podem ser 

utilizados em Medicina Nuclear para garantir a obtenção de uma imagem de boa 
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qualidade, testar o desempenho dos colimadores, analisar a capacidade de 

detectabilidade de lesões e os parâmetros de reconstrução das imagens.  

Podem ainda ser usados na calibração dos equipamentos, ou para permitir a 

aceitação de uma câmera nova e realizar treinamento de profissionais da área.  

Na confecção de um objeto simulador de corpo para Medicina Nuclear, os 

órgãos de interesse devem ser cuidadosamente simulados.  

Geralmente, os objetos simuladores de Medicina Nuclear são feitos de 

recipientes simples, preenchidos com líquido com material radioativo, como é o caso do 

phantom flood-field, mostrado na Figura 2.9, que é cilíndrico, contém solução radioativa 

e é utilizado em testes de uniformidade da gama-câmara, ou, quando incrementado com 

inserções, é usado em estudos de resolução espacial e de sensibilidade.
 (35,39) 

 

 

Figura 2.9: Phantom flood-field, usado em testes de calibração e imagem em 

Medicina Nuclear. [Retirado de GE
 (39)

] 

 

Outro objeto simulador muito utilizado é o de barras, que é feito de acrílico no 

formato quadrado ou circular, como mostrado na Figura 2.10. Geralmente, este objeto 

simulador possui barras de chumbo com larguras definidas e pode pesar até 10 kg, a 

depender do seu modelo. 
(40)

 É utilizado em testes de resolução espacial e linearidade.  

 

 

Figura 2.10: Phantoms de barra em quadrantes. [Retirada de ABE
 (40)

] 

 

Há ainda grande utilização dos chamados simuladores de homogeneidade, como 

o Jaszczak, mostrado na Figura 2.11, que é feito de acrílico com inserções de diferentes 
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tamanhos para simular a absorção de radiofármacos e avaliar várias condições 

tomográficas dos sistemas de imagens, como resolução espacial e linearidade, nos 

procedimentos de controle de qualidade de sistemas de SPECT e de PET. 
(41) 

 

 

Figura 2.11: Phantom Jaszczak. [Retirada de Jaszczak
 (41)

] 

 

Os objetos simuladores antropomórficos, mais complexos, aparecem também 

nessa área. Eles são geralmente feitos com simulação de ossos, tecido mole, além de 

tumores ou nódulos de alta e baixa atividade, chamados de tumores quentes e frios, 

respectivamente.  

Um exemplo de um simulador antropomórfico usado em Medicina Nuclear é o 

phantom de tórax para imagens de SPECT/PET Cardíaco e Mamocintilografia, 

fabricado pelo Radiology Support Devices (RSD) 
(42)

, apresentado na Figura 2.12. Este 

objeto simulador representa o tórax de um adulto de 1,75 m e 75,5 kg. É feito de 

poliuretano e esqueleto humano real e simula ossos, pulmões, coração, fígado e mamas 

com tumores, todos removíveis. Possui um conjunto de cápsulas que podem ser 

preenchidas com uma solução radioativa e colocadas junto à superfície do phantom.  

 

 

Figura 2.12: RSD Tórax Phantom [Retirada de RSD
 (42)

]. 

 

Como são comuns os exames de tireoide em Medicina Nuclear, existem alguns 

tipos distintos de objetos simuladores desta glândula. Muitas são as aplicações desses 

objetos simuladores, principalmente em estudos de calibração de contador de tireoide e 
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de equipamento de escaneamento, em estudos de imagens e determinação da captação 

tireoidiana, no ensino de treinamento de profissionais, entre outros.  

Como é objetivo deste estudo o desenvolvimento de um objeto simulador de 

tireoide para uso em Medicina Nuclear, as próximas seções detalharão as características 

desta glândula e alguns dos objetos simuladores de tireoide relatados na literatura. 

 

 

2.3 GLÂNDULA TIREOIDE 

 

A tireoide é uma glândula com formato de borboleta que mede 

aproximadamente 5 cm de diâmetro e está localizada na região posterior do pescoço, 

abaixo da laringe e de cada lado da traquéia. Essa glândula, mostrada na Figura 2.13, 

consiste em dois lobos de tecido endócrino conectados na parte central por uma 

estrutura chamada de istmo. 
(43) 

 

 

Figura 2.13: Imagem de tireoide [Retirada de HEDGE, COLBY e GOODMAN] 

 

É uma das maiores glândulas do corpo humano, mas o tamanho e o peso 

dependem da idade, do sexo e do funcionamento da glândula da pessoa analisada, mas 

geralmente o peso fica entre 20 gramas no homem e 17 gramas na mulher. 
(35)

 

Esse órgão controla o metabolismo global dos tecidos uma vez que libera 

hormônios tireoidianos que fazem a regulação metabólica. Para produzir esses 

hormônios, a tireoide necessita de iodo, elemento existente normalmente nos alimentos 

e na água.  

Dessa forma, a tireoide é o maior reservatório total de iodo do copo, sendo 

constituído principalmente por iodo orgânico na forma de hormônios. Então, a função 

normal da tireoide está diretamente ligada à ingestão de iodo. No entanto, o 

funcionamento da tireoide pode ser alterado, ocorrendo assim distúrbios, que são os 

mais comuns de todos os distúrbios endócrinos. 
(43) 
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Quando há pouca produção de hormônios, e assim há pouco hormônio 

tireoidiano no sangue, o corpo funciona mais lentamente, chamando-se esta situação de 

hipotireoidismo. Já o oposto, altos níveis de hormônio, é chamado de hipertireoidismo. 

No hipotireoidismo, o paciente tem um metabolismo basal reduzido, fadiga, 

entre outros sintomas. A causa mais comum de hipotireoidismo é a tireoidite de 

Hashimoto, uma doença auto-imune, no qual o corpo produz anticorpos que atacam a 

tireoide e retiram a capacidade de produzir hormônios suficientemente. Este tipo de 

tireoidite é oito vezes mais frequente em mulheres que em homens e ocorre mais com 

mulheres idosas com ocorrências na família. 
(43)

  

No hipertireoidismo, doença aproximadamente dez vezes mais frequente em 

mulheres, o paciente tem metabolismo basal elevado e apresenta sintomas como 

sudorese excessiva, perda de peso, taquicardia. A causa mais comum dessa patologia é a 

doença de Graves, doença auto-imune a qual os anticorpos agem como o hormônio 

estimulante de tireoide, o TSH, e estimula a glândula a produzir e secretar hormônio 

tireoidiano, além de causar aumento do volume da glândula, formando dessa forma o 

bócio. 
(43,44)

  

O tratamento do hipertireoidismo da doença de Graves pode ser feito através de 

cirurgia ou com iodo radioativo, chamada radioiodoterapia, para reduzir o tamanho da 

tireoide aumentada e ter assim a redução de produção hormonal. 
(45)

 Muitas vezes, 

paciente com hipertireoidismo que passa por tratamento com iodo radioativo ou com 

cirurgia, tende a produzir hipotireoidismo, sendo essa é a segunda causa mais comum 

desta patologia.  

Outra anomalia de tireoide muito encontrada nas práticas clínicas são os 

nódulos.  Esses são caracterizados por caroços arredondados palpáveis ou não, e são 

encontrados em aproximadamente 10% na população adulta. Esses nódulos podem ser 

benignos, como cistos ou bócio, ou malignos.  

Os nódulos malignos são considerados raros na maioria das populações 

mundiais, pois representam entre 2% e 5% do total de câncer em mulheres e menos de 

2% nos homens. 
(46)

 No entanto, é a neoplasia maligna mais comum do sistema 

endócrino, sendo responsável por 90% dos cânceres deste sistema. A última estimativa 

mundial de 2011 apontou a ocorrência de cerca de 300 mil casos novos dessa neoplasia, 

sendo 68 mil no sexo masculino e 230 mil no sexo feminino.
 (47, 48, 49)

 

A causa dessa prevalência em mulheres ainda é bastante discutida, mas alguns 

estudos sugerem que fatores hormonais poderiam explicar esse fato.
 (50) 
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Dentre os vários possíveis fatores de risco, a exposição à radiação ionizante, 

devido à exposição durante irradiação terapêutica ou à exposição ambiental e até mesmo 

ocupacional, é a única causa do câncer de tireoide comprovada clínica e 

experimentalmente. 
(50, 51)

 Este câncer aparece principalmente em pacientes que 

receberam algum tipo de radiação de cabeça e pescoço, particularmente na infância com 

o risco maior em crianças do sexo feminino
 
quando a exposição começa antes dos 5 

anos de idade. 
(46,49)

 A relação exposição à radiação e idade ficou clara a partir de 

estudos realizados com crianças expostas a radiação devido a explosões das bombas 

atômicas no Japão e o acidente em Chernobyl. 

Efeitos da radiação sobre a glândula tireoide foram pela primeira vez relatados 

na década de 1920 em pacientes submetidos a radioterapia de câncer de cabeça e 

pescoço. 
(52)

 Essa disfunção da tireoide induzida pela radioterapia é causada por lesões 

das células da tiroide provocadas pela irradiação ou por danos aos pequenos vasos da 

glândula.  

Há relatos ainda, publicados nos anos de 1960, da ocorrência de hipotireoidismo 

após o tratamento da radioterapia com a irradiação craniana ou crânio-espinhal. O 

hipotireoidismo pode surgir nos próximos 5 anos transcorridos após a irradiação pelo 

tratamento de radioterapia.
(53)

 O hipertiroidismo também pode se desenvolver durante 

aproximadamente 8 anos após a irradiação, contudo, é muito mais raro o seu 

aparecimento nesses casos.
 (51)

 

Outos fatores de risco como cigarro, álcool ou deficiência de iodo na 

alimentação não são comprovados como possíveis causadores de câncer nessa glândula, 

apesar de haver alguns estudos que encontraram indicíos do potencial cancerígeno 

destes agentes, especificamente em caso de câncer de tireoide. 
(45, 54) 

 

Para o Brasil, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer José Alencar 

Gomes da Silva (INCA), em 2014 a estimativa é de 1.150 casos novos de câncer de 

tireoide para o sexo masculino e 8.050 para o sexo feminino, com um risco estimado de 

1,15 casos a cada 100 mil homens e 7,91 casos a cada 100 mil mulheres. 
(46)

  

O diagnóstico de patologias de tireoide pode ser feito através da avaliação 

funcional da tireoide com dosagens de seus hormônios, através da utilização de métodos 

de diagnóstico por imagem, como a ecografia do pescoço associada à punção aspirativa 

por agulha fina 
(55)

, ou ainda através de cintilografia de tireoide.  

No diagnóstico através da prova da captura do iodo radioativo, é medida a 

quantidade de radioatividade captada pela glândula usando um detector chamado de 
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contador de tireoide. Há ainda o diagnóstico por imagem, a cintilografia de tireoide, 

como foi descrito anteriormente. Dessa forma, nos centros de Medicina Nuclear, através 

da cintilografia de tireoide e da prova da captura do iodo, pode-se observar glândulas 

sadias ou com patologias, como o hipotireoidismo e hipertireoidismo e a presença de 

nódulos. 
(23)

 

Nas cintilografias com presenças de nódulos podem ser observados nódulos com 

baixa captação de radioisótopo, os chamados nódulos hipocaptantes ou frios, e nódulos 

com alta captação de radioisótopo, chamados de nódulos hipercaptantes ou quentes. 
(56) 

Esses nódulos são determinados de acordo com a visualização da captação do 

radioisópo por eles. 

Oitenta por cento dos nódulos frios da tireóide têm uma incidência de 

malignidade de 20%. Dez por cento dos nódulos quentes têm uma incidência de 5 % a 

12% de malignidade. No entanto, esse exame é destinado ao diagnóstico do estado 

funcional do nódulo e não ao diagnóstico de malignidade do mesmo.
  (23, 57)

 

 Nódulos que se mostram quentes na cintilografia de tireoide com tecnécio 

podem se mostrar frios ao iodo, pois há carcinomas com capacidade de captação 

preservada para o tecnécio e com pouca captação para o iodo. 
(58)  

 

Como foi dito anteriormente, no tratamento, a radioiodoterapia é indicada em 

alguns casos de câncer ou após a cirurgia de retirada completa da tireoide, 

complementando o tratamento. Pacientes que apresentam nódulos quentes geralmente 

são tratados com cirurgia ou com iodo radioativo nos casos de nódulo clínico ou 

subclínico (sem sintomas, porém com TSH diminuído). Pacientes com nódulos quentes 

com TSH normal podem ser acompanhados clinicamente dependendo do tamanho do 

nódulo e da escolha do paciente. 
(52,59) 

 

 

2.3.1 OBJETOS SIMULADORES DE TIREOIDE PARA 

MEDICINA NUCLEAR 

 

A medição da captação tireoidiana de iodo radioativo foi um dos primeiros 

procedimentos clinicamente úteis no diagnóstico em Medicina Nuclear e o 

desenvolvimento de phantoms de pescoço simulando a absorção e o espalhamento 
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característicos de um pescoço humano foi um dos primeiros passos para a normalização 

adequada dos testes de captação da tireoide.
 (60)

 

Esses objetos simuladores são geralmente simples, geométricos e feitos 

simulando tecido mole e tireoide, e alguns protótipos trazem ainda a simulação dos 

ossos.  Esses fantomas são projetados para conter a mesma quantidade de iodo 

radioativo dado aos pacientes nos centros de Medicina Nuclear. 

Muitas vezes são feitos de acrílico ou com algum material preenchido por água. 

No entanto, alguns autores, como Vahjen et al., dizem que objetos simuladores de água 

não são bons simuladores de tecido mole do pescoço, por superestimar a atenuação 

dessas partes, enquanto que o polimetacrilato de metila (PMMA), conhecido também 

pelos nomes comerciais de lucite ou acrílico, apresenta melhor simulação, sendo 

inclusive recomendado pela Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA). 
(60)

 

A ICRU 48 traz a especificação de 6 exemplares de objetos simuladores de 

tireoide,  todos indicados para uso em Medicina Nuclear e com a função primária de 

calibração. 
(35)

 Dentre os exemplares, um é geométrico, que é o Standard Neck 

Phantom, mostrado na Figura 2.14. Desenvolvido e recomendado pela IAEA e ANSI 

(American National Standards Institute) em 1962, foi projetado para representar o 

pescoço de um paciente em estudos de calibração. É feito de acrílico com uma inserção 

que permite a contagem da substância líquida num frasco, bem como a contagem das 

cápsulas dos nuclídeos. Pode ser colocado em posição vertical ou horizontal nos testes.  

 

 

Figura 2.14: IAEA/ANSI Thyroid Calibration Phantom for Radioiodine 

Measurements. [Retirado de ICRU
 (35)

] 

 

Os outros 5 exemplares de simuladores de tireoide especificados pela 

ICRU 48 
(33)

 são antropomórficos e são detalhados a seguir:  

 Phantom de Tireoide Seattle de Calibração de Medições de Iodo Radioativo, 

desenvolvido pela Universidade de Washington, Seattle, EUA. Esse simulador é 

feito por um quadrado de acrílico e no seu interior tem um recipiente com forma 
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da tireoide, onde é colocada a mistura do material radioativo com a água. A 

Figura 2.15 mostra o simulador. É utilizado em estudos de calibração dos 

equipamentos de imagem e de captação de tireoide. 

 

 

Figura 2.15: Seattle Thyroid Calibration Phantom for Radioiodine Measurements 

[Retirado de ICRU 
(35)

] 

 

 Phantom CIRS Tireoide para Calibração de Medições de Iodo Radioativo, 

mostrado na Figura 2.16, foi desenvolvido pelo Computerized Imaging 

Reference Systems (CIRS), Virgínia, EUA. Esse simulador é feito de resina 

epóxi como material simulador de tecido mole e em formato de corte transversal 

do pescoço. Usado na calibração dos equipamentos de Medicina Nuclear. 

 

 

Figura 2.16: CIRS Thyroid Calibration Phantom for Radioiodine Measurements 

[Retirado de ICRU
(35)

] 

 

 Phantom KHK Tireoide para Calibração de Medições de Iodo Radioativo, 

fabricado por Kyoto Kagaku Hyohon, Kyoto, Japão. Nesse phantom, mostrado 

na Figura 2.17, o pescoço é simulado por uma caixa cilíndrica de acrílico 

preenchida por água, e por estruturas que simulam a traquéia, os ossos e a 

tireoide, na qual se adiciona a solução radioativa. É utilizado na calibração dos 

equipamentos de imagem e de captação de tireoide. 
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Figura 2.17: KHK Thyroid Calibration Phantom for Radioiodine Measurements 

[Retirado de ICRU 
(35)

] 

 

 Phantom BRMD Tireoide para Calibração de Medições de Iodo Radioativo, 

fabricado por The Bureau of Radiation and Medical Devices (BRMD). É 

composto por um pescoço feito de acrílico e resina, com uma tireoide removível 

de acrílico e de papel filtro com tamanho e formato da tireoide, ambos 

mostrados na Figura 2.18. Os radionuclídeos são depositados no papel de filtro. 

É usado para determinar o grau de calibração do equipamento utilizado para 

estudos de tireoide.  

 

 

Figura 2.18: BRMD Thyroid Calibration Phantom for Radioiodine Measurements 

[Retirado de ICRU 
(35)

] 

 

 Phantom RSD Tireoide para Medições de Iodo Radioativo, fabricado pelo 

Radiology Support Devices (RSD), Califórnia, EUA. É formado por um pescoço 

feito de tecido equivalente de tecido mole e de ossos artificiais das vértebras, 

uma tireoide oca e uma capa de material tecido-equivalente usada para fechar a 

tireoide, mostrado na Figura 2.19. A tireoide é preenchida com os isótopos 

desejados. Este simulador foi projetado para estudos de calibração de 

equipamento de imagem e de contador de tireoide.  
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Figura 2.19: RSD Thyroid Calibration Phantom for Radioiodine Measurements 

[Retirado de RSD
 (42)

]. 

 

Outros exemplos de phantoms de tireoide são listados e especificados a seguir:  

 Phantom Picker, mostrado na Figura 2. 20, é o simulador de tireoide mais utilizado 

e conhecido para estudos de qualidade de imagem. É construído em acrílico com as 

dimensões 10,2 cm x 10,2 cm x 2,2 cm. Possui artefatos típicos da tireóide anormal, 

com regiões de nódulos quentes e frios. 
(61, 62)

  

 

  

Figura 2. 20: Phantom Picker. [Retirado de SERET 
(61)

]  

 

 Phantom ORINS: simulador antropomórfico desenvolvido por Marshall Brucer no 

Oak Ridge Instituto de Estudos Nucleares (ORINS) em meados dos anos 1950 e 

recebeu o nome de Bonnie Boleyn 
(63)

. Consiste de uma cabeça oca e de um pescoço 

que contém a coluna e vasos sanguíneos, a tireoide e um nódulo frio. O phantom, 

usado na calibração de equipamentos é mostrado na Figura 2.21.   

     

Figura 2.21: Bonnie Boleyn - Phantom ORINS. [Retirada de Nuclear Medicine
 (63)

]  
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 ORINS Manikin, produzido em 1955, também por Marshall Brucer, recebeu o 

nome de Felícia. Usado para auxiliar na avaliação dos equipamentos utilizados 

para medir a absorção de iodo 131 pela tireoide de uma paciente em estudos de 

hipotireoidismo. 
(63)

 A Figura 2.22 mostra a foto do objeto simulador Felícia. 

 

Figura 2.22: Phantom Felícia. [Retirada de Nuclear Medicine 
(63)

]   
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3. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

3.1 MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DOS OBJETOS 

SIMULADORES ANTROPOMÓRFICOS  

 

Esse trabalho tem como objetivo a confecção de objetos simuladores de tireoide. 

Assim, foram confeccionados dois objetos simuladores antropomórficos.  

Para tanto, o primeiro passo para a construção desses objetos simuladores foi a 

escolha da sua função. O objetivo foi desenvolver um simulador para ter a função 

primária de objeto simulador de imagem e, assim, servir de instrumento em estudos da 

qualidade das imagens médicas e para o treinamento de profissionais da área de 

Medicina Nuclear.  

Na literatura, são relatados poucos objetos simuladores de tireoide com tal 

função, visto que a grande parte é voltada para estudos de calibração das câmaras de 

cintilação, como foi descrito no capítulo anterior, na secção de Objetos Simuladores de 

Tireoide para Medicina Nuclear. Esse fato foi relevante para a decisão da escolha da 

função dos phantoms desenvolvidos neste estudo. 

O segundo passo foi a escolha do sexo e da idade da população que seria 

simulada, fatores importantes, pois determinam o tamanho e a forma dos órgãos que 

serão simulados.  

Assim, foi escolhido simular tireoides - levando em consideração as dimensões e 

formato de uma tireoide normal, com hipertireoidismo e com hipotireoidismo - de uma 

mulher adulta, uma vez que as patologias de tireoide se mostram mais frequentes neste 

grupo da população.  

  A partir daí, observadas as características anatômicas da região do pescoço, 

foram selecionados materiais artificiais para servir como tecido equivalente do tecido 

mole e do tecido ósseo, tecidos esses existentes na região. Essa seleção dos materiais foi 

realizada por meio de pesquisas bibliográficas, a partir das quais foi possível observar a 

indicação do uso do PMMA como material tecido equivalente ao tecido mole e 

alumínio como material simulador de osso.  

Tendo isso em mente, foram desenvolvidos dois phantoms de tireoide:  

 O OSCT - Objeto Simulador Cilíndrico de Tireoide - feito de PMMA e com a 

tireoide simulada antropomorficamente, e;  
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 O OSAP - Objeto Simulador Antropomórfico de Pescoço, feito de acrílico 

autopolimerizante, no qual pescoço e tireoide foram simulados 

antropomorficamente.  

 

Este último é feito a partir da dissolução do acrílico autopolimerizante em pó 

incolor no acrílico autopolimerizante líquido incolor da marca JET, preparado na 

proporção recomendada pelo fabricante, sendo 2,5 partes de polímero em pó para 

1,0 parte de monômero líquido. A Figura 3. 1 mostra o acrílico usado.  

 

 

Figura 3. 1: Imagem mostrando, respectivamente, o acrílico auto-polimerizante em 

pó e o líquido da marca JET. 

 

Como o objetivo do projeto era simular diferentes patologias em um mesmo 

phantom, foi preciso fazer protótipos distintos de tireoides, simulando uma tireoide 

normal, uma com hipertireoidismo e uma com hipotireoidismo. Esses protótipos foram 

desenvolvidos para os dois objetos simuladores.  

Para a simulação de estudos da glândula com nódulos, foram confeccionados 

dois tipos de protótipos de tireoide, um com nódulos quentes e outro com nódulos frios, 

de forma que permitissem a realização de estudos deste tipo no phantom OSCT.  

Com o objetivo de aperfeiçoar a simulação das tireoides, e assim poder estudar 

as variações de captação da tireoide normal, com hipotireoidismo, com 

hipertireoidismo, e não somente simular as características anatômicas da glândula 

tireoide, foi feito um estudo de materiais tecido-equivalentes que poderiam simular tais 

situações.  

A determinação da escolha do material mais adequado para servir de material 

tecido equivalente com diferente captação do material radioativo foi realizada através da 

análise das propriedades do órgão de interesse, no caso a tireoide com maior e menor 

captação, através de leituras bibliográficas e do estudo de alguns materiais tecido-

equivalentes listados nas publicações da ICRU 44
(34)

 e ICRU 48
(35)

. 
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O material escolhido, por possuir densidade semelhante, foi a espuma de 

polietileno, utilizada como tecido simulador de tecido mole. A Tabela 3.1 mostra a 

densidade da espuma de polietileno em comparação com o tecido mole do corpo.  

 

Tabela 3.1: Densidades do tecido mole e da espuma de polietileno. 

Material simulador Densidade (g/cm
3
) 

Tecido mole  0,92 a 1,09
(38)

 

Espuma de polietileno 0,94 a 0,97 
(64)

 

 

Dessa maneira, foram selecionadas espumas cilíndricas com densidades 

comerciais de D20, D23, D28, D33 e D43, mostradas nessa ordem na Figura 3.2.  

 

 

Figura 3.2: Espumas D20, D23, D28, D33 e D43, usadas no teste de 

permeabilidade. 

 

Como cada espuma tem uma densidade, logo cada uma possui uma 

permeabilidade definida. Permeabilidade é a propriedade que o material apresenta de 

permitir o escoamento de água através dele, sendo o grau de permeabilidade expresso 

numericamente pelo coeficiente de permeabilidade k.  

Assim, para efetuar a escolha de quais espumas seriam usadas nas simulações, 

foi preciso realizar o teste de permeabilidade das mesmas. Esse procedimento foi 

realizado no laboratório do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal 

de Sergipe, utilizando o equipamento chamado Permeâmetro de Carga Constante, 

mostrado na Figura 3.3. 
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Figura 3.3: Foto do permeâmetro de carga constante utilizado, com a espuma D20 

posicionado no permeâmetro. 

 

O permeâmetro, que foi o equipamento utilizado para obter os valores de 

constante de permeabilidade das espumas, é composto por uma câmara e por um painel, 

que tem um recipiente para água e buretas graduadas para leituras de níveis de carga 

hidráulica.   

A Figura 3. 4 (A) mostra em destaque a câmara, que é a estrutura de vidro onde 

a amostra é colocada. É possível observar a presença e a posição de dois pistões, nos 

quais são acopladas as buretas, que permitem a entrada e saída da água que irá passar 

pela amostra. No caso desse estudo, na câmara do permeâmetro, foram colocadas as 

espumas com formato cilíndrico com altura igual a 40 cm e diâmetro de 12 cm. Na 

Figura 3. 4 (B), é possível ver em destaque a outra parte do permeâmetro, o painel, no 

qual estão o reservatório de água com regulagem de altura e possibilidade de manter o 

nível da água constante, e um conjunto de 4 buretas com diâmetros diferentes.  

 

 

Figura 3. 4: Fotos de: (A) Câmara de permeâmetro, na qual é possível observar a 

posição dos pistões. (B) Painel do permeâmetro. 
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 Essas buretas são preenchidas com água e ligadas à câmara do permeâmetro 

pelos pistões. Sendo assim, através de uma régua graduada fixada junto à parede do 

painel, se obtém a os níveis de água e a diferença de potencial (∆h) do sistema.  

Com o sistema montado, a água sai do reservatório e entra na câmara do 

permeâmetro, que estão ligados por meio de uma mangueira, como pode ser visto no 

esquema da Figura 3.5. A água atravessa a espuma com uma determinada velocidade 

dada pela sua permeabilidade e sai por cima da câmara, onde é captura por meio de uma 

proveta, onde os volumes (V) são obtidos. Nesse momento coleta-se a diferença de 

potencial (∆h) do sistema nas buretas e o tempo (t) do processo através do uso de um 

cronometro digital.  

  

Figura 3.5: Esquema simplificado do sistema de permeâmetro de cargas 

constantes. 

 

Com os valores de volume (V), de diferença de potencial (∆h) e do tempo (t), é 

possível obter a permeabilidade de cada espuma utilizando fórmula apropriada para 

isso. Essa parte será relatada no próximo capítulo de Resultados e Discussões. 

A partir dos valores de permeabilidade das espumas, foram selecionadas as 

espumas mais adequadas para serem usadas na simulação através de imagens 

preliminares. As espumas selecionadas foram posicionadas da forma desejada nos 

protótipos de tireoide.  

Com os dois phantoms prontos junto com seus protótipos de tireoides sadias ou 

com patologias, foram feitas imagens de cintilografia de tireoide com iodo 131 da 

mesma forma que esses procedimentos são realizados cotidianamente nas práticas de 

Medicina Nuclear. 
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3. 2  EQUIPAMENTOS DE IMAGENS EM MEDICINA NUCLEAR  

 

Com os objetos simuladores antropomórficos de pescoço e o cilíndrico de 

tireoide confeccionados, com possibilidade de usar os protótipos diferentes em um 

mesmo objeto simulador, imagens de cintilografia de tireoide foram feitas a fim de 

analisar e comprovar a validade do phantom para estudos de controle da qualidade das 

imagens médicas. Essas imagens foram realizadas no centro de Serviço de Medicina 

Nuclear da Clínica de Medicina Nuclear Endocrinologia e Diabete Ltda. (CLIMEDI). 

Para tanto, os procedimentos realizados no estudo de cintilografia de pacientes 

foram reproduzidos nos phantoms com seus protótipos e Assim, foi adicionado, com 

ajuda de uma seringa, iodo 131. A atividade foi medida em um medidor de atividade da 

marca Capintec, modelo CRC-15R, mostrado na Figura 3.6, antes de ser levada para o 

estudo.  

 

Figura 3.6: Medidor de atividade da marca Capintec, modelo CRC-15R usado 

para obter a atividade do iodo 131. 

 

O iodo foi, então, homogeneizado com água e colocado nos protótipos, nas 

regiões que representam as tireoides. 

A partir daí, foram obtidas as imagens de cintilografia de tireoide utilizando a 

câmara de cintilação modelo Millenium MG, da marca GE Medical Systems 

(Milwaukee, EUA), dotada de dois detectores de cintilação, angulados a 90 graus, com 

detector de cintilação de NaI (Tl) e colimador de alta energia acoplado às câmaras de 

cintilação. A Figura 3.7 mostra a câmara de cintilação utilizada. Os parâmetros de 

aquisição das imagens foram: matriz de 256 x 256 pixels, energia de 364 keV, janela de 

energia de 20%, zoom de 2,0. 
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Figura 3.7: Câmara de cintilação da marca GE, modelo Millenium MG utilizada 

para obter a cintilografia de tireoide dos phantoms. 

 

Para realizar a análise das imagens foi utilizado o programa chamado 

DicomWorks v1.3.5 (2001). Com auxílio desse programa foram obtidas contagens de 

captação da câmara de cintilação de cada região de interesse (ROI) nos objetos 

simuladores e em imagens de um grupo de pacientes. Para tanto, foram obtidas 5 

contagens para se obter uma média de contagem de cada ROI para cada imagem. Para 

se obter a média de contagem de cada das imagens de pacientes, foi utilizado um grupo 

de três pacientes em cada caso, seja três pacientes com tireoide normal, três com 

hipertireoidismo, três com hipotireoidismo, três tireoide com nódulos quentes e três com 

nódulos frios.   
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Os resultados obtidos se dividem em duas partes: a confecção dos phantoms e a 

e análise das imagens cintilográficas obtidas a partir deles. Neste trabalho, foram 

desenvolvidos dois objetos simuladores antropomórficos: 

 O OSCT: feito por 7 placas circulares de PMMA, totalizando um cilindro com 

12,5 cm de altura e 12,5 cm de diâmetro;  

 O OSAP: com formato de pescoço humano, feito de acrílico autopolimerizante, 

utilizado como tecido equivalente do tecido mole.  

 

Esses dois objetos simuladores foram desenvolvidos usando acrílicos diferentes, 

a fim permitir a realização de comparação dos resultados obtidos a partir de testes 

experimentais com os mesmos. Esses objetos simuladores serão detalhados nas 

próximas seções. 

 

 

4.1 CONSTRUÇÃO DO OBJETO SIMULADOR CILÍNDRICO DE 

TIREOIDE (OSCT)  

 

O OSCT, mostrado na Figura 4. 1, é um phantom cilíndrico feito de acrílico e 

possui um orifício na região posterior, onde é posicionada a coluna simulada por um 

cilindro maciço de alumínio com 12,5 cm de altura por 3 cm de diâmetro, também 

mostrado na Figura 4. 1.  

 

 

Figura 4. 1: Objeto simulador cilíndrico OSCT com o cilindro de alumínio ao lado. 
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A escolha do alumínio (densidade de 2,70 g/mL) 
(65)

 como simulador de osso 

(densidade de 1,85 g/mL)
(38)

 se deu depois de uma pesquisa bibliográfica, em que foram 

estudados trabalhos que descrevem os materiais utilizados na construção de objetos 

simuladores, como é o caso do simulador de tórax usado para estudos de controle de 

qualidade, no qual as costelas e a coluna são feitas de alumínio. Esse phantom é 

mostrado na Figura 4. 2. 
(66)

  

 

 

Figura 4. 2: Foto do Quality Control Phantom for Digital Chest Radiography 

[Retirada de Mah 
(66)

] 

   

Na região anterior do phantom, foi feito um compartimento com 7 cm de altura 

por 8 cm de largura, como mostra Figura 4.3. Nesse compartimento são colocados os 

protótipos da tireoide.  

 

 

Figura 4.3: Foto do phantom OSCT mostrando o detalhe do compartimento na 

região anterior, usado para colocar os protótipos de tireoide. 

 

Nesse compartimento, podem ser posicionados os diferentes protótipos de 

tireoides antropomórficas no momento da realização do teste de controle de qualidade. 

Essas tireoides também são feitas de PMMA e mantêm o formato e o tamanho de 

tireoides humanas. Foram desenvolvidos com as seguintes características:  
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 O protótipo simulador da tireoide com hipotireoidismo foi feito com a tireoide 

medindo 4 cm x 4 cm e 2 cm de profundidade e volume de 20 mL;  

 O protótipo que simula uma tireoide normal, com 5 cm x 5 cm e com 2 cm de 

profundidade e com volume de 35 mL;  

 O protótipo com hipertireoidismo, com a tireoide representada por 6 cm x 6 cm e 

2 cm de profundidade e volume de 45 mL.  

 

Esses protótipos de tireoide, todos com tamanhos de 7 cm de altura por 8 cm de 

largura e 2,5 cm de profundidade, são mostrados Figura 4.4.  

 

 

Figura 4.4: Protótipos de tireoide feitos de PMMA simulando a tireoide 

hipotireoidismo (4 cm x 4cm x 2cm), tireoide normal (5 cm x 5 cm x 2cm) e tireoide 

com hipertireoidismo (6 cm x 6 cm x 2cm), respectivamente. 

 

Para cada protótipo, forma confeccionados 5 unidades, permitindo assim uma 

grande quantidade de possibilidade de realização de testes, uma vez que após cada teste, 

somente o compartimento usado fica contaminado e não o phantom por inteiro.   

Por exemplo, terminado o teste realizado utilizando um protótipo de tireoide 

com hipotireoidismo, este protótipo contaminado precisa ser segregado no local 

adequado de armazenamento provisório de rejeitos radioativos até que não se tenha 

mais a presença de radiação no mesmo. No entanto, o phantom está livre de 

contaminação e novos testes poderão ser feitos tanto com o uso dos 4 outros protótipos 

de tireoide com hipotireoidismo, como das outras tireoides.  

A Figura 4.5 mostra as cinco unidades de cada protótipo do phantom OSCT. 
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Figura 4. 5: Foto de: (A) 5 unidades do protótipo de tireoide com hipertireoidismo; 

(B) 5 unidades do protótipo de tireoide normal e (C) 5 unidades do protótipo de 

tireoide com hipotireoidismo. 

 

A Figura 4.6 mostra o phantom OSCT com o posicionamento de um dos 

protótipos, o da tireoide normal, no compartimento, e os outros dois, o de 

hipotireoidismo e o de hipertireoidismo, ao lado. Ainda nessa foto, é possível observar o 

cilindro de alumínio posicionado no orifício posterior do simulador. 

 

 

Figura 4.6: Phantom OSCT com o posicionamento do protótipo de tireoide normal, 

juntamente com os outros dois, o de hipotireoidismo e hipertireoidismo, 

respectivamente, ao lado. 
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Para esse objeto simulador foram desenvolvidos ainda protótipos contendo 

nódulos quentes e frios, que também podem ser posicionados no compartimento. 

Os nódulos quentes foram simulados por cilindros ocos feitos de PMMA com 

diâmetros de 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm e 15 mm e altura de 18 mm. Esses cilindros 

ocos foram posicionados dentro do protótipo de tireoide de 5 cm x 5 cm. Os nódulos são 

mostrados na Figura 4.7. 

 

 

Figura 4.7: Protótipo de tireoide com nódulos quentes. 

  

Os nódulos frios foram representados por cilindros maciços feitos de PMMA 

com diâmetros de 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm e 15 mm e altura de 18 mm, como 

mostra a Figura 4.8. Eles também foram posicionados dentro do protótipo de tireoide de 

5 cm x 5 cm . 

 

 

Figura 4.8: Protótipo de tireoide com nódulos frios. 

 

 A escolha dos tamanhos dos nódulos se deu através da leitura bibliográfica. Há 

trabalhos que mostram que nódulos maiores que 10 mm são mais importantes para 

estudos de cintilografia de tireoide e, assim, devem ser sempre avaliados, pois 
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apresentam alto riso de serem malignos. 
(50) 

Nódulos menores que 10 mm raramente 

mostram malignidade.  

 No entanto, quando se pensa em pacientes, deve-se analisar outros quadros, 

como o sexo, a idade, o histórico familiar de câncer do sistema endócrino e irradiação 

cervical anterior, principalmente na infância. 
(67, 68)

 

Sendo assim, foram confeccionados dois nódulos maiores e dois nódulos 

menores que 10 mm. 

Para cada protótipo, forma confeccionados 3 unidades, permitindo que diferentes 

testes pudessem ser feitos. A Figura 4. 9 mostra as unidades desses protótipos. 

 

 

 

 

Figura 4. 9: Foto de: (A) 3 unidades do protótipo de tireoide normal com nódulos 

quentes e (B) 3 unidades do protótipo de tireoide normal com nódulos frios. 

 

 

4.2 CONSTRUÇÃO DO OBJETO SIMULADOR ANTROPOMÓRFICO DE 

PESCOÇO (OSAP)  

 

Na construção do segundo objeto simulador, era desejado simular não somente a 

o formato das tireoides, como também o formato do pescoço de uma mulher e assim, foi 

preciso preparar um molde com tais características. Para isso, foi utilizado um 

manequim feminino e borracha de silicone, mostrados na Figura 4.10. 
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Figura 4.10: Manequim feminino utilizado para fazer o molde de borracha de 

silicone. 

 

A região branca, mostrada na Figura 4.10, é a região feita para servir como 

compartimento, com aproximadamente 7 cm de altura por 8 cm de largura, usado para 

permitir a permutação das tireoides normal, com hipertireoidismo e com 

hipotireoidismo.   

Com o molde do pescoço pronto, devidamente fechado, a coluna (simulada por 

um cilindro de alumínio com 15 cm de altura por 3 cm de diâmetro) foi posicionada na 

região posterior dentro do molde, como mostra a Figura 4.11, que foi então preenchido 

com acrílico autopolimerizante.  

 

 

Figura 4.11: Molde começando a ser preenchido com acrílico e com o cilindro de 

alumínio já posicionado. 

 

A escolha do acrílico autopolimerizante se deu por trabalhos anteriores, como o 

de Ferreira 
(65)

, demonstrarem a boa resposta desse tipo de acrílico em estudos de 

Medicina Nuclear, além de ser de fácil manuseio, possibilitando a confecção. A    

Tabela 4. 1 mostra uma comparação entre as densidades dos tecidos moles (pele, 

gordura e músculo) com a água e com o acrílico, materiais largamente encontrados na 

literatura como material simulador de tecido mole.  
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Tabela 4. 1: Densidades dos tecidos moles, da água e do acrílico. 

Material simulador Densidade (g/cm
3
) 

Pele 1,09
(38)

 

Gordura 0,92
(38)

 

Músculo 1,00 a 1,04
(38)

 

Água 1,00 

Acrílico  1,19 
(65) 

 

 

O acrílico foi, então, cuidadosamente derramado no molde, chegando ao 

resultado mostrado na Figura 4.12. É importante destacar que o cilindro de alumínio 

ficou embebido no acrílico, de forma que permanece fixo no phantom. 

 

 

Figura 4.12: Foto do pescoço feito de acrílico autopolimerizante. 

 

Confeccionado o pescoço antropomórfico do phantom, partiu-se para a 

confecção dos protótipos de tireoide feitos também de acrílico autopolimerizante. Para 

tanto, foram usados para fazer o molde os protótipos feitos de PMMA. 

Assim, foi feito um molde retangular de silicone e glândulas tireoides de silicone 

com (4 cm x 4 cm x 2cm), (5 cm x 5 cm x 2cm) e (6 cm x 6 cm x 2cm), todos mostrados 

na Figura 4.13.  

 

   

Figura 4.13: Molde retangular de silicone e tireoides de silicone com 4 cm x 4 cm x 

2cm, 5 cm x 5 cm x 2cm e 6 cm x 6 cm x 2cm, respectivamente. 
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As tireoides com hipotireoidismo e com hipertireoidismo foram feitas com esses 

tamanhos por representarem aproximadamente o tamanho da glândula de pacientes 

portadores dessas patologias, como é o caso da doença de Graves, em que a pessoa tem 

a glândula com aproximadamente 6 cm. 
(18)  

Em seguida, o molde foi preenchido com o acrílico com as tireoides de silicone 

posicionadas no centro e foram feitos os protótipos, mostrados na Figura 4.14. 

 

 

Figura 4.14: Protótipos de tireoide feitos de acrílico autopolimerizante com as 

tireoides de silicone posicionadas. 

  

O objeto simulador antropomórfico de pescoço com simulação de tireoide 

(OSAP), mostrado na Figura 4.15, foi, então, construído simulando uma mulher adulta e 

mantendo as características anatômicas das tireoides e do pescoço humanos.  

 

 

Figura 4.15: Phantom OSAP com o posicionamento do protótipo de tireoide 

normal, juntamente com os outros dois, o de hipotireoidismo e hipertireoidismo, 

respectivamente, ao lado. 

 

 



54 
 

4.3 OBTENÇÃO DO COEFICIENTE DE PERMEABILIDADE DE 

ESPUMAS DE POLIETILENO 

 

Como foi dito no capítulo anterior, a fim de simular as variações de captação da 

tireoide normal e com patologias, buscou-se o uso de material tecido equivalente que 

possuísse permeabilidades distintas e assim permitisse uma absorção diferenciada do 

material radioativo usado, no caso, o iodo 131. 

Para tanto, foram escolhidas espumas de polietileno com diferentes densidades e 

foram, então, obtidos os coeficientes de permeabilidade delas utilizando o permeâmetro 

de cargas constantes.  

O coeficiente de permeabilidade (k) é determinado medindo-se a quantidade de 

água, mantida a nível constante, que atravessa em um determinado tempo (t) a amostra 

com diâmetro (d) e altura (L) conhecidos.  

A quantidade de água que atravessa a amostra é recolhida em um recipiente 

graduado, onde é medida a variação do volume (∆𝑉). Durante o procedimento, é 

coletada a diferença de potencial (∆h) do sistema. 
(69)

 

Conhecidas a vazão e as características geométricas, o coeficiente de 

permeabilidade é calculado por: 
(69) 

 

𝑘 =
𝐿

𝐴𝑟
 

∆𝑽

∆𝒕.∆𝒉
                                                       (4.1) 

 

onde Ar é a área de interesse do permeâmetro e é dada por: 

 

𝐴𝑟 = d2 𝜋

4
                                                           (4.2) 

  

No experimento realizado, o valor do diâmetro da amostra (d) é constante e é 

numericamente igual a 11,35 cm, pois trata-se da distância entre os pistões da câmara do 

permeâmetro. A altura da amostra, dada pela altura da distância ente os pistões, também 

é constante, sendo L = 34,4 cm, temos que: 

 

Ar = 101,19 cm
2 

Logo: 
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𝑘 =
34,4

101,19
.

∆𝑉

∆𝑡.∆ℎ
 

 

𝑘 = 0,338  
∆𝑽

∆𝒕.∆𝒉
                                                   (4.3) 

   

A equação 4.3 foi utilizada para obter os coeficientes de permeabilidade das 

espumas.  Para confirmar a precisão dos resultados obtidos, foram realizadas várias 

repetições de medição que permitiu a obtenção de um coeficiente de permeabilidade 

médio para cada espuma. Os valores de coeficientes de permeabilidade para as espumas 

D20, D23, D28, D33 e D43 obtidos são demonstrados nas tabelas a seguir.  

 Coeficiente de permeabilidade da espuma D20: 

 

Tabela 4. 2: Coeficiente de permeabilidade da espuma D20 

Medida ∆h(cm) ∆V(mL) t(s) k (cm/s) 

i=1 0,6 550 54 5,8 

i=2 0,7 690 69 4,9 

i=3 0,6 750 75 5,7 

i=4 0,8 650 64 4,3 

i=5 0,6 700 70 5,7 

i=6 0,7 710 71 4,9 

i=7 0,7 620 62 4,9 

i=8 0,7 670 66 4,9 

i=9 0,6 670 67 5,7 

Médias    5,2 

 

kmédioD20 = (5,2 ± 0,5) cm/s 
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 Coeficiente de permeabilidade da espuma D23: 

Tabela 4. 3: Coeficiente de permeabilidade da espuma D23 

Medida ∆h(cm) ∆V(mL) t(s) k (cm/s) 

i=1 1 200 32 2,1 

i=2 1 400 64 2,1 

i=3 1 550 88 2,1 

i=4 1 700 102 2,6 

i=5 1 720 105 2,6 

i=6 1 760 112 2,9 

i=7 1,1 750 109 2,6 

i=8 1,1 780 113 2,1 

i=9 1,1 800 115 2,4 

Médias    2,4 

 

kmédioD23 = (2,4 ± 0,3) cm/s 

 

 Coeficiente de permeabilidade da espuma D28: 

Tabela 4. 4: Coeficiente de permeabilidade da espuma D28 

Medida ∆h(cm) ∆V(mL) t(s) k (cm/s) 

i=1 0,9 250 39 2,4 

i=2 1,1 450 72 1,9 

i=3 2,2 650 105 1,0 

i=4 0,9 200 33 2,3 

i=5 1,1 350 57 1,9 

i=6 0,9 550 90 2,3 

i=7 1,0 200 32 2,1 

i=8 1,1 350 56 1,9 

i=9 1,0 700 112 2,1 

Médias    2,0 

 

kmédioD28 = (2,0 ± 0,4) cm/s 
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 Coeficiente de permeabilidade da espuma D33: 

Tabela 4. 5: Coeficiente de permeabilidade da espuma D33 

Medida ∆h(cm) ∆V(mL) t(s) k (cm/s) 

i=1 1,3 750 103 1,9 

i=2 1,4 760 105 1,8 

i=3 1,4 770 110 1,7 

i=4 1,4 770 102 1,8 

i=5 1,4 780 103 1,8 

i=6 1,4 790 104 1,8 

i=7 1,6 710 90 1,7 

i=8 1,2 750 102 2,1 

i=9 1,6 800 103 1,7 

Médias    1,8 

 

kmédioD33 = (1,8 ± 0,1) cm/s 

 

 Coeficiente de permeabilidade da espuma D43: 

Tabela 4. 6: Coeficiente de permeabilidade da espuma D43 

Medida ∆h(cm) ∆V(mL) t(s) k (cm/s) 

i=1 2,1 400 100 0,6 

i=2 2,2 650 167 0,6 

i=3 2,2 800 206 0,6 

i=4 2,2 250 62 0,6 

i=5 2,2 500 126 0,6 

i=6 2,3 800 202 0,6 

i=7 2,4 220 57 0,5 

i=8 2,2 450 114 0,6 

i=9 2,2 750 191 0,6 

Média    0,6 

 

kmédioD43 = (0,60 ± 0,03) cm/s 

 

 



58 
 

O objetivo era empregar espumas com absorções diferenciadas entre si que 

pudessem gerar imagens representativas de tireóides em estados diferentes. Para tanto, 

foram feitas imagens teste de cintilografia das mesmas com iodo 131 para poder 

observar como se dava o processo de absorção de cada espuma.  

As imagens mostraram clara distinção entre as imagens das espumas de menor e 

maior densidade, D20 e D43.  

A partir dos estudos de permeabilidade e das imagens obtidas, foram escolhidas:  

 A espuma D20, por apresentar maior permeabilidade e assim permitir 

que o líquido radioativo se espalhasse mais homogeneamente;  

 A espuma D43, por apresentar a menor permeabilidade e fazer, dessa 

forma, com que o material radioativo permaneça concentrado no local 

onde foi aplicado. 

 

As outras espumas, D23, D28 e D33, apresentaram imagens semelhantes entre 

si, por apresentarem coeficientes de permeabilidades próximos. Como o desejado era 

que as espumas tivessem uma absorção diferenciada, sendo uma com maior absorção e 

a outra com menor absorção possível, foram escolhidas as espumas D20 e D43, 

respectivamente.  

Em posse dessas informações, foi possível aplicar as espumas escolhidas nos 

protótipos de tireoide. Para simular a tireoide normal, que apresenta uma captação 

homogênea do radioisótopo, foi utilizado o objeto simulador com a tireoide normal 

medindo (5 cm x 5 cm) adicionando a esse a espuma D20. A Figura 4.16 demonstra o 

protótipo com a espuma. 

 

 

Figura 4.16: Protótipo de tireoide normal preenchida com espuma D20. 
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Nas cintilografias de tireoide de pacientes que apresentem hipotireoidismo se 

observa a baixa captação de material radioativo nas imagens, a redução do tamanho da 

glândula e a não homogeneidade da captação do radioisótopo usado.  

Assim sendo, para simular a tireoide com hipotireoidismo, que apresenta menor 

captação do iodo, o protótipo de tireoide de hipotireoidismo com a tireoide representada 

por (4 cm x 4 cm) foi preenchido com uma parte de espuma D43 e outra com espuma 

D20. Essa montagem do protótipo é mostrada na Figura 4.17. 

 

 

Figura 4.17: Protótipo de tireoide com hipotireoidismo preenchida com espuma 

D43 com espuma D20. 

Para a simulação de nódulos quentes, mostrados na Figura 4.18, também foi 

utilizada espuma. Essa espuma, a D43, foi posicionada dentro dos cilindros ocos e 

nesses foi adicionado o iodo 131. Entretanto, foram feitas imagens do phantom com o 

protótipo de tireoide com nódulos quentes sem espuma também, a fim de comparar os 

resultados. 

 

 

Figura 4.18: Protótipo de tireoide com nódulos quentes preenchida com       

espuma D43. 

  

Com todos os protótipos e os objetos simuladores prontos, foram feitas as 

imagens. 
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4.4  IMAGENS CINTILOGRÁFICAS DOS OBJETOS SIMULADORES DE 

TIREOIDE 

 

4.4.1  AQUISIÇÃO DAS IMAGENS DE CINTILOGRAFIA DE 

TIREOIDE DOS OBJETOS SIMULADORES  

 

Esta etapa foi desenvolvida no Serviço de Medicina Nuclear da Clínica de 

Medicina Nuclear Endocrinologia e Diabete Ltda. (CLIMEDI), Aracaju, Sergipe. 

As imagens de cintilografia de tireoide foram feitas a fim de comparar as 

imagens dos phantom OSCT com o OSAP e, assim, verificar se os dois estão aptos para 

simulação da tireoide humana. 

As imagens de cintilografia de tireoide foram realizadas com os phantoms OSCT 

e OSAP com os protótipos de tireoide normal, com hipotireoidismo e com 

hipertireoidismo, devidamente posicionados nos compartimentos. Assim, foi obtido um 

total de 6 imagens cintilográficas, sendo 3 para cada phantom.   

Para obter essas imagens, foi utilizado o iodo 131 líquido com atividade de    

8,695 MBq (235 µCi) em uma quantidade de, aproximadamente, 0,3 mL. Esse iodo foi 

misturado à água, a fim de possibilitar que o radioisótopo preenchesse todo o volume 

das tireoides. 

A atividade administrada foi compatível com a atividade diagnóstica 

administrada nos procedimentos de rotina em pacientes no centro de Medicina Nuclear 

em que as imagens foram obtidas. 

Em seguida, com as regiões das tireoides nos protótipos preenchidas com o 

radioisótopo, os phantoms, impregnados com a solução de iodo 131, foram 

posicionados sobre a mesa em decúbito dorsal e com os detectores devidamente 

posicionados, como mostra a Figura 4.19.   
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Figura 4.19: Foto do posicionamento na câmara de cintilação dos objetos 

simuladores: (A) OSCT e (B) OSAP. 

 

 

4.4.2  ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS ANATÔMICAS ATRAVÉS 

DAS IMAGENS DE CINTILOGRAFIA DE TIREOIDE DOS 

OBJETOS SIMULADORES 

 

Nos centros de Medicina Nuclear são feitas imagens de pacientes que 

apresentam tireoides normais, sem patologias, tireoides com disfunções de 

funcionamento, seja com hipotireoidismo ou hipertireoidismo, e com presença de 

nódulos.  

As imagens de cintilografia de tireoide obtidas na câmara de cintilação são 

mostradas e discutidas a seguir.  

A Figura 4.20 mostra as imagens do phantom OSCT com os protótipos de 

tireoide com hipotireoidismo, tireoide normal e, por último, com hipertireoidismo. 
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Figura 4.20: Imagens cintilográficas do phantom OSCT com os protótipos de:     

(A) tireoide com hipotireoidismo, (B) tireoide normal e (C) tireoide com 

hipertireoidismo. 

 

As imagens do phantom OSAP com os protótipos de tireoide com 

hipotireoidismo, tireoide normal e de tireoide com hipertireoidismo, respectivamente 

são mostradas na Figura 4. 21. 

 

 

Figura 4. 21: Imagens cintilográficas do phantom OSAP com os protótipos de: (A) 

tireoide com hipotireoidismo, (B) tireoide normal e (C) tireoide com 

hipertireoidismo. 

 

Em ambos os objetos simuladores é possível observar, por meio da comparação 

visual das imagens, que o tamanho e a geometria das tireoides normal e com patologias 

foram bem representados.  

Através da Figura 4.22 é possível fazer uma comparação visual das imagens de 

cintilografia de tireoide dos simuladores OSCT e OSAP utilizando os protótipos de 

tireoide normal, com uma imagem de uma paciente real com tireoide normal obtida na 

mesma câmara de cintilação usada.  
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Figura 4.22: Imagens cintilográficas de tireoide: (A) do phantom OSCT com 

protótipo de tireoide normal, (B) do phantom OSAP com protótipo de tireoide 

normal e (C) de uma paciente com tireoide normal. 

 

Essas cintilografias mostraram ainda que ambos os objetos simuladores 

fornecem imagens equivalentes às imagens obtidas em exames de pacientes reais com 

tireoides normais, ou seja, sem patologias.  

Dessa maneira, esses resultados indicam que os dois objetos simuladores 

respondem bem e de forma semelhante à radiação. 

Para poder comparar numericamente o tamanho das tireoides normal, com 

hipertireoidismo e com hipotireoidismo simuladas pelos objetos simuladores OSCT e 

OSAP com o da tireoide humana, foram obtidos os valores médios da largura da 

tireoide e da altura de cada lobo da glândula das imagens com os phantoms e de 

pacientes. Cada valor foi obtido 5 vezes para se calcular a média. 

Para poder chegar ao valor médio da altura e dos tamanhos dos lobos das 

tireoides dos pacientes, as medidas foram feitas em 3 imagens de três pacientes reais 

diferentes. 

A Tabela 4.7 mostra a diferença percentual relativa entre o tamanho da glândula 

da imagem feita com os phantoms com protótipo de tireoide normal com o tamanho da 

glândula das pacientes sem patologias estudadas neste trabalho.  
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Tabela 4.7: Medidas da largura e a altura de cada lobo da tireoide da imagem dos 

phantoms com protótipo de tireoide normal e da imagem de pacientes com tireoide 

normal, sem patologias. 

Imagem de  

tireoide 

Pacientes 

Estudados 

OSCT OSAP D1
* 

(%) 

D2
**

  

(%) 

Largura (cm) 6,9 ± 0,1 6,6 ± 0,3 6,6 ± 0,3 4,0 4,0 

Altura do lobo direito (cm) 5,1 ± 0,1 5,2 ± 0,1 5,2 ± 0,2 2,0 2,0 

Altura do lobo esquerdo (cm) 5,22 ± 0,05 5,25 ± 0,06 5,19 ± 0,07 0,6 0,6 

* D1 – Diferença relativa percentual entre os pacientes e o phantom OSCT. 

 ** D2 – Diferença relativa percentual entre os pacientes e o phantom OSAP. 

 

As diferenças relativas percentuais se mostraram pequenas para todas as 

medidas, demonstrando, assim, que o objeto simulador com o protótipo de tireoide 

normal simula de forma adequada o tamanho da tireoide humana.  

Foram também obtidos os valores médios da largura da tireoide e da altura de 

cada lobo da glândula da imagem com os phantoms com o protótipo de hipertireoidismo 

e de imagens de pacientes com hipertireoidismo. A Tabela 4.8 traz esses valores. 

   

Tabela 4.8: Medidas da largura e a altura de cada lobo da tireoide da imagem dos 

phantoms com protótipo de tireoide com hipertireoidismo e da imagem de 

pacientes com hipertireoidismo. 

Imagem de 

 tireoide 

Pacientes 

Estudados 

OSCT OSAP D1
* 

(%) 

D2
**

  

(%) 

Largura (cm) 7,2 ± 0,5 7,0 ± 0,3 7,3 ± 0,3 2,8 1,4 

Altura do lobo direito (cm) 6,7 ± 0,1 6,4 ± 0,1 6,5 ± 0,2 4,5 3,0 

Altura do lobo esquerdo (cm) 6,6 ± 0,2 6,5 ± 0,2 6,4 ± 0,2 1,5 3,0 

* D1 – Diferença relativa percentual entre os pacientes e o phantom OSCT. 

** D2 – Diferença relativa percentual entre os pacientes e o phantom OSAP. 

 

As diferenças relativas percentuais foram baixas para todas as medidas de 

tamanho, e assim, pode-se afirmar que o objeto simulador com o protótipo de tireoide 

com hipertireoidismo possui as características anatômicas semelhantes à tireoide 

humana com hipertireoidismo. 
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A Tabela 4. 9 mostra os valores médios de tamanho da glândula de pacientes 

que sofrem de hipotireoidismo e da glândula dos objetos simuladores com o protótipo 

de tireoide com hipotireoidismo. 

 

Tabela 4. 9: Medidas da largura e a altura de cada lobo da tireoide da imagem dos 

phantoms com protótipo de tireoide com hipotireoidismo e da imagem de pacientes 

com hipotireoidismo. 

Imagem de  

tireoide 

Pacientes 

Estudados 

OSCT OSAP D1
* 

(%) 

D2
**

  

(%) 

Largura (cm) 4,6 ± 0,2 4,2 ± 0,1 4,1 ± 0,2 9 10 

Altura do lobo direito (cm) 3,9 ± 0,2 3,66 ± 0,03 3,87 ± 0,06 6 0,7 

Altura do lobo esquerdo (cm) 3,9 ± 0,1 3,7 ± 0,1 3,8 ± 0,2 5 3,0 

* D1 – Diferença relativa percentual entre os pacientes e o phantom OSCT. 

** D2 – Diferença relativa percentual entre os pacientes e o phantom OSAP. 

 

Os valores mostram que as diferenças relativas percentuais foram também 

baixas, o que indica que os protótipos de hipotireoidismo feitos de acrílico PMMA e 

autopolimerizante possuem tamanhos semelhantes à tireoide de pacientes com 

hipotireoidismo e, assim, são adequados parra simulação de tireoide com tal patologia. 

Sendo assim, os resultados apresentados indicam que os objetos simuladores 

antropomórficos, com os diferentes tipos de acrílicos usados (acrílico industrial e 

acrílico autopolimerizante), simulam bem as tireoides, respeitando suas características 

anatômicas, e dessa maneira podem ser utilizados em testes de qualidade das imagens 

médicas e também em treinamento de profissionais habilitados para qualificar estudos 

da qualidade de imagem, quando se deseja avaliar somente as características anatômicas 

da tireoide. 

Todavia, com o interesse de simular também as diferenças de absorção do 

radioisótopo pelos três tipos de glândulas: tireoide normal, com hipotireoidismo (com 

menor absorção) e com hipertireoidismo (com maior absorção), foram feitas imagens 

com adição de espumas impregnadas com a solução de iodo 131, como é descrito na 

próxima secção.  
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4.4.3  AQUISIÇÃO E ANÁLISE DE IMAGENS FUNCIONAIS DE 

CINTILOGRAFIA DE TIREOIDE DO OBJETO SIMULADOR OSCT 

  

Esta etapa tem como objetivo verificar a validade dos phantoms para estudos da 

atividade funcional da glândula tireoide.  

As imagens de cintilografia de tireoide foram realizadas com o phantom OSCT 

com os protótipos de tireoide normal, com hipotireoidismo, com hipertireoidismo, 

devidamente posicionados no compartimento.  

Para obter imagens da tireoide normal, foram feitas imagens do phantom OSCT 

com o protótipo com tireoide do tamanho de (5 cm x 5 cm) adicionando o iodo 131 

direto no reservatório  e com o protótipo de tireoide de (5 cm x 5 cm) preenchido com 

espuma D20.  

Nas duas imagens, foi utilizado o iodo 131 líquido com atividade de                 

1,961 MBq (53 µCi) em uma quantidade de, aproximadamente, 0,3 mL. Esse iodo foi 

misturado à água, a fim de homogeneizar a mistura. 

Em seguida, com a região da tireoide no protótipo preenchida com o 

radioisótopo, o phantom, impregnado com a solução de iodo 131, foi posicionado sobre 

a mesa em decúbito dorsal e com os detectores devidamente posicionados, como mostra 

a Figura 4. 23.    

 

 

Figura 4. 23: Foto do posicionamento do OSCT na câmara de cintilação. 

 

A Figura 4.24 mostra as imagens obtidas com tempo de contagem de 4 minutos 

utilizando tal protótipo. 
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Figura 4.24: Imagem de cintilografia de tireoide do phantom OSCT com protótipo 

de tireoide normal: (A) sem adição de espuma e (B) com adição da espuma D20. 

 

Observando as cintilografias de tireoide de pacientes sem problemas de tireoide, 

como a cintilografia da Figura 4.25, é possível perceber a imagem bem formada dos 

dois lobos da glândula ligados pelo istmo. A imagem mostra que a tireoide possui 

captação homogênea do material radioativo utilizado durante o exame. 

 

 

Figura 4.25: Imagem de cintilografia de um paciente com tireoide normal, sem 

patologias.
 
[Retirada de ROLLO] 

(23) 

 

Comparando a Figura 4.24 com a Figura 4.25 pode-se observar que na simulação 

com o phantom com ou sem a espuma foi possível produzir uma imagem com a 

representação homogênea da glândula. Porém, a imagem do phantom com espuma 

apresentou menor captação quando comparada com a simulação da glândula somente 

pelo protótipo sem a espuma. Isso foi devido à espuma D20 apresentar uma 

permeabilidade menor que o ar, e assim possuir certa resistência à passagem do iodo 
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com a água. Sendo assim, a captação, pela câmara de cintilação, da radiação emitida 

pelo iodo no caso do protótipo sem espuma é maior do que a captação com espuma. 

A simulação da cintilografia de tireoide de paciente com hipertireoidismo foi 

realizada injetando o iodo 131 com atividade de 3,589 MBq (97 µCi) homogeneizado 

com água com um tempo de contagem de 4 minutos. A imagem cintilográfica obtida é 

mostrada na Figura 4.26. 

 

   

Figura 4.26: Imagem de cintilografia de tireoide do phantom OSCT com protótipo 

de tireoide com hipertireoidismo. 

 

Nessa imagem se observa a alta captação do radioisótopo, o aumento comum do 

tamanho da glândula e a homogeneidade da captação do material radioativo. 

Comparando essa imagem com a cintilografia de um paciente real que apresente 

hipertireoidismo, mostrada na Figura 4.27, é possível constatar que as imagens se 

assemelham, onde as características da tireoide são mantidas.  

 

 

Figura 4.27: Cintilografias de tireoide de paciente real com hipertireoidismo.
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É preciso ressaltar que, como na simulação da tireoide com hipertireoidismo não 

foi utilizada espuma e na simulação da tireoide normal foi utilizada a espuma de baixa 

densidade e, por isso alta permeabilidade, obteve-se uma variação na captação do iodo 

131 durante esses exames, onde a captação do objeto simulado utilizando o protótipo 

com tireoide normal foi menor que a captação do protótipo com hipertireoidismo, fato 

esse esperado.    

Para obter imagens do phantom OSCT com o protótipo de tireoide com 

hipotireoidismo com adição de espuma D43 mais espuma D20, foi utilizado o iodo 131 

líquido com atividades diferentes em cada espuma. Na espuma D20, foi aplicada uma 

atividade de 2,96 MBq (80 µCi) em uma quantidade de, aproximadamente, 0,3 mL. 

Esse iodo foi misturado à água, a fim de permitir que o radioisotopo ocupasse todo o 

volume da tireoide. Na espuma D43, foi aplicada uma atividade de 1,85 MBq (50 µCi), 

juntamente com água.  

Em seguida, com a região da tireoide no protótipo preenchida com o 

radioisótopo, o phantom foi posicionado da mesma forma que na obtenção da imagem 

anterior, ou seja, sobre a mesa em decúbito dorsal e com os detectores devidamente 

posicionados. O tempo de contagem do exame foi de 3 minutos. Dessa maneira foi 

obtida a imagem da Figura 4.28. 

 

 

Figura 4.28: Imagem de cintilografia de tireoide do phantom OSCT com o 

protótipo de tireoide com hipotireoidismo e espumas D20 + D43. 

 

Como pode ser observado na Figura 4.28, o phantom de tireoide apresentou uma 

área de menor concentração de radioisótopo no local onde havia a espuma D43 que 

possui menor permeabilidade. Isso representa, na simulação, uma área de menor 
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captação do material radioativo. Apresentou também uma área de maior concentração 

do iodo 131, no local onde a espuma D20 simulava o tecido de tireoide. 

 Em cintilografias reais, ou seja, nas cintilografias de tireoide de pacientes que 

apresentem hipotireoidismo se observa a baixa captação ou a ausência de captação de 

material radioativo em determinadas áreas da tireoide nas imagens. 
(70) 

É possível 

visualizar também a redução do tamanho da glândula e a não homogeneidade da 

captação do radioisótopo usado, como mostra a Figura 4.29.  

 

 

Figura 4.29: Cintilografia de tireoide de paciente com hipotireoidismo.
 
[Retirada 

de ROLLO] 
(23) 

 

Através da comparação da Figura 4.28 com a Figura 4.29, observa-se que na 

simulação empregando o phantom representando a tireoide com hipotireoidismo com as 

espumas foi possível produzir uma imagem da captação não homogênea do iodo 131 

pela glândula, onde há áreas de maior captação e áreas de menor captação, resultado das 

alterações funcionais da tireoide nessa patologia, que tem sua função reduzida.  

Além disso, se observa também o reduzido tamanho da glândula. Isso demonstra 

que o protótipo de tireoide com hipotireoidismo com a espuma D20 e espuma D43 

simula a parte anatômica e funcional da glândula de pacientes com hipotireoidismo.  

A fim de realizar uma análise quantitativa das imagens, foram obtidas e 

comparadas as contagens de captação da câmara de cintilografia em cada ROI das 

imagens das tireoides feitas com os protótipos diferentes. Para isso foi utilizado o 

programa DICOMWorks e as imagens no formato DICOM (Digital Imaging and 

Communication em Medicina). Dessa maneira foi possível obter o valor de absorção do 

radioisótopo por diferentes áreas do protótipo através do número de contagens. Esses 

valores são mostrados na Tabela 4.10. 
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Tabela 4.10: Número de contagens das imagens com os protótipos de tireoide 

normal, com e sem espuma, de tireoide com hipertireoidismo, tireoide com 

hipotireoidismo. 

Protótipo  Contagens Média de contagem  

Tireoide normal sem espuma 80 69 67 74 75 73 ± 5 

Tireoide normal com espuma 62 64 63 66 68 65 ± 2 

Tireoide com hipertireoidismo 135 131 130 132 132 132 ± 2 

Tireoide com hipotireoidismo 57 56 66 48 72 59 ± 8 

 

A partir da análise da Tabela 4.10, é possível destacar: 

1. O protótipo de tireoide normal com espuma apresentou menor captação de iodo que 

o protótipo sem espuma, como foi dito anteriormente, devido à espuma apresentar 

uma permeabilidade menor que a permeabilidade do ar. A contagem média obtida 

pela câmara de cintilação do protótipo com espuma (65 ± 2) contagens foi 

aproximadamente 10% menor do que a contagem média do protótipo sem espuma 

(72 ± 5) contagens. 

2. O protótipo de tireoide com hipertireoidismo apresentou maior contagem quando 

comparado com os outros. Essa alta contagem é esperada em exames reais, uma vez 

que na tireoide com hipertireoidismo se observa o aumento da glândula e também o 

aumento da absorção do iodo 131 e, assim, ocorre uma maior emissão de radiação 

gama captada pela câmara de cintilação para formação da imagem. Nesse protótipo, 

foi aplicada uma quantidade maior de atividade por volume (de 97 µCi, ou seja, 

3,589MBq, em 15 mL)  do que a atividade aplicada no protótipo de tireoide normal 

sem e com a espuma, ambos de 1,961 MBq (53 µCi) em 15 mL. Isso resulta em 

uma contagem média (132 ± 2) que é 83% maior do que a contagem média do 

protótipo da tireoide normal sem espuma. 

3. O protótipo de tireoide com hipotireoidismo apresentou menor contagem (59 ± 8) 

que os protótipos restantes. Isso era esperado pelo uso de espuma com maior 

densidade e menor permeabilidade, que diminuem a captação do iodo e assim 

reduzem a absorção de radiação pela câmara de cintilação. Em relação ao protótipo 

de tireoide normal sem espuma, este protótipo apresentou uma redução de 18% na 

contagem média. A incerteza do protótipo com hipotireoidismo é alta devido a falta 

de homogeneidade da distribuição do iodo. Esse fato também é esperado uma vez 
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que foram utilizadas espumas com permeabilidades diferentes na confecção desse 

protótipo, para que as imagens se aproximassem das imagens reais feitas em 

pacientes, onde se observa a falta de homogeneidade de captação, resultado da má 

atividade funcional da glândula, que possui regiões normais e de baixa captação de 

iodo.  

 

A Tabela 4. 11 relata as contagens das imagens obtidas de pacientes reais com 

tireoide normal, com hipertireoidismo e com hipotireoidismo no mesmo centro de 

Medicina Nuclear onde os testes foram realizados. Essas contagens foram obtidas 

também com o uso do programa DicomWorks, utilizando um conjunto de 3 imagens de 

pacientes com cada tipo de tireoide.  

 

Tabela 4. 11: Número de contagens das imagens de pacientes com tireoide normal, 

com hipertireoidismo e com hipotireoidismo. 

Paciente  Contagens Média de contagem  

Tireoide normal  59 66 67 66 63 64 ± 3 

Com hipertireoidismo 151 119 120 136 121 127 ± 9 

Com hipotireoidismo 48 43 49 70 63 55 ± 10 

 

Com esses resultados, foi possível comparar os valores das contagens obtidas 

das imagens dos pacientes com as imagens do phantom OSCT e obter as diferenças 

relativas percentuais, mostras na Tabela 4.12.  

 

Tabela 4.12: Diferença relativa percentual entre contagens obtidas das imagens 

dos pacientes com contagens das imagens do phantom OSCT. 

Tireoide Contagens do  

OSCT 

Contagens do  

Paciente  

Diferença  

percentual (%) 

Normal sem espuma  

Normal com espuma  

 73 ± 5 

 65 ± 2 

64 ± 3 14 

2 

Com hipertireoidismo 132 ± 2 127 ± 9 4 

Com hipotireoidismo 59 ± 8 55 ± 10 7 
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Comparando esses valores de contagens dos protótipos com os dos pacientes, 

pode-se observar que o valor da contagem média do phantom com protótipo de tireoide 

normal com espuma de (65 ± 2) contagens coincide, dentro do intervalo de incerteza, 

com a contagem média de (64 ± 3) contagens da tireoide de um paciente sem patologias 

na tireoide e possuem uma diferença relativa percentual pequena de 2%.  

A contagem média do phantom com tireoide normal sem espuma de (73 ± 5) 

contagens não coincide com a contagem real do paciente, no entanto, mostra-se 

próxima, tendo uma diferença relativa percentual de 14%. Assim, pode-se concluir que 

a tireoide normal é mais bem simulada pelo uso do protótipo de tireoide com espuma 

D20 no objeto simulador.  

Quanto à comparação da contagem do phantom com hipertireoidismo e 

hipotireoidismo, percebe-se que os valores são coincidentes, dentro de suas incertezas. 

Para o phantom com tireoide com hipertireoidismo a contagem média foi de (132 ± 2) 

contagens e a contagem média do paciente com hipertireoidismo foi de (127 ± 9) 

contagens, tendo uma diferença relativa percentual de 4%.  

Para o simulador com o protótipo de tireoide com hipotireoidismo com adição 

das espumas D20 e D43, a contagem média foi de (59 ± 8) contagens e a do paciente foi 

(55 ± 10) contagens, apresentando uma diferença percentual de 7% entre essas medidas.  

Dessa maneira, através da análise qualitativa das imagens e das contagens 

obtidas nas imagens o phantom OSCT com os protótipos, pode-se afirmar que o 

phantom se mostra adequado para a simulação das características anatômicas e 

funcionais da glândula sadia ou com disfunções, uma vez que foram obtidas imagens e 

contagens semelhantes às obtidas nas práticas médicas.  

 

 

4.4.4  AQUISIÇÃO E ANÁLISE DE IMAGENS DE CINTILOGRAFIA 

DE TIREOIDE DOS OBJETOS SIMULADORES COM NÓDULOS 

QUENTES E FRIOS 

 

As imagens de cintilografia de tireoide foram realizadas com o phantom OSCT 

com os 2 tipos diferentes de protótipos de tireoide normal, uma contendo nódulos 

quentes e outro com nódulos frios. Nos dois casos, as imagens foram feitas com tempo 

de contagem de 3 minutos.  
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 Nódulos quentes: 

Para obter imagens cintilográficas de tireoides com nódulos quentes, 

hipercaptantes, foram utilizados dois protótipos distintos: 

Um com os cilindros ocos de acrílico preenchidos com o iodo 131 a atividade de 

1,85 MBq (50 µCi). O restante do volume do recipiente da tireoide foi preenchido com 

atividade de 1,11 MBq (30 µCi) homogeneizada com água. Essa imagem cintilográfica 

é mostrada na Figura 4.30. 

 

Figura 4.30: Imagem de cintilografia de tireoide do phantom OSCT com protótipo 

de tireoide com nódulos quentes. 

 

Segundo com os cilindros ocos de acrílico preenchidos com espuma D43 

embebida com iodo 131 com atividade de 50 µCi (1,85 MBq). O restante do volume do 

também foi preenchido com atividade de 30 µCi (1,11 MBq) homogeneizada com água. 

A imagem obtida é mostrada na Figura 4.31.  

 

 

Figura 4.31: Imagem de cintilografia de tireoide do phantom OSCT com protótipo 

de tireoide com nódulos quentes com espuma. 
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A escolha da espuma D43 para essa simulação se deu pelo fato dela tem menor 

permeabilidade e assim poder concentrar mais na região de interesse o iodo 131 usado. 

Através das imagens é possível verificar que somente os nódulos maiores, com 

diâmetros de 12 mm e 15 mm, puderam ser visualizados na simulação, como regiões de 

alta captação de iodo 131, ou seja, regiões hipercaptantes. Os nódulos com diâmetros de 

6 mm, 8 mm, 10 mm não foram verificados nas imagens cintilográficas devido ao seus 

reduzidos tamanhos, muito menores que a resolução espacial da câmara de cintilação 

usada.  

Utilizando o programa DICOMWorks e as imagens no formato DICOM, foi 

possível obter o valor de absorção do radioisótopo por diferentes áreas do protótipo 

através do número de contagens captadas pela câmara de cintilografia em cada ROI da 

imagem da tireoide com nódulos. 

A  Tabela 4. 13 mostra os valores de contagem para nódulos feitos por cilindros 

sem adição de espuma. A Tabela 4. 14 mostra a medição para nódulos feitos por 

cilindros com adição de espuma.   

  

Tabela 4. 13: Número de contagens da imagem com nódulos quentes sem espuma 

ROI Contagens Média de contagem  

Nódulo de 12 mm 125 127 130 129 138 130 ± 4 

Nódulo de 15 mm 169 159 162 154 147 158 ± 7 

Tecido normal 75 68 64 66 74 69 ± 4 

 

 

Tabela 4. 14: Número de contagens da imagem com nódulos quentes com espuma 

ROI Contagens Média de contagem  

Nódulo de 12 mm 103 101 119 102 103 106 ± 7 

Nódulo de 15 mm 145 149 148 140 150 146 ± 4 

Tecido normal 73 74 69 61 74 70 ± 5 

 

Foi possível constatar que em locais com tecido normal, sem a presença de 

nódulos, foi obtida a contagem média de (69 ± 4) contagens, enquanto que nos nódulos 

quentes sem espuma foram obtidas (130 ± 4) contagens para o nódulo de 12 mm e         



76 
 

(158 ± 7) contagens para o nódulo de 15 mm. Para os nódulos com espuma embebida 

com iodo 131, foram obtidas (106 ± 7) contagens para o nódulo de 12 mm e (146 ± 4) 

contagens para o nódulo de 15 mm e contagem média de (70 ± 5) contagens para o 

tecido normal.  

Sendo assim, observa-se que a imagem do phantom com protótipo preenchido 

com espuma se mostra menos quente, menos hipercaptante, que a imagem do protótipo 

sem espuma. Isso era esperado, uma vez que a espuma tem uma permeabilidade menor 

que a permeabilidade do ar, logo a captura do iodo adicionado aos cilindros com 

espuma é menor que a quantidade adicionada nos cilindros sem espuma.  

Para fazer uma comparação visual com uma imagem real, pode-se observar a 

Figura 4.32, que é uma cintilografia de tireoide de um paciente real com nódulo quente 

no lobo direito. Nela é possível observar a região de maior captação nesse local.
 (71)

 

 

 

Figura 4.32: Cintilografia de tireoide com presença de nódulo quente. 
(23) 

 

Assim, através da comparação das imagens obtidas do phantom com a imagem 

de nódulo quente de pacientes reais da Figura 4.32, é possível afirmar que o phantom 

OSCT com o protótipo de tireoide com nódulo quente, seja com ou sem espuma, simula 

de forma similar a tireoide com nódulos hipercaptantes, uma vez que possui atividade 

unifocal correspondente aos nódulos visíveis. 

As contagens médias das imagens obtidas de pacientes reais com tireoide com 

nódulo quente foram obtidas também com o uso do programa DicomWorks, utilizando 

um conjunto de 3 imagens de pacientes com nódulos hipercaptantes.  Assim, para a 

região do tecido normal foi obtida uma contagem média de (63 ± 4) contagens e para o 

tecido com nódulo quente foi obtida contagem média de (118 ± 7) contagens.  



77 
 

Com esses valores, foi feita a relação entre as contagens dos nódulos quentes e 

de tecido normal de pacientes e a relação entre as contagens dos nódulos quentes e de 

tecido normal do phantom, como mostra a Tabela 4.15. 

 

Tabela 4.15: Relação entre as contagens dos nódulos quentes e tecido normal de 

pacientes, entre as contagens dos nódulos do phantom OSCT com e sem espuma. 

Tecido Pacientes 

Estudados  

Nódulo quente 

Sem espuma Com espuma 

Normal 63 ± 4 69 ± 4 70 ± 5 

Nódulo quente 118 ± 7 130 ± 4 106 ± 7 

Relação nódulo/tecido normal 1,87 1,88 1,51 

 

Comparando esses valores de contagem dos protótipos com as dos pacientes, 

pode-se observar que o valor da contagem média do phantom com protótipo de tireoide 

com nódulo com espuma de (106 ± 7) contagens coincide, dentro do intervalo de 

incerteza, com a contagem média de (118 ± 7) contagens da tireoide de um paciente 

com nódulo quente de tireoide e possuem uma diferença relativa percentual de 10%.  

A contagem média do phantom com tireoide com nódulo quente sem espuma de 

(130 ± 4) contagens não coincide com a contagem do paciente, no entanto, se mostra 

próxima, tendo uma diferença relativa percentual de 10%.  

Analisando ainda a relação entre as contagens dos nódulos quentes com o tecido 

normal (nódulo/tecido normal) de pacientes e do phantom, foi possível observar que a 

relação nódulo/tecido normal do paciente (1,87) se mostrou mais próxima da relação do 

phantom com nódulo sem espuma (1,88) do que com espuma (1,51). Assim, pode-se 

concluir que a tireoide com nódulo quente é mais bem simulada pelo uso do objeto 

simulador com o protótipo de tireoide de nódulo quente sem espuma. 

 

 Nódulos frios: 

Para obter imagens cintilográficas de tireoides com nódulos frios, hipocaptantes, 

utilizando o phantom OSCT com o protótipo de nódulos frios representados por 

cilindros densos de acrílico, foi utilizada a atividade de 1,85 MBq (50 µCi), 

homogeneizado com água. A imagem obtida é apresentada na Figura 4.33.  
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Figura 4.33: Imagem de cintilografia de tireoide do phantom OSCT com protótipo 

de tireoide com nódulos frios. 

 

Na Figura 4.33, é possível ver regiões com baixa captação do iodo 131, ou seja, 

regiões hipocaptantes, e assim pode-se dizer que essas regiões representam nódulos 

frios. Contudo, mais uma vez, só foi possível verificar os nódulos maiores, com 

diâmetros de 12 mm e 15 mm, visto que os outros são muito menores que a resolução 

espacial da câmara de cintilação usada.  

Utilizando o software DICOMWorks e as imagens no formato DICOM, foi 

possível obter o valor de contagem através da obtenção do ROI de cada área da imagem 

da tireoide com nódulos, como mostra a Tabela 4.16. 

 

Tabela 4.16: Número de contagem da imagem com nódulos frios 

ROI Contagens Média de contagem  

Nódulo de 12 mm 42 40 41 45 42 42 ± 2 

Nódulo de 15 mm 34 38 32 38 37 36 ± 2 

Tecido normal 66 79 78 69 80 74 ± 6 

 

Foi possível constatar que em locais com tecido normal, sem a presença de 

nódulos, foi obtida a contagem média de (74 ± 6) contagens, enquanto que nos nódulos 

frios foram obtidas (42 ± 2) contagens para o nódulo frio de 12 mm e (36 ± 2) contagens 

para o nódulo frio de 15 mm.  
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Esses valores demonstram que nas regiões onde há os cilindros ocos com 

diamêtros de 12 mm e 15 mm se obtêm baixas contagens, o que se dá devido a não 

absorção do iodo 131 nos locais.  

A Figura 4.34 mostra uma cintilografia real de tireoide de um paciente com 

presença de nódulo frio no lobo esquerdo. Observa-se que a região é hipocaptante nesse 

local. 

 

 

Figura 4.34: Cintilografia de tireoide com presença de nódulo frio.
 (23) 

 

Assim, fazendo uma comparação visual entre a Figura 4.33 e a Figura 4.34 

pode-se afirmar que o phantom OSCT com protótipo de tireoide com nódulos frios 

simula de forma semelhante a existência de nódulos frios em pacientes submetidos à 

cintilografia de tireoide, uma vez que a imagem cintilográfica do phantom apresenta 

regiões de baixa captação de iodo 131, como ocorre nesses casos.  

Com três imagens de pacientes com tireoide com nódulos frios, foram obtidas as 

contagens médias do tecido normal e da região hipocaptante.  Assim, para a região do 

tecido normal foi obtida uma contagem média de (79 ± 5) contagens e para o tecido com 

nódulo frio foi obtida contagem média de (37 ± 4) contagens.  

Com esses valores, foi feita a relação entre as contagens dos nódulos frios e de 

tecido normal de pacientes e a relação entre as contagens dos nódulos frios e de tecido 

normal do phantom, como mostra a Tabela 4. 17.  
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Tabela 4. 17: Relação entre as contagens dos nódulos frios e tecido normal de 

pacientes, entre as contagens dos nódulos do phantom OSCT. 

Tecido Pacientes 

Estudados 

OSCT 

12 mm 15 mm 

Normal 79 ± 5 74 ± 6 74 ± 6 

Nódulo frio 37 ± 4 42 ± 2 36 ± 2 

Relação nódulo/tecido normal 0,47 0,57 0,48 

 

Comparando esses valores de contagens dos protótipos com as dos pacientes, 

pode-se observar que o valor da contagem média do phantom com protótipo de tireoide 

com nódulos frios, seja o de 12 mm com (42 ± 2) contagens, seja o nódulo de 15 mm 

com (36 ± 2) contagens, coincidem, dentro do intervalo de incerteza, com a contagem 

média de (37 ± 4) contagens da tireoide de pacientes com nódulo frio de tireoide e 

possuem uma diferença relativa percentual de 14% para o nódulo de 12 mm e de 3% 

para o nódulo frio de 15 mm.  

Analisando ainda a relação entre as contagens dos nódulos frios com o tecido 

normal (nódulo/tecido normal) de pacientes e do phantom, foi possível observar que a 

relação nódulo/tecido normal do paciente (0,47) se mostrou mais próxima da relação do 

phantom com nódulo frio de 15 mm (0,48) do que com a relação nódulo/tecido normal 

do nódulo frio de 12 mm (1,51).  
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5. CONCLUSÕES 

 

Nesse trabalho foram desenvolvidos dois novos objetos simuladores (OSCT e 

OSAP), com as glândulas tireoides representadas antropomorficamente, mantendo os 

tamanhos e o formato da glândula, seja ela sadia, com hipertireoidismo ou com 

hipotireoidismo.  

Os objetos simuladores foram confeccionados com a possibilidade de utilizar 

diferentes glândulas de tireoides (tireoide normal, com hipertireoidismo e com 

hipotireoidismo), que podem ser alternados no mesmo phantom. Foram também 

confeccionados protótipos com nódulos quentes e frios. 

Esses simuladores são heterogêneos e essa heterogeneidade foi obtida utilizando, 

na construção dos objetos simuladores, materiais diferentes que respondem de forma 

similar aos tecidos do corpo, apresentando assim as características físicas, como 

densidade, semelhantes ao corpo humano.  

Além disso, o objeto simulador antropomórfico de pescoço, o OSAP, foi 

desenvolvido com semelhante forma, tamanho, heterogeneidade e posicionamento das 

estruturas de interesse da região do pescoço humano.  

Os materiais utilizados foram selecionados não somente por serem bons 

materiais tecidos equivalentes, mas também por possuírem alta estabilidade, podendo 

suportar uma longa rotina de testes, permitindo um alto grau de reprodutibilidade de 

imagens por várias modalidades de radiologia, e por serem de fácil aquisição e 

manuseio.  

As imagens de cintilografia de tireoide, obtidas com iodo 131, e a medida dos 

tamanhos das tireoides dos objetos simuladores, mostraram que a geometria e o 

tamanho das tireoides normal e com patologias, ou seja, as características anatômicas 

foram mantidas e que as imagens se aproximam de imagens de pacientes submetidos a 

estudos de cintilografia de tireoide.  

Para o phantom OSCT, buscou-se adicionar materiais que permitissem a 

simulação não somente das características anatômicas como também as funcionais da 

tireoide. O material equivalente escolhido foi a espuma de poliuretanos com 

permeabilidade de (5,2 ± 0,5) cm/s e (0,60 ± 0,03) cm/s.  

As imagens do objeto simulador com os protótipos de tireoide com adição de 

espumas, juntamente com a análise das contagens obtidas de cada ROI a partir do uso 
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do programa DicomWorks, mostraram que o phantom apresenta adequada simulação da 

atividade funcional da glândula de tireoide, seja ela saudável ou com hipotireoidismo. 

Quanto às contagens, pode-se concluir que as realizadas nas imagens de paciente 

saudáveis ou com patologias coincidem, dentro das incertezas, com as contagens 

realizadas no objeto simulador OSCT com os devidos protótipos de tireoide, 

apresentando pequenas diferenças relativas percentuais de 2% para o protótipo de 

tireoide normal com espuma D20, de 4% para o protótipo de tireoide com 

hipertireoidismo e de 7% para o protótipo de hipotireoidismo com espuma D43 e D20.   

Os resultados obtidos com uso do objeto simulador OSCT com os protótipos de 

tireoide com nódulos quentes e frios também se mostraram satisfatórios na simulação 

dessas situações, visto que as imagens produzidas pelo uso destes simuladores 

apresentam regiões de alta e baixa captação de iodo 131 e são, assim, semelhantes a 

imagens de pacientes com nódulos quentes e frios. No entanto, somente os nódulos 

maiores, de 12 mm e 15 mm, sejam quentes ou frios, puderam ser vistos, devido às 

características da câmara de cintilação utilizada nos testes.  

Sendo assim, essas imagens permitem afirmar que os objetos simuladores 

antropomórficos de tireoide desenvolvidos nesse projeto estão aptos para serem usados 

em rotinas de testes de controle da qualidade das imagens e no ensino e treinamento em 

capacitação técnica de profissionais dos centros de Medicina Nuclear. 

Quanto ao custo financeiro final dos dois objetos simuladores, esse se mostrou 

pequeno quando comparado com os phantoms adquiridos no mercado internacional, 

pois foram confeccionados com uso de materiais de fácil aquisição e baixo custo, como 

PMMA, acrílico autopolimerizante, alumínio e espuma de polietileno.  

Pode-se estimar que o custo financeiro dos materiais utilizados na confecção dos 

objetos simuladores construídos neste trabalho é de aproximadamente 10% do valor dos 

objetos simuladores antropomórficos de tireoide disponíveis no mercado. 

Dessa forma, conclui-se que os phantoms desenvolvidos são adequados para 

simulação de imagens de tireoides normal, com hipertireoidismo ou com 

hipertireoidismo, diante do baixo custo e da capacidade dos objetos simuladores de 

representarem a tireoide humana com suas características anatômicas e funcionais.   
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