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Resumo: O presente trabalho descreve a seleção de materiais que serão utilizados na construção de um 
Phantom homogêneo que será utilizado na validação do processo de aquisição de imagens médicas por 
micro-ondas de campo próximo. O deverá simular a presença de tumores cerebrais. Para isso serão 
utilizadas soluções contendo água desmineralizada e etanol. Cada material deverá possuir constante 
dielétrica semelhante ao do tecido sadio e do tumor analisado. 
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INTRODUÇÃO 
 

Atualmente o Câncer Cerebral Infantil tem sido considerado um dos grandes problemas de saúde 
pública, principalmente quando se observa o elevado e crescente número de casos, o que chama a atenção 
ao tamanho do problema e leva-nos a observar a proeminente necessidade da mitigação no tempo entre o 
início da doença e do seu diagnóstico, de maneira a aumentar a taxa de sobrevida das crianças acometidas 
por esta enfermidade [1]. O diagnóstico precoce para esse tipo de doença é a solução para este tipo de 
problema, no entanto, esse tipo de diagnóstico requer exames realizados por equipamentos grandes, de 
alta tecnologia e alto custo, podendo levar dias para serem realizados [1], não sendo acessíveis a grande 
população sendo encontrados apenas em centros de diagnósticos por imagem e hospitais. 

A utilização de micro-ondas de campo próximo para geração de imagens médicas é uma inovação, 
estas imagens de micro-ondas de campo próximo permitiriam ao médico diagnosticar precocemente o 
tumor cerebral infantil, conforme resultados dos trabalhos de [2], [3]. 

Este sistema, ainda em testes, necessita de ambientes de teste e calibração para serem 
desenvolvidos. Para isso trabalhos de pesquisa para detecção de tumores por imagens por micro-ondas 
como [3] e [4] utilizam, em sua fase inicial, Phantons como alternativa ao uso em humanos. Um Phantom, 
segundo Xu [4], são modelos matemáticos na forma de matrizes ou modelos físicos quando fabricados 
com tecidos bioartificiais, O Phantom possui a capacidade de simular os tecidos biológicos, de maneira a 
eliminar a necessidade dos testes em humanos ou animais nas fases iniciais do desenvolvimento, o que 
levaria a exposições excessivas a radiação eletromagnética durante todo o processo. 
 
DESENVOLVIMENTO 
 

Para o desenvolvimento de um Phantom que possa ser utilizado para validação do processo de 
aquisição de imagens médicas por micro-ondas, faz-se necessário o uso de materiais ATE (do inglês 
Artificial Tissue Emulating), ou seja, de materiais que simulem certas propriedades dos tecidos vivos. No 
caso especifico de micro-ondas, procura-se por materiais que tenham constantes dielétricas (Ɛr) 
semelhantes as encontradas em tecidos vivos. As constantes dielétricas de tecidos vivos já foram relatadas 
em diversos estudos [5] [6]. No caso de tumores, precisa-se verificar qual é a diferença entre a Ɛr do 
tecido sadio e do tecido doente. Tumores na região da mama são de fácil detecção, já que sua Ɛr vária em 
até 1070% [6], na faixa de 5GHz em relação ao tecido sadio. Já tumores cerebrais (alvo deste estudo), 
possuem uma diferença bem mais sutil, na ordem de 15% [6] na mesma faixa de frequência. Isto se torna 
um problema, já que a seleção de materiais ATE, deverá levar em considerações essas nuances. Vários 
tipos de materiais podem ser utilizados, com materiais líquidos (como água e etanol), materiais 
semilíquidos (gel), semissólidos (gelatinas) e materiais sólidos (polímeros) [7]. 
   
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

A seleção de materiais ATE deverá levar em consideração a presença de materiais com constantes 
dielétricas diferentes, simulando o tecido sadio e o tumor. Neste caso, os materiais líquidos são os mais 
fáceis de se manipular, já que facilmente, pode-se criar soluções contendo diversos tipos de líquidos com 
outros materiais solúveis. O problema é com seus recipientes, que devem apresentar baixo Ɛr, de forma a 
interferir o mínimo possível no processo de detecção.  Recipientes feitos com resinas acrílicas, possuem 
Ɛr na ordem de 2,7 a 6,0, sendo bons candidatos a materiais para os recipientes. 
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A constante dielétrica média do cérebro humano é de 38,1. Soluções de líquidos podem oferecer 
constante dielétrica semelhante. O etanol possui Ɛr entre 16 e 31, enquanto que a água desmineralizada, 
possui Ɛr entre 48 e 80. Soluções de água desmineralizada e etanol podem apresentar valores médios 
semelhantes ao cérebro humano, sendo válido para o tecido sadio. Para o tumor, pode-se utilizar pequenos 
recipientes de materiais acrílicos, com baixo Ɛr e no seu interior, pode-se preencher com soluções de agua 
desmineralizada e etanol, de forma a obter Ɛr 15% maiores.  
 
CONCLUSÕES 
 

A utilização de água desmineralizada e etanol se mostra útil para a produção de um Phantom 
homogêneo para a validação do processo de aquisição de imagens por micro-ondas de campo próximo. O 
próximo passo é a utilização de equipamentos especializados para detecção de constantes dielétricas, criar 
diversas amostras com diversas concentrações de água desmineralizada e etanol e analisa-las com o 
equipamento de forma a encontrar qual concentração tem Ɛr semelhante ao tecido sadio e qual possui Ɛr 
semelhante ao tumor cerebral, permitindo a construção do Phantom para validação do uso de micro-ondas 
para aquisição de imagens médicas e detecção de tumores cerebrais. 
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