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Resumo

O objetivo desse trabalho é apresentar as simulações de imagens de tomografia de emissão de 

pósitrons  (PET)  utilizando  o  software  Geant4  Application  for  Tomographic  Emission (GATE).  As 

simulações serão utilizadas para investigar os efeitos produzidos pela aplicação de diferentes técnicas 

de reconstrução tomográfica e metodologias de correção de atenuação e espalhamento na quantificação 

absoluta das imagens de tomografia por emissão.

Introdução

A simulação de Monte Carlo (MC) é uma ferramenta que vem sendo muito utilizada para a 

avaliação de dose em procedimentos diagnósticos e estudos sobre a qualidade das imagens  médicas 

(YORIYAZ, 2009). Diversos aplicativos vêm sendo desenvolvidos para a modelagem e implementação 

de simulações de MC na área de física médica, entre os quais destaca o software Geant4 Application 

for Tomographic Emission (GATE), desenvolvido pela equipe CERN (Centre Europeén de Recherche 

Nucleáire), originalmente para pesquisas na área de física de partículas.

O objetivo geral desse projeto de pesquisa é investigar os efeitos produzidos pela aplicação de 

metodologias  de  correção  em  imagens  de  tomografia  por  emissão  na  quantificação  absoluta  das 

imagens.  De  forma  a  evitar  a  exposição  de  pacientes  e  os  custos  envolvidos  na  utilização  dos 

equipamentos clínicos, essa investigação vem sendo realizada por meio da simulação computacional do 

processo de produção das imagens de tomografia de emissão, utilizando clusters de computadores de 

alto desempenho.
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O objetivo desse trabalho é apresentar os resultados das primeiras simulações realizadas de 

imagens produzidas por equipamentos de PET com a utilização do software GATE, realizados junto ao 

Núcleo de Pesquisa em Imagens Médicas (NIMed) da PUCRS.

Metodologia

A versão do software utilizado nesse trabalho foi o GATE – versão 6.0. O GATE incorpora a 

biblioteca Geant4, que serve de base nos processos de transporte de radiação, a fim de simular as 

imagens de tomografias por emissão, tanto em SPECT como em PET. Os pacotes utilizados durante 

essa simulação foram: CLHEP 2.0.3.1,  GEANT 4.90 sp2 e GATE 6.0. Para os primeiros  testes,  o 

software foi instalado em um computador Dell Optiplex 745 com um processador Intel Pentium 2.80 

GHz, 2 GB de memória RAM, 80 GB de disco, sistema operacional Linux – Fedora 15 e compilador 

gcc-c ++ 4.1.2. O  script, uma seqüência de comandos e tarefas a serem executadas pelo GATE, foi 

desenvolvido para simular uma câmara PET.  Os processos físicos envolvidos na simulação foram o 

espalhamento Compton e a absorção fotoelétrica. Uma fonte radioativa cilíndrica, deslocada do centro 

de  rotação,  foi  criada  contendo 1  mCi  (37MBq) e  posicionada  dentro  de um recipiente  cilíndrico 

contendo como elemento atenuador a água.

Resultados 

A figura  1  apresenta  o  universo  virtual  no  qual  são  representados  o  anel  de  detectores  do 

equipamento PET e a fonte emissora dentro do cilindro de água. Além da geometria criada para a 

câmara PET, estão representados alguns fótons emitidos pela fonte radioativa.

Figura 1 Geometria da simulação para um sistema PET
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Conclusão

Este  trabalho  apresenta  os  resultados  com  as  primeiras  simulações  de  imagens  de  PET 

produzidas com o software GATE. Esta ferramenta é muito importante para a simulação de imagens de 

tomografia de emissão,  pois permite uma variedade de opções de simulação, possibilitando que os 

fenômenos físicos sejam “ativados” ou “desativados”. A análise das imagens resultantes permite um 

estudo qualitativo e quantitativo da influência de cada fenômeno físico, geometria e configuração do 

sistema de produção das imagens. No entanto, os pacotes do Geant4 são complexos e requerem uma 

aprendizagem gradual de suas funcionalidades. Durante as simulações, a maior dificuldade encontrada 

foi quanto à familiarização com os comandos do GATE, incluindo a criação dos  scripts. A próxima 

etapa do projeto prevê a paralelização das simulações, possibilitando um menor tempo para a obtenção 

de dados realísticos e imagens PET com menor erro estatístico.
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