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1. INTRODUÇÃO 

A interação do homem com a radiação através da medicina é resultado de um trabalho 

minucioso de tecnologia e ciência. Algumas doenças, que antes eram inevitavelmente fatais, hoje 

possui um tratamento adequado e possível cura, exemplo disso, o tratamento do câncer de tireóide 

por meio da medicina nuclear. Com base nisso, há uma necessidade de expansão dessa técnica 

utilizando os raios ionizantes para a recuperação de pacientes, e é dessa forma que a medicina nuclear 

age de forma inovadora com novas técnicas, como o uso de impressões 3D para seus fins de estudo 

sem a necessidade de exposição de um paciente à radiação que pode adquirir efeitos colaterais graves 

caso a presença de tais raios permaneçam constantes no ambiente no qual está inserido.  

A tecnologia de impressão, capaz de produzir objetos tridimensionais (3D), evoluiu nos 

últimos anos e oferece potencial para o desenvolvimento de Phantoms físicos reproduzíveis e 

sofisticados, afirmam os pesquisadores. A tecnologia de impressão 3D pode ajudar a desenvolver 

rapidamente fantasmas de custo relativamente baixo com complexidades apropriadas, que são úteis 

em medições de imagem ou dosimetria. A necessidade de Phantoms mais realistas está surgindo, uma 

vez que os sistemas de imagens agora são capazes de adquirir dados multimodais e multiparamétricos. 

A área de física médica direcionada para o estudo radiológico em Phantoms 3D é uma 

proposta que está em progresso e tem muito potencial de eficácia já que há inúmeras forma de 

manipulação dos objetos construídos a partir de uma impressora tridimensional para câmara de 

cintilação do tipo SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography) e do PET (Positron 

Emission Tomography).  

O objetivo deste trabalho foi construir um Phantom three-dimensional (3D) de rins para 

aplicação em medicina nuclear, em especial, para teste de controle de qualidade em equipamento do 

tipo SPECT e/o PET. 
 

2. MATERIAS E MÉTODOS 

Uma impressora UP! Mini foi utilizada para construção do Phantom e o órgão em 3D (figura 

1.a e 1.b), com a ajuda do software UP Studio foi possível editar e promover impressão de ambos 

objetos (figura 2). 
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Figura 1: Impressora 3D. Vista frontal com a impressora fechada a) e aberta b) 

 

 

Figura 2: Pré-visualização do phamtom antes de impressão. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Quanto à construção do rim para teste de controle de qualidade medicina nuclear, 

primeiramente foi construído uma da peça, um rim com material em ABS (figura 3) em completo do 

rim (figura 6), incluindo a espinha dorsal para uma maior veracidade ao estudo a qual a peça é 

destinada. 

 

 



 

 

 
Figura 3: Teste inicial do rim 

 

  O Phantom de rins apresentou propriedades consistentes, porém houve inicialmente uma 

falha na impressão do suporte para o rim direito. No entanto, o problema foi resolvido separando 

somente a peça que estava impressa incorretamente. Observou-se que o Phantom construído poderia 

ser utilizado não só para o controle de qualidade das câmaras de cintilação, tais como, a uniformidade 

de campo e resolução espacial. Também para observar a geometria do órgão para treinamento de 

profissionais. Além disso,  parte do Phantom foi produzido em material PLA, diferentemente do 

resto da peça que está em ABS (Figura 4). É esperado que o Phantom tenha boa aplicação no que se 

refere à medicina nuclear e uso de órgãos simuladores mesmo com diferenciação nos materiais na 

impressão. 

Outro fator importante observado no desenvolvimento é que esse Phantom poderá ser 

utilizado para analisar o tamanho da matriz de pixels nas câmaras de cintila. Quanto maior for a 

matriz, melhor será a resolução espacial; porém, maior será o tempo necessário para a aquisição da 

imagem, pois levará mais tempo para se atingir um número adequado de contagens. Para a medicina 

nuclear, a matriz de resolução pode variar em 64 x 64, 128 x 128, 256 x 256 ou 512 x 512 pixels, e 

é de extrema importância pois tem um papel atuante na identificação de nódulos e detecção de 

eventuais problemas ou doenças. 

 

 
Figura 4: Rim construído 

 

 

 

 

 



 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste trabalho fora atingido, dentre os quais o desenvolvimento de Phantom 

tridimensional e a proposta apresentada poderá evoluir o estudo de medicina nuclear para a 

construção de um novo Phantom de rim e outros objetos simuladores. Conclui-se que é válido a 

abordagem de técnicas não invasivas, e o progresso do programa reflete-se satisfatório até o presente 

momento culminando em produções científicas com uma projeção promissora de resultados tanto 

experimentais quanto na produção de artigos publicados, o que é a evolução na qualidade de imagens 

em procedimentos de medicina nuclear, em especial, para melhoria dos diagnósticos, nos testes de 

controle de qualidade dos equipamentos do tipo PET e SPECT e no treinamento de profissionais. 
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