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RESUMO

Neste trabalho é apresentado o desenvolvimento de

um sistema, composto por uma sonda nuclear simples e um micro

computador de 16 bits, para a monitoração e análise da função

ventricular esquerda (FVE).

Anteriormente utilizada em estudos renais e ti-

reoidianos, a sonda nuclear, formada por um cristal de Nal(Tl)

de 2"x2", foi adaptada uara essa nova aplicação através do

projeto e construção de colimadores apropriados e o seu aco-

plamento a um registrador gráfico de três canais e a um grava

dor de fita magnética.

Apôs uma injeção de Tc-99m para marcar as hemá-

cias sangüíneas, a sonda é colocada sobre o tórax do paciente

numa posição obliqua anterior esquerda conveniente e uma cur-

va de atividade x tempo do ventrículo esquerdo é obtida. Essa

curva, juntamente com o eletrocardiograma (ECG), são gravados

e posteriormente processados pelo microcomputador.

Programas, em linguagem PASCAL, transferem os da

dos da fita ao microcomputador, mostram as curvas da FVE e o

ECG, no modo batimento por batimento ou no modo curva média,

sobre as quais cursores, posicionáveis manualmente, permitem

o cálculo dos parâmetros ventriculares: fração de ejeção, in-

tervalos sistólicos e diastólicos, taxa de ejeção e freqüên-

cia cardíaca.

Uma avaliação critica deste método é feita e são

ressaltadas suas vantagens assim como suas limitações.



O sistema resultante ê de simples operação, de

baixo custo c útil numa serie de situações clinicas, como a

monitoração continua cm CTIs, para fins de triagem em ambula-

tórios ou para a pesquisa e acompanhamento dos efeitos de me-

dicamentos sobre a função ventricular.



ABSTRACT

In this work, it is presented the development of

a system, consisting in a nuclear probe and a 16 bits micro-

computer, for left ventricular function (LVF) monitoring and

analysis.

Previously used in renal and thyroid studies, the

nuclear probe,a 2"x2" Nal(Tl) crystal,was adapted for its new

application. The alterations include the design and construction

of appropriate coliroators and interfacing to a strip-chart

register and a magnetic tape recorder.

After a single injection of Tc-99m labelling red

blood cells, the probe is placed over the patient's chest on

a convenient left anterior oblique position and a left

ventricle time activity curve is obtained. This curve and the

patient's eletrocardlograra (ECG) are recorded for posterior

processing.

The software, in PASCAL language, transfers the

data from the magnetic tape to the microcomputer and provides the

LVF and ECG curves to be displayed on beat-to-beat mode or as

mean curves. From these curves one can extract ventricular

parameters such as; ejection fraction, ejection rate, systolic

and diastolic intervals and heart rate, by manually positioning

three cursors on the points of interest.

A critical evaluation of this method is performed

and its advantages as well as its limitations are discussed.



This approach provides an easy to operate and a

low cost device that can be useful in Many clinical situations*

for example, the continuous «onitorino in ICUs, the screening

in out-patient departaents. The assessment of drugs effects

on left ventricular function is also possible.
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1.

1. INTRODUÇÃO

1.1. Introdução

No sistema circulatório o sangue, bombeado pelo

coração, leva os nutrientes necessários ã manutenção da vi

da de todas as células do corpo humano. Alterações das fun-

ções cardíacas podem produzir distúrbios no organismo e, em

casos mais graves, conduzir â sua falência. A íntima relação

do sistema circulatório com a vida torna desnecessário lem-

brar o quão importante ê o conhecimento e a avaliação do seu

funcionamento.

Historicamente, foi um dos primeiros sistemas mo

delados para estudos de fisiologia. Mais recentemente, a gran

de incidência de enfermidades que o afetam, em particular,

aquelas que atingem o coração, fez aumentar a procura de meto

dos para o diagnóstico precoce dos problemas circulatórios.

Iniciados com o histórico clínico e o exame físico de pacien-

tes, os esforços nesse sentido prosseguiram em busca de infor

mações mais objetivas. Surgem, então, a radiografia do tórax

e a eletrocardiografia, que vão fornecer dados sobre a anato-

mia e a condutividade elétrica do coração, respectivamente.

Com o cateterismo observa-se um salto qualitativo e quantita-

tivo no que diz respeito à caracterização da estrutura e do

funcionamento cardíacos. Apesar de ser uma ferramenta podero-

sa para a avaliação clínica, o cateterismo sempre envolve

riscos e desconfortos aos pacientes, além de ser uma técnica



bastante onerosa.

Nos últimos anos, grande parte das pesquisas e

dos desenvolvimentos tecnológicos tem se concentrado em torno

dos métodos de diagnóstico não invasivos. A ultrasonografia é

um exemplo importante e está sf tornando cada vez mais efi-

ciente para a avaliação da anatomia e função cardíacas e, par

ticularmente, para os estudos valvulares.

A aplicação de traçadores radioativos e de ins-

trumentação nuclear em medicina dá origem à Medicina Nuclear.

Esta especialidade médica reúne técnicas não-invasivas com re

conhecido potencial de diagnóstico e têm beneficiado muitas áreas,

sobretudo a cardiologia.

Uma nova técnica não-invasiva que está sendo pes_

quisada é a Magnetocardiografia, através da qual pode-se ob-

ter mapas de variação das atividades magnéticas, produzidas

pelas atividades elétricas do miocárdio.

Em linhas gerais, a cardiologia nuclear pode ser

pensada como um conjunto de técnicas e procedimentos clíni-

cos que se propõem a investigar os processos fisiológicos

mediante a determinação da distribuição de radiofãrmacos adn\i

nistrados ao sistema cardiovascular. A maior vantagem desse

tipo de medida é a possibilidade de ser realizada com o míni-

mo, ou mesmo sem perturbação das funções fisiológicas normais.

A primeira aplicação de um radionuclídeo em estu

dos cardíacos data de 1924, quando H. Blumgart, S. Weiss e co

laboradores , mediram a velocidade de circulação do sangue

de um braço ao outro. Isso foi feito injetando o Bi-214, cha-

mado então de Radium C - naturalmente radioativo - numa veia

do braço do paciente e monitorando sua passagem pelo outro

braço, com uma câmara de nuvens. Entretanto, somente após o

desenvolvimento do cíclotron, por E. 0. Laurence e M. S. Li-
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vingstone, no inicio da década de 30, e de reatores, na déca-

da dos 40, ê que se tornou possível o emprego mais amplo e dî

fundido de radionuclldeos. Essas máquinas viabilizaram a pro-

dução controlada de elementos radioativos para diversos fins.

A produção em escala comercial só se iniciou depois da 2-

Guerra Mundial, pelo reator de Oak Ridge, em 1946, e, mais

tarde, na Inglaterra, (1947/1948) pelo complexo nuclear de

Harwell.

Paralelamente ao desenvolvimento de tecnologia

para a produção de radioisótopos, a evolução de técnicas de

detecção, medição e registro foi também imprescindível ã Medi.

cina Nuclear. 0 advento de computadores e de minicomputadores

digitais agilizou a aquisição e o processamento de dados, os

quais, recentemente, ganharam uma nova perspectiva com a cons

trução de microprocessadores.

Os diagnósticos em Medicina Nuclear derivam, ba-

sicamente, de dois tipos de estudos: os estudos temporais ou

dinâmicos, e os estudos espaciais ou de imagens. A escolha de

se efetuar um estudo temporal, espacial ou espaço-temporal

dependerá da natureza do problema clinico a ser pesquisado.A

combinação processada desses dois estudos pode fornecer as

imagens funcionais.

Hoje em dia, nos centros mais desenvolvidos, os

estudos citados acima são realizados com câmaras ã cintilação,

também conhecidas por gama-câmaras. Na sua maioria,esses equi

pamentos são formados por um cristal de iodeto de sódio dopa-

do com tálio (Nal(TD) de grandes dimensões, acoplado a com-

putadores que controlam a aquisição e a análise de dados. Po-

de-se ainda encontrar câmaras em coincidência. O alto custo

desses sistemas e a necessidade de mão-de-obra especializada

para o seu manuseio os torna proibitivos aos centros menos
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privilegiados. Nestes locais, são empregados sondas nucleares

de Nal(Tl) ("probes") ligadas a registradores gráficos e/ou a

escalímetros e mapeadores lineares ("sca.uers"). Os mapeado-

res são formados, basicamente, por um detetor ã cintilação

rigidamente conectado a um sistema de varredura, ac qual está

ligado um dispositivo capaz de produzir mapas ou chapas foto-

gráficas. As sondas c os mapeadores, quando comparados ãs câ-

maras ã cintilação, são de operação e manutenção bem mais sim

pies, assim como bem mais limitados.

Nos estudos cardiolôgicos, alem do trabalho pio-

neiro de H. Blumgart e S. Weiss, em 1948, M. Prinzmctal, c.

Corday e colaboradores registraram o primeiro radiocardio-

grama - curva de diluição do material radioativo pelo volume

sangüíneo do coração - em ser humano. Isso foi conseguido

após uma injeção venosa de cloreto de sódio marcado com Na-24

e o posicionamento, na região precordial, de um contador Gei-

ger-Müller ligado a um registrador gráfico.

Em 1958, H. Anger inventou a câmara á cintilação

o que tornou possível a visualização da distribuição do com-

posto radioativo nas quatro câmaras cardíacas simultaneamente.

Aproveitando essa inovação, R. Folse e E. Braunwald , em

1962, mediram a atividade radioativa sistõlica e diastólica no

ventrículo esquerdo (VE), após uma injeção de 1-131.

Em 1963, iniciou-se a produção de Tc-99m (radio-

isõtopo emissor de raios gama de 140 JceV e com meia-vida de

6 horas) , que, na forma de pertecnetado de sódio, possibiljL

tou a marcação de um número muito grande de compostos clinica

mente importantes, em particular, a albumina humana e as hemá

cias. Com isso, o Tc-99m pode permanecer no interior do siste

ma cardiovascular por várias horas, permitindo a monitoração

da função cardíaca por um período mais longo de tempo. Antes
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disso, os estv1cs> cardíacos se restringiam ã observação de

uns poucos banimentos durante os quais o elemento radioativo

estaria passando pelo coração.

Em 1968, C.B. Mu11ins e associados obtiveram uma

seqüência de imagens do coração que mostrava a sua contração

e relaxação durante o ciclo cardíaco . Essas imagens foram

conseguidas at-avêc da aquisição sincronizada dos eventos ra-

dioativos com o eietrocardiograma (ECG) dos pacientes. Atual-

mente, estes estudos, conhecidos por imagens sincronizadas do

leito sangüíneo cardíaco ("gated blood pool images"), inte-

gram a rotina de avaliação cardíaca em um grande número de

clinicas.

A partir das imagens sincronizadas é possível

avaliar o funcionamento de cada uma das câmaras cardíacas. O

ventriculo esquerdo ê o responsável pelo bombeamento e distri

buição do sangue para o corpo. Por essa razão, o seu estudo

torna-se particularmente importante. Essa importância cresce

na medida em que se constata que a maioria das cardiopatias

estão associadas a disfunções desta câmara.

A seqüência de imagens permite a visualização do

movimento das paredes ventriculares, assim como a obtenção de

uma curva de atividade x tempo, diretamente relacionada com a

variação de volume, conhecida como curva da função ventricu-

lar esquerda (PVE). Desta curva, podem ser extraídos certos

parâmetros indicadores do desempenho ventricular: a fração de

ejeção, os intervalos diastólicos e sistólicos e as velocida-

des de enchimento e de ejeçâo. 0 comportamento da curva da

FVE pode variar de acordo com o estado clínido do paciente.Em

alguns tipos de cardiopatias, por exemplo, as curvas apresen-

tam características diferentes daquelas presentes em curvas
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de pacientes com função cardíaca normal. Quantitativamente,es

sas diferenças podem ser aval.adas pelos cálculos dos parâme-

tros fisiológicos ventriculares, de onde decorre a sua rele-

vância para um diagnóstico clinico mais preciso.

Em algumas situações, como nas unidades de tera-

pia intensiva (UTIs), seria desejável a monitoração contínua

da função cardíaca de pacientes. Em outras, como nós ambulató

rios, seria conveniente uma avaliação com propósito de diag-

nostico rápido, ou mesmo de triagem, de pacientes com suspei-

ta de doenças cardíacas. Nestes casos, a utilização de câma-

ras â cintilação acopladas a computadores pode se tornar ina-

dequada, principalmente pela necessidade de mão-de-obra espe-

cializada para sua operação, pelo seu alto custo e também pe-

las suas dimensões físicas que são, em geral, bastante gran-

des. Um sistema apropriado para esses tipos de monitorações

deve ser pequeno, preferivelmente portátil e de alta sensibi-

lidade, para permitir aquisição de curvas da PVE batimento por

batimento. As sondas nucleares, cuja primeira utilização em

estudos cardíacos foi descrita há cerca de 40 anos, preenchem

satisfatoriamente esses requisitos. Nos últimos 20 anos as

técnicas de sondas cardíacas evoluíram consideravelmente ,

como será exposto a seguir.

Em 1968, G. Hoffmann e N. Kleine(7) desenvolve-

ram um sistema composto por uma sonda simples de Nal(Tl) aco-

plada a um analisador de 400 canais e sincronizado pelo ECG

dos pacientes. Com este sistema podia-se adquirir curvas mé-

dias de FVE, integradas de cerca de 150 ciclos cardíacos, das

quais os parâmetros fisiológicos eram extraídos manualmen-

te. Mais tarde, a Siemens - Reinezer - Werke AG. da Alema-

nha, comercializou este sistema com o nome de "posto de medi-
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ção". Seis anos depois, P. Steele, D. Van Dyke e colaborado

resí8) elaboraram um método para a determinação da FVE usan-

do uma sonda ã cintilação comercial, dotada de um colimador

variável, apôs uma injeção de ln-113m. A colimação da sonda

era modificada para registrar a atividade imediatamente vizi-

nha ao VE.

Em 1975, Gottlieb et alí9) e Grotch et al ( 1 0 ) des

creveram suas experiências para determinar a fração de ejeção

com uma sonda nuclear composta por dois detetores concêntri-

côs colimados. Um dos detetores, o central, se destinava a me

dir a variação da atividade ventricular, enquanto que o outro

tentava medir um sinal que se aproximasse ao fundo anatômico,

eu "background" (BG). 0 fundo anatômico é formado por regiões

circunvizinhas ao VE, cujas contribuições radioativas vão se

somar ãs curvas da função ventricular e que devem ser subtrai

das para efeito de cálculos dos parâmetros. A sonda de dete-

tor duplo, mesmo sendo portátil e fornecendo os parâmetros f_i

siológicos com precisão, necessitava de uma ultrasonografia pa

ra a localização do VE, o que tornava bastante complicada a

aplicação da técnica.

Ainda no ano de 1975, H.N. Wagner e colaborado-

res construíram um equipamento, posteriormente denominado de

estetoscópio nuclear, capaz de gerar curvas de FVE sincro-

nizados pelo ECG a . 0 sistema consistia de um cristal

de 2" (5,08 cm) de diâmetro por 1 1/2" (3,57 cm) de espessura

com um colimador convergente, conectado a um minicomputador,

que executava automaticamente os cálculos e mostrava, na tela

de um osciloscópio, os resultados e as curvas adquiridas. A

Bios Inc. comercializou o estetoscópio nuclear substituindo o

minicomputador por um microprocessador, o que facilitou o seu

manuseio. A partir de então, foram publicados vários traba-



lhos que investigavam a validade da técnica do estetoscópio nu

clear para diagnósticos dos problemas cardíacos a

Um ano mais tarde, em 1976, D.P. Pretschner e U.

Gettner , apresentaram um protótipo de um pequeno dete-

tor de radiação (Geiger-Müller) corectado a um dispositivo ele

trônico programâvel que armazenava, via escallmetros, os valo

res medidos simultânea e continuamente por quatro sensores.Es

ses sensores eram distribuídos pela superfície do corpo do(a)

paciente, que carregava consigo todo o equipamento sem pre-

juízo da sua livre movimentação. O protótipo de Pretschner e

Gettner era indicado para a medida de funções fisiológicas

que variam lentamente com o tempo, as quais eram posteriormen

te analisadas por um microcomputador.

Dentro ainda da linha de pesquisa por sistemas

portáteis para a monitoração continua da função cardíaca, em

1981, B. Hoffer, H. J. Berger e associados desenvolveram

um módulo leve e compacto, composto por um detetor semicondu-

tor de CdTe (teluriato de cãdmio) colimado que realizava suas

medições afixado sobre o tórax do(a) paciente. Sondas de CdTe

miniaturizadas (1,0 cm de diâmetro por 1,5 cm de espessura)

já haviam sido previamente utilizadas para outras aplicações

em Medicina Nuclear(21'22).

( 231
Em 1985, L. Davis, L. P. Wexler e colaboradores '

propuseram um método para o acoplamento de sondas de CdTe a

microcomputadores. O objetivo desta proposta era a criação

de um sistema compacto e simples para a aquisição, visualiza-

ção e análise de dados em Medicina Nuclear.

O trabalho ora apresentado, se insere no con-

texto da microcomputadorização de instrumentação médica,

em particular, de sondas nucleares. A utilização de mi-

crocomputadores em medicina é, atualmente, uma realidade



que se afirma cada vez mais em virtude do seu inegável poten-

cial para a agilização da coleta, armazenamento e manipulação

de dados de diversas naturezas.

1.2. Projeto de Pesquisa; Objetivos e Descrição

A prática da Cardiologia Nuclear no Brasil é ain

da bastante incipiente e está limitada aos centros que dis-

põem de uma câmara ã cintilação e um computador. Nos centros

mais modestos, onde isto não ê possível, geralmente sõ são

efetuadas provas de funções renais e tireoidianas,além de ma-

peamento de órgãos, desde que os únicos equipamentos disponí-

veis são sistemas compostos por sondas ã cintilação. Nestes

centros, a extração de parâmetros é ainda feita manualmente,

analisando-se as curvas temporais produzidas pelas sondas nu-

cleares simples ou os mapas.

As sondas ã cintilação, como jâ se pode consta

tar, se acopladas a microcomputadores poderão fornecer siste-

mas altamente adequados para estudos cardíacos. Consegue-se ,

desta forma, ampliar, sem muito ônus, a esfera de exames rea-

lizáveis nos centros de Medicina Nuclear menos privilegiados,

e introduzir, nos grandes centros, métodos de diagnóstico com

plementares e/ou alternativos aos já existentes.

Esta pesquisa faz parte de um projeto mais amplo

desenvolvido em conjunto pelo Instituto de Física e os Servi

ços de Radioisõtopos e Informática Médica do Instituto do Co-

ração (Incor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicí̂

na da Universidade de São Paulo (HCFMUSP). Sua proposta cen-

tral é a expansão dos estudos quantitativos efetuados por son

das nucleares, mediante o emprego da tecnologia de microcompu
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tadores para a analise de dados. Com essa abordagem pretende-

r-se reabilitar a utilização desses instrumentos em Medicina

Huclcar, onde a superioridade dos sistemas computadorizados

de imagens os relegou a um plano secundário.

O presente trabalho consiste em reaproveitar um

sistema de sonda nuclear, não mais usado, pertencente ao Ser-

viço de Radioisõtopos e adequi-lo para a aquisição e análise

da função ventricular esquerda. Essa adequação inclui:

- o projeto e a construção de colimadores apro-

priados para a deteção das radiações provenientes de um com-

posto marcado com Tc-99m, localizado no ventriculo esquerdo,

- a conexão de sistemas para o registro grafico

e a gravação das curvas de atividade x tempo e do ECG,

- a elaboração de um método sistemático de medi-

das "in vivo", ou seja, a definição de um protocolo, e, final̂

mente -

- o desenvolvimento de programas específicos pa-

ra o processamento e a análise dos dados pelo microcomputador.

Nas medidas com sondas nucleares, a região de in

teresse se identifica com a região definida pelo campo de vi-

são de colimador. Isso porque esses instrumentos não fornecem

imagens da distribuição radioisotópica, mas sim, curvas de va

riação temporal da quantidade do radiocomposto no seu campo

visual. Assim, sob o ponto de vista de adequação instrumental,

a construção de novos colimadores, projetados especialmente

para a visualização do VE, S um aspecto essencial.

Mesmo com um colimador apropriado, a localização

do VE é ainda bastante problemática. Regiões que lhe são pró-

ximas como, por exemplo, os átrios, o ventriculo direito, a

aorta, etc, estão, no momento das medidas, radioativas e po-

dem ser confundidas com o próprio VE. Portanto, o ponto mais
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critico do método escolhido é o posicionamento correto do de-

tetor. Se esse posicionamento for impróprio, parte do VE pode

estar sendo excluído em nome da inclusão de outras estruturas

anatômicas» de modo que a curva resultante não seja represen-

tativa do funcionamento ventricular.

Felizmente, os eventos mecânicos, representados

pelas curvas de volume ventricular, e os eventos elétricos,

expressos pelo EGG, guardam entre si uma correlação temporal.

Com base nesta correlação, o sinal de salda da sonda, ou as

curvas de atividade x tempo, e o ECC são registrados simulta-

neamente em dois canais de um registrador grifico com respos-

ta linear na região de 0 a 1000 Hz. A finalidade deste proce-

dimento é auxiliar o posicionamento da sonda sobre o VE, e

ainda fornecer dados para o cálculo manual dos parâmetros ven

triculares, caso não se disponha de um microcomputador.

A análise computacional da função ventricular es

querda é realizada "off-line". Por isso, requer que os sinais

analógicos sejam armazenados de alguma forma. Para tanto, uti

liza-se um gravador de fita magnética de 4 canais. O microcom

putador fornece a visualização da PVE e do ECG e possibilita

o cálculo dos parâmetros através de cursores posicionáveis ma

nualmente sobre os intervalos das curvas de interesse para es

ses cálculos. Os resultados, obtidos desta maneira, são compa

rados com os fornecidos por outras técnicas, já validadas.

Os capítulos desta dissertação descrevem todas

as etapas e os fundamentos do método utilizado para a aquisi-

ção e análise da PVE. Seus conteúdos são relatados a seguir.

1.3. Os Capítulos

Para o desenvolvimento de um sistema de aquisi-
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ção e análise da FVE foi necessário responder algumas ques-

tões:

1. 0 que é função ventricular esquerda?

2. Como ê possível medi-la com um detetor ã cin

tilação?

3. Com que equipamentos medi-la e quais devem ser

suas características?

4. Qual a melhor sistemática para sua determina-

ção "in vivo"?

5. Como processá-la com um microcomputador?

6. A técnica desenvolvida tem validade clinica?

Os capítulos deste trabalho tentam respondê-las

e foram ordenados numa seqüência de modo a refletir o método

adotado nesta pesquisa. Assim, o capitulo 2, "A Função Ventri^

cular Esquerda: Aspectos Fisiológicos" discute certas noções

anátomo-fisiológicas indispensáveis para a compreensão da na-

tureza clinica do problema que está sendo investigado. Este

capitulo, precede os demais, na medida em que ao pretender

responder ã Ia. questão colocada, fornece o embasamento con-

ceituai às outras respostas.

No capitulo 3, "Fundamentos da Técnica de Deter-

minação "in vivo" da FVE", os métodos gerais para a obtenção

de dados em Cardiologia Nuclear são apresentados. Neste capi-

tulo aborda-se também os fundamentos teóricos da 2a. questão,

ou de como tornar as variações de volume sangüíneo mensurá-

veis por um detetor ã cintilação.

No capitulo 4, "Investigação Instrumental" são

descritos os equipamentos e a configuração do sistema propos-

to, respondendo ã 3a. questão. A discussão do problema dos co

linuKiores, a sua escolha e a medida de suas respostas estão

incluídas neste quarto capitulo.
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Após a investigação dos aspectos instrumentais,a

adequação do sistema â sua aplicação especifica ê testada pe-

los exames em pacientes, objeto do capitulo 5, "Aquisição Ana

lógica "in vivo" das Curvas de Volume Ventricular". Este capjt

tulo procura descrever, em detalhes, os materiais e os méto-

dos para a determinação da FVE de pacientes, chamando atenção

para os critérios e procedimentos que auxiliam o posicionamen

to correto da sonda sobre o VE.

No capitulo 6, "Processamento e Análise Digital

de Dados", são expostas algumas informações necessárias para

o desenvolvimento do "software" de análise de FVE, com ênfase

na apresentação dos algoritmos implementados para o proces-

samento dos sinais. Ainda neste capitulo, ê descrita sucinta-

mente a estrutura do sistema computacional, a qual pode ser

encontrada com mais detalhes no Manual de Usuários do Sistema

Probe, anexo a este trabalho.

No sétimo capitulo, "Resultados e Discussão", os

resultados da análise computacional são mostrados e compara-

dos com aqueles obtidos por um outro método. Através desta

comparação, procura-se analisar criticamente a técnica empre-

gada.

No capitulo 8, "Conclusões e Sugestões" tenta-se

fazer uma avaliação do trabalho e da técnica desenvolvida,exa

minando-se seus prós e contras e sugerindo-se novas alternati

vas e melhoramentos para possiveis trabalhos futuros.

Por fim, foram incorporados apêndices sobre defi

nições, conceitos e alguns aspectos técnicos, por uma questão

de completeza.

Cabe salientar dois aspectos desta pesquisa que

determinaram as características do texto elaborado:

- o seu aspecto multidisciplinar e,
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- o seu caráter de pesquisa aplicada a uma reali

dade sócio-econômica brasileira.

O aspecto multidisciplinar determinou a menção

de assuntos diversificados, entre eles, a física das radia-

ções, a teoria dos sistemas de deteção cintilogrãfica, a fi-

siologia da circulação e anatomia cardíaca, instrumentação nu

clear aplicada à medicina, técnicas de medida em Cardiologia

Nuclear e aspectos computacionais. Por razões de objetividade,

esses assuntos não foram discutidos extensivamente durante a

dissertação, mas podem ser complementados pelas referências bi

bliográficas citadas no final de cada capitulo.

Por outro lado, o caráter de pesquisa aplicada â

uma realidade nacional levou a que se tentasse elaborar um

texto que fosse auto-suficiente tecnicamente isto ê, que con

tivesse as informações para que o sistema e as técnicas pro-

postos pudessem ser reproduzidos e implementados em outros

locais. Além disso, houve a preocupação de se usar, na medida

do possível, somente materiais e instrumentos nacionais ou

que pudessem ser facilmente encontrados no mercado nacional.
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2. A FUNÇÃO VENTRICULAR ESQUERDA:

ASPECTOS FISIOLÕGICOS

2.1. Considerações Gerais

Um dos métodos usados na avaliação da função car

dlaca ê o estudo da variação temporal do volume sangüíneo no

interior do ventrículo esquerdo. Originadas de fenômenos elé-

tricos e mecânicos que ocorrem no coração, essas variações de

volume são descritas pelas curvas de função ventricular es-

querda. Quantitativamente, possíveis distúrbios da função car

dlaca normal,poderão ser diagnosticados através do cálculo da

fração de ejeção, taxa de enchimento, etc, que são alguns dos

parâmetros fisiológicos que podem ser derivados de curvas de

volume ventricular.

0 sistema de deteção e análise utilizado deve

ser capaz de fornecer os dados para esses estudos clínicos.Ou

seja, uma vez que certas condições favoráveis de medidas este

jam asseguradas, o sinal de salda da sonda cintilográfica, ob

tido durante os exames em pacientes, deve representar as va-

riações de volume ventricular. A análise das curvas resultan-

tes permitirá a determinação dos parâmetros fisiológicos e,

por conseguinte, uma estimativa do estado hemodinâmico dos pa

cientes poderá ser alcançada.

A questão central deste trabalho é, justamente ,

promover e satisfazer essas condições favoráveis de medidas

através da construção de colimadores apropriados para a visua
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lização do volume ventricular e da aplicação de técnicas es-

pecificas para aquisição e análise de dados. Todos esses pro-

cedimentos, no entanto, são determinados em função do proble-

ma clínico que se deseja investigar, o qual necessita ser su-

ficientemente definido e delimitado. Assim, neste capitulo,se

rão introduzidos alguns conceitos e noções da anatomia e fi-

siologia cardíacas a , considerados fundamentais para a

compreensão e a justificativa das técnicas e dos procedimen-

tos experimentais adotados no desenvolvimento deste projeto

de pesquisa.

2.2. Anatomia Cardíaca

O coração humano ê uma estrutura de quatro câma-

ras, constituído por dois átrios com paredes finas ( 1 - 2 mm),

o vertriculo direito, com paredes um pouco mais espessas (me-

nos de 4 - 5 mm) e o ventrículo esquerdo com paredes mais

grossas (8- 12 mm) (figura 2.1).

0 ventrículo direito (VD) e o ãtrio direito são

basicamente estruturas anteriores, o ãtrio esquerdo é poste-

rior em localização, o ventrículo esquerdo (VE) é uma estrutu

ra póstero-lateral, e somente uma parte é vista da projeção

frontal. A figura 2.2 mostra o coração visto frontalmente.

0 contorno superior do coração é irregular devi-

do as entradas de diversos vasos sangüíneos de grande cali-

bre. 0 contorno inferior termina de modo afunilado e é volta-

do para o lado esquerdo do corpo. O coração do adulto ultra-

passa em cerca de 2,5 cm a borda direita do externo; do lado

esquerdo, a ponta do coração - ápice - situa-se atrás do quin

to espaço intercostal, entre a quinta e a sexta costelas, a
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Fig. 2.1 - 0 coração: 1) átrio esquerdo; 2) auricula esquerda;

3) válvula tnitral, 4) artéria pulnonar; 5) seção

ascendente da aorta; 6) artérias coronárias; 7) auricula di-

reita; extremidades esquerda (8) e direita (9) da válvula aõ_r

tica; 10) parede muscular; 11) saída da artéria pulnonar; 12)

inserção da artéria pulmonar; 13) Músculo papilar mediano ;

16) e 17) ligamento do tecido conjuntivo; 18) ventrículo es-

querdo; músculo papilar anterior esquerdo 19) e posterior es-

querdo (20); (21) ventrículo esquerdo; 22) septo interventrí-

cular; músculo papilar posterior direito (23) e anterior di-

reito (24); 25) ventrículo direito, extremidades anterior 26);

mediana (27) e posterior (28) da válvula tricúspide; 29)átrio

direito; 30) parede carnosa entre os ventrículos; 31) parede

carnosa entre o ãtrio e o ventrículo; 32) veia cava superior;

33) extremidade direita da válvula aórtica; 34) extremidade

esquerda da válvula aórtica; 35) seção ascendente da aorta,36)

seio aórtica; 37) veia pulmonar direita; 38) folheto anterior

da válvula mitral, 39) folheto posterior da válvula mitral;

40) veia cava pulmonar esquerda. . ... ...
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ARTÉRIA
ESQUERDA

ARTÉRIA OROINFLEXA
ESQUERDA

ARTÉRIA ANTERIOR
OESCENOEMTE ESQUERDA

2.2 - Vista anterior ou frontal do coração

AO - aorta

AP - artéria pulmonar

VD - ventrículo direito

VE - ventrículo esquerdo

AD - átrio direito

AF - ãtrio esquerdo

Re£. (6) p. 333

8,0 cm da linha central do externo. O coração é, desta forma,

ligeiramente inclinado para o lado esquerdo (figura 2.3).

Essas informações serão importantes para o posi-

cionamento da sonda sobre o VE durante os exames clínicos.

Além delas, os dados contidos na tabela 2.1 serão de grande

valia no que concerne ao projeto e construção de colimadores,

que se destinam â restrição do campo de visão do dítetor a

uma certa região de interesse.
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Fig. 2.3 - Posição do coração com respeito a superfície do

corpo humano.

0 VD e anterior e o VE posterior quando vistos

do lado esquerdo. Quando visto frontalmente, o

VE é inclinado para esquerda e para cima.

Ref. (1) p. 579)
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Tabela 2.1 - Características Métricas do Coração

VOLUME DO CORAÇÃO (cm )

Massa

corpo

5
10

30

50

80

do

(kg)
homens

40 -

90 -

269 -

400 -

550-

- 70

- 160

- 450

- 720

1100

mulheres

38 -

85 -

220 -

350 -

450 -

65

155

400

610

910

MASSA DO CORAÇÃO (g)

Altura (m) homens mulheres

230

245

260

280

300

315

DIMENSÕES DO CORAÇÃO

(Média)

1,40

1,50

1,60

1,70

1,80

1,90

265
280

300

320

340

360

idade

recém-nascidos

1 - 2 anos

9 - 1 0 anos

adulto

compr intento

(cm)

3,0

5,0

6,7

9,5

largura

(cm)

4,0

6,1

8,7

10,2

(Ref. (7) p. 241)
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2.3 - Ciclo Cardíaco

A interpretação da informação clinica contida

nas curvas de volume ventricular dependerá do conhecimento da

seqüência normal de eventos elétricos e mecânicos que têm lu-

gar no coração, os quais serão descritos sucintamente nesta

seção.

0 sangue venoso, ao retornar do corpo após ter

oxigenado os tecidos, entra no itrio direito e passa a seguir

para o ventriculo direito, que o propulsiona aos pulmões atra

vês da artéria pulmonar. Nos pulmões, o diõxido de carbono

(CCU) é retirado do sangue e substituído por oxigênio (O2) -

Prossegue então, para o ãtrio esquerdo e depois para o ven-

triculo esquerdo de onde é bombeado sob alta pressão para o

resto do corpo, através da aorta.

Com cada contração dos ventriculos, - vale dizer

que, em condições normais, os ventriculos contraem e relaxam

simultaneamente - o sangue atravessa a artéria pulmonar, ao

sair do ventriculo direito, e a aorta, depois de ser ejetado

pelo ventriculo esquerdo. Enquanto os ventriculos se relaxam,

após a contração, um conjunto de válvulas - tricúspide ou se-

mi lunar e mitral - impedem que o sangue seja regurgitado, ou

seja, que volte atrás no circuito circulatório, ^ara os átrios.

Desta maneira, um número de fenômenos - elétricos, hemodinâmi

cos e audíveis - interrelacionados acompanham cada batimento

do coração. Constituído por uma contração e uma relaxaçao, ca

da batimento é chamado de um ciclo cardíaco. A figura 2.4 ilus

tra as diferentes componentes do ciclo cardíaco, focalizando,

em particular, os eventos do ventriculo esquerdo.

Iniciando com o eletrocardiograma (ECG), na figu

ra 2,4 a primeira inflexão, a onda P, representa a ativação
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elétrica dos dois itrios.
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Fig. 2.4 - O ciclo cardíaco

(Rcf. (6) p. 335)

O processo de ativação elétrica tanto dos ãtrios

como dos ventrlculos é chamado de "despolarização", e consti-

tui o precursor dos movimentos cardíacos subsequentes.

O impulso elétrico, depois de se propagar pelos

átrios e pela junção destes com os ventrlculos, se difunde

através dos ventrlculos, dando origem ao complexo QRS do ECG.

0 segmento entre a onda P e o complexo QRS representa o perío
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do durante o qual os sinais elétricos atravessam os âtrios e

os sistemas de condução ventricular indo finalmente disparar

a contração dos ventrlculos.

Apôs todo o coração ter sido despolarizado e a

contração dos ventrículos ter sido iniciada, um período de re

polarização, preparando a próxima contração, começa a aconte-

cer e é marcado pela onda T do ECG.

Os eventos elétricos precedem os eventos mecâni-

cos do coração por alguns centésimos de segundo. Logo depois

da onda P do ECG, o âtrio esquerdo contrai sutilmente, refle-

tindo na onda "a" da curva de pressão atrial (figura 2.4). Es

sa pequena contração provoca a abertura da válvula mitral, e

o ãtrio esquerdo se esvazia parcialmente no ventrlculo esquer

do.

Conforme a pressão ventricular esquerda se ele-

va, durante a contração e supera a pressão atrial, a válvula

mitral se fecha, resultando no primeiro som do coração (I).

Com o aumento crescente da pressão ventricular esquerda, a re

sistência arterial é superada e a válvula aõrtica se abre. 0

sangue é ejetado na aorta e, então, com a passagem da fase de

contração - slstole - para a fase de relaxação - diastole -, a

pressão aõrtica e a pressão ventricular esquerda abaixam. As-

sim que a pressão gerada pela ejeção do ventrículo esquerdo

cair abaixe de um certo valor, não excedendo mais a resistên-

cia arterial sistêmica, a válvula aõrtica se fecha contribuin

do para o segundo som do coração (II).

Todos os eventos descritos acima para o lado es-

querdo do coração, sao duplicados, a pressões mais baixas, no

coração direito. Logo, os dois sons do coração (I) e (II),cor

respondem, na verdade, ao fechamento de dois pares de válvu-

las - mitral e tricúspide, aõrtica e pulmonar - que ocor-
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rem ao mesmo tempo.

A figura 2.5 ilustra um registro gráfico do ECG

e os valores típicos dos intervalos de tempo entre as diver-

sas fases do ciclo cardíaco. Pode-se notar pelas figuras 2.4

e 2.5 que a slstole ocupa aproximadamente 1/3 do tempo de du-

ração do ciclo, enquanto que a diastole toma 2/3 deste inter-

valo.

íl St!
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AWllTO» O.« TO OHO «»UM. 0.0T TO 0.10 « 0 O.»TO O . « MOUN. 0. «4 TO 0.1» M«U*.
CftMNÇM 0.1» TO 0.1» KSUN. MUMOOS TO 0.J» TO O.*1 K W H .

• O O . » T O 0 . M W « U N .
M O . M T 0 O . M M W M .

«o» o.r TO o.»$i«w.
110

0.14 TO 0.1» M « W .
0.11 TO 0.14 U«(M.
0.11 TO OM «(«UM.
tt« TO 0.11 MOW».

Fig. 2.S - Registro gráfico do ECG, e os intervalos de tempo

típicos entre as diversas fases do ciclo cardíaco.

(Ref. (2) p. 50)
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Finalmente, ê importante observar a partir da

curva de volume ventricular e do ECG, que a maior parte do e^

vaziamento ventricular ocorre rapidamente apôs o aparecimento

do complexo QRS. Em cada contração, a quantidade de sangue

ejetada pelo VE, o volume ejetado ("stroke volume"), não re-

presenta o completo esvaziamento desta câmara, pois resta ain

da um pequeno volume residual - volume sistólico final - que

permanece no ventrículo.

2.4. Parâmetros Fisiológicos Ventriculares

A função cardíaca pode ser analisada, como já

foi mencionado, através de parâmetros extraídos das curvas da

função ventricular esquerda. A tabela 2.2 lista alguns desses

parâmetros e se refere â figura 2.6.

Uma vez determinados esses parâmetros fisiológi-

cos, pode-se ter uma idéia quantitativa do funcionamento car-

díaco, o que favorece a precisão dos diagnósticos clínicos.

Entretanto, vale lembrar que a interpretação dos valores nu-

méricos obtidos é realizada por comparação com valores consi-

derados normais. Por isso, a precisão com que se chega a um

diagnóstico é sempre relativa.

Dentre os parâmetros mostrados na tabela 2.2, a

fração de ejeção é um dos mais importantes. A fração de eje-

çao permite a avaliação da contractibilidade cardíaca, a qual

será provavelmente alterada na presença de alguma patologia.

Em indivíduos com função ventricular esquerda normal, a fra-

ção de ejeçãc do VE se situa entre 55% a 65% em repouso e au-

menta, pelo menos 5%, com o exercício . Dessa forma, o de-

senvolvimento de uma técnica de medida que forneça estimati-
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vas da fração de ejeçio será de grande valia para o julgamen-

to clínico.

VOLUME
(MU

TEMPO

ECtt

Fig. 2.6 - Curva do volume ventricular e o ECG, ilustrando

os conceitos de volume diastôlico final (VDF);v£

lume sistôlico final (VSF) , volume ejetado (VE) , volume de eii

chimento lento (VL).

Tabela 2.2 - Parâmetros Fisiológicos obtidos a partir das cur

vas de volume ventricular

Volume Diastôlico Final : VDF

Volume Sistôlico Final : VSF

Volume Ejetado : VE = VDF - VSF

Volume de Enchimento Lento : VL

Fração de Ejeçio : FE = (VDF - VSF)/VDF x 100%

Taxa de Ejeção : TE = (VDF - VSF)/(T2 - Tj)

Taxa de Enchimento Rápido : TR = (VL - VSF)/(T3 - T,)

Intervalo de Tempo Sistôlico: (T2 - T.)

Intervalo de Tempo Diastôlico : (T, - T2)
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3. FUNDAMENTOS DA TÉCNICA DE DETERMINAÇÃO "IN VIVO"

DA FUNÇÃO VENTRICULAR ESQUERDA

3.1. Considerações Gerais

As técnicas de medida em Medicina Nuclear cons ti.

tuem, por requererem a administração de um radiofármaco, uma

aplicação particular de um método mais geral chamado método

dos traçadores .

0 método dos traçadores é um meio utilizado para

a observação de fenômenos dependentes do tempo em sistemas vi.

vos, pelo processo de marcação. Através da marcação das subs

tâncias de interesse com um traçador conveniente, que as tor-

nam identificáveis de alguma forma, os seus destinos poderão

ser conhecidos em termos dos destinos dos traçadores. Além

dos elementos radioativos, substâncias distinguiveis por sua

cor ou forma química, também são usadas como traçadores em

muitas áreas de estudos.

A utilização do método dos traçadores radioati-

vos, para fins de diagnóstico em cardiologia, define um con-

(4)
junto de técnicas conhecidas como radiocardiográficas . As

radiocardioarafias, realizadas por detetores ã cintilação,

fornecem os radiocardiogramas, que são curvas que descrevem a

passagem do material radioativo em uma ou mais câmaras cardla

cas.

Basicamente, os radiocardiogramas são classifica

dos como de primeira passagem e de equilíbrio. Os primeiros
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são os registros gráficos da passagem do radiofârmaco pelo co

ração, desde sua injeção em "bolus", no lado venoso da circu-

lação atê a sua reentrada na câmara cardíaca. Esses registros

são obtidos por meio de um detetor de radiação, conveniente-

mente colimado e localizado precordialmente.

Os radiocardiogramas de primeira passagem retra-

tam o movimento e a diluição do traçador pelos dois lados do

coração, assumindo a forma ilustrada pela figura 3.1.

•CMAÇIO omcrro

ÇORAÇlO CMUCIIOO

NCCMCULACXO

0 10 tO SO
TEMPO (•)

Fig. 3.1 Radiocardiograma Precordial de Primeira Passagem

Os dois picos correspondem ao trânsito do radio-

isôtopo pelo lado direito e esquerdo do coração, respectiva-

mente. Após ter deixado o coração direito, o traçador segue

para os pulmões, produzindo o vale entre os dois picos. Retor

na, então, ao coração esquerdo, já com menor concentração,jus>

tificando assim, a diferença de altura entre os picos.

As curvas de diluição - radiocardiogramas de 1-

passagem - podem ser usadas para determinar quantitativamente vá-

rios aspectos da função cardíaca, citando entre estes, o dêbi

to cardíaco (volume de sangue ejetado pelo coração por minu-

to) , o tempo de trânsito pulmonar (TTP) e intercomunicaçoes
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cavitárias ("shunts")(5).

Por outro lado, os rodiocardiogramas de equilí-

brio são produzidos quando o detetor colimado registra as va-

riações de atividade com o tempo, depois que o traçador jâ te

nha se misturado com o volume sangüíneo circulante (Pig.3.2).

Nestas condições, as curvas de atividade x tempo devem

ser interpretadas como representando variações da quantidade

da substância marcada no campo de visão do colimador e não co

mo uma mudança na sua concentração, já que esta ê constante

numa situação de equilíbrio.

£
2

F i g . 3 . 2 - K a d i o c a r d i o g r a m a d e E q u i l í b r i o

TEMPO (S)

0 método de determinação "in vivo" da função ven

tricular esquerda pertence então, ã família dos radiocardio-

gramas de equilíbrio, e será descrito a seguir.

3.2. A Técnica

A aquisição de curvas da função ventricular es-

querda empregando uma sonda nuclear externa acoplada a um re-

gistrador gráfico envolve;

19) a marcação "in vivo" das hem&cias sangüíneas

com Tc-99m, na forma química de pertecnetato de sadio
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(NaTcoT) . O principio de marcação "in vivo" das células

vermelhas requer a injeção, na corrente venosa do pacien-

te, de uma quantidade apropriada de pirofosfato estanoso (Sn )

10 minutos antes da injeção do radionuclideo. A função do pi-

rofosfato é reduzir as hemácias, criando radicais livres aos

quais se agregará quase que a quantidade total (98%) de per-

tecnato de sódio injetado. Desta forma, onde houver hemácias

marcadas, haverá emissão de radiação, a qual poderá ser dete-

tada externamente. Em outras palavras, a marcação radioisotó-

pica de hemácias torna o volume sangüíneo "visível" para um

detetor à cintilaçao, possibilitando assim, estudos da varia

ção de fluxo sangüíneo e de volume das câmaras cardíacas.

29) Aguarda-se um certo tempo para que o radio-

fármaco se distribua uniformemente no compartimento vascular,

(nos estudos de primeira passagem, a aquisição das curvas de

atividade x tempo é iniciada simultaneamente com a injeção do

radioisótopo). 0 detetor colimado é então posicionado sobre o

ventrlculo esquerdo e uma curva de taxa de contagem x tempo

ou, curva de atividade x tempo, é obtida. O posicionamento da

sonda nuclear ê um dos aspectos mais críticos deste método de

medida e será descrito com detalhes no capitulo 5.

0 maior pressuposto desta técnica,implícito du-

rante a aquisição e análise da função ventricular, é que as

variações de taxa de contagem, registradas pelo detetor, re-

fletem as variações de volume sangüíneo ventricular ocorridas

em cada batimento cardíaco. Logo, a legitimidade do método de

medida como um todo dependerá da fundamentação desta hipóte-

se, tanto em bases teóricas como empíricas. Na próxima sec-

ção, serão apresentados os aspectos teóricos da hipótese de

trabalho, enquanto que no próximo capitulo (capitulo 4) ten-

tar-se-á justificá-la por resultados de medidas experimentais,
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Aplicação do método exposto acima, supõe também

que não há difusão do material radioativo para fora do leito

sangüíneo, ou que isso ê desprezível.

3.3 - Fundamentos Teóricos

Os radiocardiogramas de primeira passagem, des-

critos pela primeira vez em 1948 por Prinzmetal et ai, foram

po:
(8)

conceitualizados aproximadamente em 1956 por Lammerant e

muito precisamente em 1962, por L. Donato

A forma das curvas de primeira passagem é uma

função do trânsito e diluição do traçador na circulação cen-

tral e depende, ainda, da taxa de fluxo sangüíneo e do volume

dos vários compartimentos vasculares. Sob este ponto de vis-

ta, a técnica da radiocardiografia faz parte do grupo dos mé-

todos de indicador de diluição, cujos conceitos derivam do
(9)principio de Pick* '. O principio de Fick se baseia na conser

vação de massa, e pode ser usado na prática para determinar

um volume desconhecido. Isto é, pela medida do grau de dilui.

ção de um traçador de volume conhecido por um volume des-

conhecido de solvente, pode-se obter este volume.

Matematicamente, o principio de Fick ou de dilui.

ção pode ser escrito da seguinte forma:

C1 V1 * C2 V2

onde Cj » concentração do traçador antes da diluição (unida-

des de massa/volume)

C, = concentração do traçador após a diluição (unidades

de massa/volume)
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V. = volume do traçador antes da diluição (unidades de

volume)

V. = volume do traçador apôs a diluição (unidades de vo-

lume)

C e V são conhecidos, C. é medida e V. é

quantidade desconhecida. Então a equação 3.1 torna-se

C1V1V, = -i-^ (3.2)
C2

Uma aplicação imediata e usual do método do ind_i

cador de diluição é a determinação do débito cardíaco. Essa

determinação está relacionada com o cálculo da área sob as

curvas de diluição . Para isso, é conveniente expressar

analiticamente a curva de concentração do indicador como uma

função do tempo , C(t), e integrá-la entre instantes fisio

logicamente significativos.

Várias expressões matemáticas teóricas e empíri-

cas para C(t) jã foram sugeridas. Particularmente R.L. Evans,

(12)
em 1959 , propôs uma expressão para C(t) que tem uma repre

sentação gráfica muito próxima ã curva do indicador de dilui-

ção sem a recirculação, dada por:

C(t) =K(t - AT) a
 e"(t

onde t = tempo após a injeção

C(t) • concentração do indicador no instante t,

K = constante de fator de escala

AT = tempo de aparecimento do traçador

a.i « parâmetros arbitrários
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H. Thompson e colaboradores, num estudo de 1964 ,

usaram técnicas de ajuste de curvas para encontrar valores

apropriados de a e 6 para uma série de curvas de diluição

experimentais normais ou não. Concluíram, a partir dos resul-

tados e pelas características da função C(t) equação 3.3 que

o tempo de trânsito do indicador exibe essencialmente as mes-

mas propriedades matemáticas que as variáveis aleatórias co-

nhecidas como variáveis gama ("gamma variate"). Na prática,es

se fato torna-se útil na análise da normalidade de curvas de

diluição obtidas de pacientes, além de generalizar a aplica-

ção da equação 3.3.

Os radiocardiogramas de primeira passagem não se

rão analisados nestes estudos, mas, o que foi dito acima pre-

tende apenas dar uma visão mais geral do alcance da teoria do

indicador de diluição e de sua aplicação específica em Cardio

logia Nuclear.

De real interesse para este trabalho, no entan-

to, são os radiocardiogramas de equilíbrio e seus fundamen-

tos teóricos, que permitirão correlacioná-los com a medida de

quantidades fisiológicas. Isto é, como relacionar as taxas de

contagem (que é a grandeza que é medida com uma sonda nu-

clear) com o volume sangüíneo ventricular, de tal forma que

se possa justificar a utilização da técnica cintilogrãfica co

mo método de medida de curvas da função ventricular esquerda?

A resposta a essa pergunta é fornecida por L. Do

nato que formula a teoria da radiocardiografia em termos das

(14)

taxas de contagens registradas . Nesta formulação, a con-

tribuição de cada setor do coração para a taxa de contagem,R,

é expressa por:

R = k £ C(V) i»(V) dV (3.4)
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onde k » constante que depend* das características do radio-

isôtopo e do detetor usados;

V » volume real do setor;

C(V) * concentração radioisotõpica era qualquer ponto de V;

v(V) = c a fração de radiação emitida individualmente pelos

pontos em V, que atinge o cristal.

A variável *(V) é determinada pela eficiência

geométrica e pelo coeficiente de transmissão total. Obviamen-

te, *(V) varia com a distância vertical e lateral da fonte

radioativa em relação ao detetor (como será confirmado pelas

curvas de isosensibil idade apresentadas no capitulo 4). indiL

cando-se por v a eficiência média de contagem para uma ativi

dade uniformemente distribuída numa seção de volume V, a equa

ção 3.4 fica:

k n /V C(V) dV (3.5Í
o

No caso de mistura uniforme C(V) » C e então:

R • C W (3.6)

onde W = k íj V, é chamado de volume efetivo do setor.

Com o passar do tempo o traçador atinge uma con-

centração uniforme, C , na circulação (situação de equill-

brio). Neste estado a taxa de contagem externa R . será:

Ceq WT

onde V#T é o volume efetivo to t a l ,

Se o detetor estiver colimado de maneira tal que
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inclua» no seu campo d* visio, totntt o ventrlculo esquerdo,

• se a substância traçadora for as hemãeias, entio H^ estará

representando o volume sangüíneo efetivo do VE, visto pelo

cristal em cada instante t. Reescrevendo a equação 3.7 para o

VE, coao uma função do tempo, tem-se que:

ou seja, num dado instante t, a taxa de contagem I* (t) será

diretamente proporcional ao volume de sangue ventricular H«?ít.)

neste mesmo instante.

Essa teoria chega a esse resultado, não sem admjL

tir que algumas condições sejam satisfeitas. Para aplicá-la â

avaliação "in vivo" da função ventricular esquerda é neces-

sário que essas condições sejam conhecidas.

Em primeiro lugar, no decorrer do desenvolvimen

to de sua teoria, Donato admite que o traçador radioativamen-

(91
te marcado é ideal , isto é:

(a) não afeta o sistema em estudo;

(b) é idêntico ã substância de interesse em to-

das suas características biológicas e físico

-químicas;

(c) causa o mínimo de danos de radiação ao siste

ma estudado;

(d) o radioisõtopo permanece agregado á molécula

ou substância de interesse no período de es-

tudos.

Os critérios citados acima são satisfeitos pela

marcação "in vivo" das hemícias sangüíneas por Tc-99m, e cons

tituem os postulados bisicos para aplicação do método dos tra

çadores de uma maneira geral. Além disso, a teoria sõ é vali-
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da para uma situação de equilíbrio, a qual é assegurada quan-

do se aguarda os 10 minutos prescritos pela técnica (seção

3.2). Após este intervalo de tempo, o traçador já passou múl-

tiplas vezes pelo coração e se encontra uniformemente distri-

buído pelo compartimento vascular.

A condição de equilíbrio no entanto, torna proble-

mático o pressuposto mais forte desta teoria, que é a identifica-

ção de W „ da equação 3.8, com o volume sangüíneo efetivo

no interior do VE. Isso porque, no equilíbrio, estruturas si-

tuadas ao redor desta câmara - músculos torácicos, miocárdio,

coronárias, pulmões, etc - já foram perfundidas pelo traçador

radioativo e contribuem também para a taxa de contagem. Desta

forma, para que a equação 3.8 seja aplicada, a técnica de me-

dida da PVE deve incluir o registro de um sinal que represen-

ta essas contagens não ventriculares, de modo que elas possam

ser descontadas da taxa de contagem total. Esse sinal ê chama

do de fundo anatômico, e será discutido adiante.

Além da correção do fundo anatômico, a identifi-

cação de WyE com o volume ventricular supõe que o detetor é

capaz de incluir no seu campo de visão somente o VE. Neste

sentido, a técnica se depara com um problema bastante crítico,

pois o sistema de medida não dispõe nada além de curvas tempo

rais para a localização da região de interesse. A questão do

posicionamento correto da sonda nuclear será abordada no capl̂

tulo 5 e ê de suma importância para a obtenção de bons resul

tadoí,.

Pelo apresentado neste capítulo, pode-se ver if i.

car que, pelo menos teoricamente, o pressuposto fundamental

da técnica de determinação "in vivo" da FVE é válido. Contu-

do, essa técnica envolve algumas dificuldades experimentais,

as quais serão expostas e analisadas nos próximos capítulos.
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4. INVESTIGAÇÃO INSTRUMENTAL

4.1. Introdução

Para a medida da função ventricular esquerda é

necessário que se tenha algumas noções de fisiologia e anato-

mia cardíacas - apresentadas no capitulo 2 -, e dos princí-

pios dos traçadores radioativos - tratados no capitulo 3. A

confiabilidade dos resultados clínicos, por sua vez, depende

basicamente de quatro fatores: o instrumental, o posicionamen

to da sonda, a correção do fundo anatômico e os algoritmos do

sistema computacional. Os fatores instrumentais serão discuti,

dos neste capitulo e os demais serão abordados nos capítulos

5 e 6.

Na seção 4.2 estão enumerados os equipamentos e

materiais utilizados nas medidas experimentais, os quais fo-

ram configurados de acordo com o diagrama de blocos descrito

na seção 4.3.

Nas seções seguintes, 4.4 e 4.5, são apresenta-

dos os fatores instrumentais que afetam a qualidade das cur-

vas geradas pela sonda. Entre eles destacam-se: a colimação

do detetor, o tempo morto do sistema, a sua capacidade de ta-

xa de contagem, as suas resoluções energética e temporal e o

tipo de resposta â variação de volume de fontes radioativas.

Os resultados das medidas experimentais desses fatores são

discutidos na última parte deste capitulo, seção 4.6. Nela

tenta-se analisar a habilidade em potencial do sistema em ge-
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rar curvas da função ventricular e selecionar a configuração

eletrônica mais conveniente para isso. Por habilidade em po~

tencial deve-se entender que, caso não houvesse outros proble

mas envolvidos com a determinação da FVE como, por exemplo, o

posicionamento correto da sonda, os equipamentos seriam, sob

o ponto de vista das suas características instrumentais, ade-

quados para essa aplicação.

4.2. Equipamentos e Materiais

4.2.1. Sistema de Deteção e Registro Cintilográfico

1. Sonda Nuclear Simples: Bicron.

- cristal de Nal(Tl): 5,08 x 5,08 cm (2"x2").

- tubo fotomultiplicador: SRC L50B01, RCA-

6342A.

- pré-amplificador: Ortec, mod. 276.

- colimadores: chumbo, convergentes de um fu-

ro, intercambiãveis.

- suporte mecânico com rodas: Siemens.

2. Eletrônica da Sonda Nuclear: Módulos de ins-

trumentação nuclear: Ortec.

- BIN: mod. 401 B.

- fonte de alta tensão: mod. 456,

- amplificador: mod. 41.

- analisador monocanal: mod. 406.

- escallmetro/relógio digital: mod. 771.

- medidor de taxa de contagem ("ratemater"):

mod. 449-2.

- discriminador de 100 MHz: mod. 436.
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4.2.2. Sistema de Amplificação e Registro Eletrocardio-

grâfico.

1. Eletrocardiografo térmico de 3 canais: Hewlett

Packard, mod. 1516 A.

2. Amplificador bioelêtrico: Hewlett Packard,mod.

8811 A.

3. Eletrodos: Hewlett Packard, mod. 14186 - "ECG/

VCG cable".

4.2.3. Sistema de Gravação e Reprodução de Sinais.

1. Gravador de fita magnética de 4 canais: Hew-

lett Packard, mod. 3960.

4.2.4. Sistema de Processamento e Análise Digital de Da-

dos

1. Microcomputador: Nexus 1600 - Scopus, 16 bits.

Compatível com IBM-PC, acoplado a 2 unidades

de disco flexível ou disco rígido de 5 MByte

e impressora gráfica.

2. Conversor analõgico-digital (A/D): Lynx, 10

bits.

4-3' Descrição Geral

0 diagrama de blocos do sistema usado para a mo-

nitoração e análise da função ventricular esquerda é mostra-

do na figura 4.1.
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Fig. 4.1 - Diagrama de blocos do sistema de aquisição e análi_

se da função ventricular esquerda.

A sonda nuclear, composta por um cristal de

NalCTl) e um tubo fotomultiplicador acoplados a um prê-ampli-

ficador, é montada numa estrutura mecânica de sustentação que

fornece também a sua blindagem e a sua mobilidade espacial.

..ara o seu posicionamento sobre a região de interesse, nos

exames em pacientes, há um sistema de braços e travas que pro

videnciam os graus de liberdade necessários. Os colimadores,

projetados especialmente para esses estudos, são conectados a

frente do cristal e podem ser intercambiados.
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Cabos coaxiais fazem a ligação da sonda a uma

eletrônica convencional que inclui uma fonte de alta tensão,

um amplif içador linear, um analisador de altura de pulsos mo-

nocanal (AAP), um discriminador de alta freqüência e um "rate

meter". As linhas pontilhadas da figura 4.1, unindo o amplifi

cador ao discriminador de 100 MHz, indicam que esse módulo po

de ser usado no lugar do AAP quando for preciso reqistrar al-

tas taxas de contagem, conforme será elucidado na seção 4.5.

O principio de funcionamento da sonda nuclear já

foi relatado em outros lugares a . Em linhas gerais, ba-

seia-se na tranformação da energia da radiação gama, inciden-

te no cristal, em pequenas cintilações. No tubo fotomultipli-

cador, essas cintilações são convertidas em pulsos elétricos

com amplitudes proporcionais ã energia depositada no cristal.

Depois de amplificados, o analisador de altura de pulsos (AAP)

seleciona aqueles com energias situadas numa faixa pré-deter-

minada, geralmente em torno do fotopico, os quais são conta-

dos continuamente pelo "ratemeter". 0 registro gráfico do si-

nal do "ratemeter" fornece uma curv» de atividade x tempo.

Se a maior parte das contribuições à taxa de con

tagem for proveniente do ventrlculo esquerdo, então as curvas

de atividade x tempo estarão representando as curvas de fun-

ção ventricular esquerda, como garante a equação 3.8 (capitu-

lo 3) . Para isso, é necessário que a sonda, com um colimador

apropriado, seja posicionada corretamente. Esse posicionamen-

to é auxiliado pelo registro gráfico simultâneo do sinal cin-

tilográfico e do ECG do paciente, o qual permite verificar se

esses sinais estão correlacionados da forma descrita no capi-

tulo 2. A figura 4.2 mostra os equipamentos para a aquisição

analógica da FVE.

Ao se atingir um posicionamento adequado da son-
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Fig. A.2 - Equipamentos usados para a aquisição analógica das

curvas da função ventricular esquerda e do eletro-

cardiograma.

da, os sinais de saída do "ratemeter" e do eletrocardiografo

são gravados em fita magnética e posteriormente analisados pe

Io microcomputador.

Programas escritos em linguagem PASCAL possibil_i

tam a visualização dos sinais digitalizados, na tela do micro

computador, no modo batimento por batimento ou no modo médio

(o programa determina uma média coerente dos »inai», vid# ca-
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pítulo 6). Cursores verticais, posicionáveis manualmente» de-

limitam os intervalos das curvas visualizadas para cálculos

de parâmetros fisiológicos, como a fração de ejeção, a taxa

de ejeção, os intervalos sistólicos e diastõlicos e a freqüên

cia cardíaca. O sistema de análise digital da FVE inclui ain-

da subrotinas para a construção de gráficos dos parâmetros f_i

siológicos em função do tempo, para a determinação de um his-

tograma do intervalo R-R, para a confecção de um relatório do

exame, além de outras funções especificadas no Manual de Usuá

rios, anexo a este trabalho.

4.4. Colimadores

4.4.1. Considerações Gerais

0 colimador ê o componente do sistema de deteçao

que restringe o campo de visão do cristal a fótons que provêm

de certas direções. Desta maneira, constitui o principal de-

terminante da sensibilidade e da resolução espacial do siste-

ma.

A sensibilidade e a resolução espacial são parâ-

metros físicos básicos para a caracterização de um sistema

cintilografico e estão inversamente relacionados - na me-

dida em que se tenta melhorar um deles o outro piora, É intai

tivo que um detetor com um campo de visão bastante restrito

seja capaz de distinguir estruturas separadas de pequenas dis

tâncias, o que define um sistema de boa resolução espacial.

Por outro lado, é razoável que esse mesmo detetor, que "vê"

uma região muito limitada, seja atingido por um número reduzî

do de fótons, o que resulta em baixas taxas de contagens ou
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(7 8)
baixa sensibilidade ' . Assim, no projeto de um colimador

deve-se escolher, em face da aplicação do sistema, qual des-

ses parâmetros a ser privilegiado.

Geralmente, sistema de imagens optam por uma boa

resolução espacial em detrimento da sensibilidade, ao passo

que a medida de curvas de atividade x tempo - como a curva da

FVE - requer sistemas com alta eficiência de contagem. Isso é

necessário para que o detetor seja capaz de registrar peque-

nas variações de taxa de contagem, ou de atividade, através

de dados estatisticamente significativos.

Na prática, a decisão entre um sistema de alta

sensibilidade ou de boa resolução espacial se reduz a uma es-

- (9)

colha conveniente do tipo e das dimensões do colimador que

providencie as características físicas desejadas.

A figura 4.3 ilustra os três tipos básicos de co

limadores e os conceitos de raio de visão (R), distância fo-

cai (F) e raios da pupila de entrada (r2) e saída (r,).

(b)

Fíg. Tipos de coliroadores: (a) cilíndrico, (b) cênico

convergence, (c) raulcífuros convergences.
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A figura 4.4 ilustra as dimensões e as curvas de

isosensibilidade de um colimador cônico e um cilíndrico,

cos para medidas cardíacas. Neste caso, em particular, o

mador cilíndrico apresenta maior sensibilidade ou eficiência

do que o colimador cônico. Mas, em principio, o campo de vi-

são e a eficiência obtidas por dois colimadores cilíndricos

podem ser combinados em um único colimador cônico convergente,

como mostra a figura 4.5.

' # C*
«o»
lOo»

/^y«MtlSOllO Itllllllltt
DISTÂNCIA FONTE-EKO
DO COLMADO* ( < • )

DISTANCIA FONTE-EKO
0 0 COLMAOOR Um)

Fig. 4.4 - Dimensões e curvas de isosensibilidade de dois ti-

pos de colimadores: (a) colimador cilíndrico, (b)

colimador cônico.
(Ref.(l2) p. 361)

|

w %. r * * '

/—V K-"1-
(o) (to) (e)

Fig. 4.5 - 0 campo de visão de (a) e a eficiência de (b) po-

dem ser combinados num colimador cônico (c).
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Os colimadores multifuros, comparados co» os co-

limadores cônicos e cilíndricos , superam estes últimos em

relação ã resolução espacial. Sobre isso, pode-se dizer que ê

sempre possível, para um dado cristal, projetar um colimador

multi furos com melhor resolução do que um colimador de um üni

co furo, mas não com melhor sensibilidade.

Com base nas discussões desta seção, a seguir se

rão feitos alfjumns considerações para n escolha do colimador

mais adequado para a obtenção das curvas da FVE.

4.4.2. Escolha de um colimador para a Medida da Função

Ventricular Esquerda.

Numa sonda nuclear, a indisponibilidade de ima-

gens para a localização visual da região de interesse atri-

bui ao colimador a função de delimitá-la por coincidência com

o seu campo de visão geométrico. Desta maneira, como jâ men-

cionado anteriormente, curvas da função ventricular esquerda

serão produzidas se o colimador estiver "vendo" somente o VE

por completo. Mesmo assim, em virtude da forma e posição ana-

tômicas e o movimento desta câmara cardíaca, a taxa de conta-

gem registrada pela sonda conterá contribuições de regiões

circunvizinhas, denominadas de fundo anatômico.

Neste contexto, o sucesso da técnica dependerá

da escolha correta dos parâmetros do sistema de colimação,abor

dada neste capitulo e que facilitará a localização da região

de estudo, assim como da obtenção de um sinal de fundo anatô-

mico de uma região ao redor do VE que será discutida no prôxjL

mo capitulo. A escolha dos parâmetros do colimador derivará

de uma análise das especificidades do problema clinico inves-

tigado, esboçada a seguir.
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As características anátomo-fisiológicas de ven-

triculo esquerdo - cisara pulsante não muito profunda eu rela

ção ao tórax -. sugerem um colimador de baixa resolução espa-

cial e distância focai média . A baixa resolução decorre

também do fato de que não se esta interessado na identifica-

ção de estruturas muito próximas ou de pequenas dimensões mas

sim, na "visualização" de todo o VE com um mínimo de contri-

buições espúrias. Por outro lado, é importante que o sistema

seja capax de registrar pequenas variações de atividade, ou

que apresente alta sensibilidade, e que o conteúdo radioativo

numa mesma profundidade do ventriculo seja detetado com efi-

ciência homogênea e não muito inferior ã da deteção de estru-

turas situadas mais superficialmente . Esses requisitos po

dero ser satisfeitos por um colimador convergente de um furo

com distância focai média, o qual permite também reduzir as

contribuições de regiões mais profundas do que o VE.

As conclusões dessa análise qualitativa podem

ser fortalecidas ao se observar o tipo de colimador empregado

pelo estetoscõpio nuclear, que é também convergente de um fu-

ro(13). Em contraposição, P.W. Nicholson publicou, em 1985(14),

um estudo quantitativo dos fatores geométricos de uma sonda

nuclear cardíaca que mostra que há alguma vantagem na utiliza

ção de um colimador multifuros para medir curvas da FVE. Esse

resultado deriva de uma formulação que impõe, como critério

de escolha do detetor-colimador, a minimização de uma quanti-

dade chamada de coeficiente de variação de taxa de contagem,

C, expressa por:

onde Rv é a taxa de contagem do ventriculo no intervalo de
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tempo T e Rw ê a taxa de contagem do fundo anatômico, no mes>

mo intervalo de tempo T.

A minimização da equação 4.1 eqüivale a dizer

que a taxa de contagem de fundo deve ser pequena, quando com-

parada com a taxa de contagem do ventrlculo.

Para determinar os valores de C para colimadores

multifuros e de um furo, Nicholson faz algumas hipóteses sim-

plificadoras sobre a distribuição da atividade ventricular e

de fundo anatômico, assim como sobre a resposta do detetor-

-colimador. A atividade ventricular, por exemplo, ê considera

da como tendo uma distribuição obtida pela projeção ortogonal

de uma esfera de raio R, uniformemente radioativa. Na realida

de, a atividade ventricular se distribui num volume que mais

se aproxima de um esferoide prolato. Isso não invalida os re-

sultados obtidos com o modelo de distribuição em esfera, pois

as diferenças entre esses dois volumes não são significativas.

Segundo os cálculos apresentados no artigo cita-

do, para cristais com diâmetros acima de 5,0 cm (como o usado

neste projeto), os colimadores multifuros fornecem um coefi-

ciente de variação menor do que os de um furo e são, por essa

razão, mais convenientes. No entanto, os septos dos colimado-

res multifuros restringem a área útil do cristal e não favore

cem uma boa sensibilidade, como seria desejável.

A aparente contradição entre as conclusões de Ni

cholson com as deste trabalho, pode ser justificada na medida

em que suas análises visam a aquisição das curvas da FVE pelo

método sincronizado com o ECG dos pacientes. Neste método, a

sensibilidade não é tão importante jã que as taxas de conta-

gem são somadas coerentemente durante vários ciclos cardía-

cos, permitindo a redução das flutuações estatísticas dos si-

nais.
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No presente trabalho, o enfoque adotado ê a moni.

toração da FVE batimento por batimento, com a possibilidade de

se avaliar a função media sincronizada. Assim, uma boa efi-

ciência de deteção é fundamental e os resultados de Nicholson

não se aplicam, reafirmando-se a utilização de um colimador

de um furo convergente.

Uma vez escolhido o tipo de colimador, resta es-

tipular as suas dimensões físicas, como o comprimento, o diâ-

(15)metro da pupila de entrada, etc. . Algumas considerações

teóricas para o projeto dos colimadores são apresentados no

Apêndice C.

4.4.3. Desenho e Construção de Colimadores

Foram projetados dois colimadores para este tra-

balho. As figuras 4.6 e 4.7 mostram os desenhos dos colimado-

res construídos, suas características geométricas juntamente

com as curvas de isosensibilidade (vide seção 4.4.4).

0 colimador 1, figura 4.6, foi o primeiro colima

dor construído. Suas dimensões físicas foram determinadas com

base nas especificações geométricas do colimador apresentado

num trabalho de P.B. Hoffer e colaboradores . Para cons-

truí-lo, tomou-se um colimador divergente já existente e inse

riu-se, na sua parte interna, uma peça de chumbo de forma a

modelar um furo cônico convergente com as dimensões requeri-

das. 0 comprimento original do colimador divergente foi manti

do, dando origem a um colimador ligeiramente diferente do es-

pecificado no artigo citado.

Feito isso, o colimador 1 foi usado em exames em

pacientes. Em alguns casos, considerou-se que as curvas de
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atividade x tempo produzidas representavam bastante bem as

curvas de FVE. Em outros, como em pacientes excessivamente ma

gros ou obesos, os resultados foram insatisfatórios em virtu-

de, ao que tudo indica, da incompatibilidade do campo de vi-

são do colimador e as dimensões do VE.

Buscando-se superar as falhas do colimador 1 e

melhorar os resultados, foi projetado um segundo colimador(f£

gura 4.7). Para isso, foram realizadas medidas da cavidade do

ventriculo esquerdo de peças anatômicas de coração humano. A

tabela 4.1 mostra os valores médios calculados a partir de

uma série de medidas em seis peças de diferentes faixas etá-

rias e de ambos os sexos.

Tabela 4.1 - Valores Médios das Dimensões da Cavidade do

Ventriculo Esquerdo Medidas em Peças Anacômi^

C3S.

Média

Comprimento

(8 + 2) cm

Largura

(4 + 2) cm

Espessura

(A +_ 1) cm

A aplicação da formulação de Beck para o projeto

de colimadores (Apêndice C), requer uma estimativa da profun-

didade do VE em relação a face do colimador (x) e da dimensão

de sua área projetada nesta profundidade para que o raio de

visão do colimador (R) (fig. 4.8) seja avaliado.

Supondo que na projeção oblíqua anterior esquer-

da a 45 (OAE 45°) que ê usada na maior parte das medidas "in

vivo" (vide,próximo capitulo), o VE se situa a aproximadamen-

te 5,0 cm da face do colimador, então x * 5,0 cm. A metade do

valor médio do comprimento do VE, dado na tabela 4.1, será

usado como o valor estimado para R, então R • 4,0 cm.
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FOrOMULTPUCADORA

Fig. 4.8 - Variáveis de um colimador. R • raio de visão ? di£

tância x; Rf * raio de visão ã distância focal F;

L * comprimento do colimador; r =• raio da pupila de saída;

r, • raio da pupila de entrada.

O raio da pupila de saída do colimador 2 foi fe_i

to a aproximadamente igual ao raio do cristal do detetor, ou

r, = 2,5 cm.

Substituindo-se os valores estimados para x, R e

r, na equação C.4 , obtêm-se o valor do comprimento L do co-

limador que maximiza a eficiência geométrica:

L = 8,16 cm

o qual será aproximado para L = 8,0 cm.

Com a equação C.7 , obtém-se o valor de r2 para

L = 8,0 cm, x = 5,0 cm, R = 4,0 cm e r, = 2,5 cm:

r., = 1,5 cm.

A partir dos valores estimados para x, R e r, e
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dos valores calculados para L e r2# foi construído o colima-

dor 2, que assim como o colimador 1, foi modelado na parte in

terna de um outro colimador divexgente que não era mais utilî

zado.

Para um melhor uso do sistema detetor-colimador

em exames clínicos, é aconselhável que o seu funcionamento

seja antes avaliado através da medida de parâmetros que depen

dem (seção 4.4.4) ou não (seção 4.4.5) diretamente dos colima

dores.

4.4.4 - Avaliação do Desempenho dos Colimadores.

As propriedades físicas de um sistema detetor-co

limador são descritas por sua resolução espacial, sua sensiM

lidade â fonte plana, a variação da sua resposta ao longo do

eixo central com a profundidade e a penetração de septo, ou

de paredes, pela radiação incidente . Esses parâmetros po-

dem derivar de um conjunto de medidas com uma fonte linear no

(18)

ar e dependem das características geométricas dcs colima-

dores, assim como da energia e do fluxo dos fótons emitidos

pelo radionuclideo empregado.

Além das medidas com uma fonte linear, foram rea

lizadas medidas com uma fonte pontual, que são também impor-

tantes para a investigação do desempenho dos colimadores. As

técnicas e os resultados dessas medidas serão relatados a se-

guir.

A. Medidas das Respostas â Fonte Pontual

(a) Técnica da Medida



Uma fonte pontual de Tc-99m, com uma atividade

em torno de 1 MBq (27 uCi), foi deslocada a intervalos de

0,25 cm ao longo de uma linha de um plano paralelo ã face do

colimador e que corta o seu eixo central. Registrou-se a taxa

de contagem em função da posição da fonte com relação a esse

eixo. Esse mesmo procedimento foi repetido para várias distãn

cias fonte-colimador, obtendo-se, então, um conjunto de fun-

ções de resposta ã fonte pontual. Utilizou-se o AAP ajusta-

do para aceitar pulsos com energias entre 126 e 154 KeV.

b) Resultados

As curvas de isosensibilidade, mostrada nas figu

ras 4.6 e 4.7 derivam-se das medidas da resposta ã fonte pon-

tual no ar. Essas curvas foram traçadas unindo-se as posições

que apresentavam mesma taxa de contagem, após estas terem si-

do corrigidas para o decaimento radioativo e normalizadas em

relação à taxa de contagem máxima registrada com a fonte a

2,0 cm da face do colimador, a qual passou a corresponder ã

resposta de 100%.

Para colimadores convergentes de um furo, a máx_i

ma taxa de contagem é registrada quando a fonte encontra-se

exatamente na face do colimador e no seu eixo central. Mas,co

mo raramente os colimadores são utilizados para detetar fon-

tes nessa posição e devido ãs condições do presente trabalho,

considerou-se 2,0 cm uma distância conveniente para se atri-

buir a resposta de 100%.

As curvas de isosensibilidade dão uma idéia de

variação espacial da eficiência dos colimadores e podem ser

utilizadas para verificar em que proporção fontes situadas em

diversas profundidades contribuem para as taxas de contagem



totais. Elas são importantes para a avaliação dos colimadores

mas, em situações clinicas, onde fonte volumétricas são estu

dadas, os resultados derivados de curvas de resposta ã fonte

linear são mais adequados, como já foi mostrado por G.J. Hine
(18)e seus colaboradores

Uma fonte linear representa uma fonte extensa em

uma dimensão e com ela é possível garantir a condição de pas-

sagem pelo eixo central do colimador, durante as medidas. Com

uma fonte pontual haverá sempre uma incerteza a esse respeito.

B. Medidas das Respostas ã Fonte Linear

(a) Técnica de Medida

Para medir a resposta ã fonte linear foi usada a
(18)técnica proposta por G.J. Hine . Esta consiste em mover uma

fonte linear num plano perpendicular ao eixo do colimador, nu

ma direção perpendicular ã fonte (vide esquema da figura 4.9

(b)). A taxa de contagem registrada será uma função da posi-

ção da fonte em relação ao eixo do colimador (figura 4.9(a)).

Repetindo-se esse procedimento para diferentes distâncias ao

longo do eixo z, obtém-se as respostas do sistema ã fonte li-

near para várias distâncias da face do colimador.

As fontes lineares usadas nessas medidas eram

formadas por um tubo de plástico com cerca de 30,0 cm de com-

primento e 0,18 cm de diâmetro, uniformemente preenchido com

uma solução de Tc-99m. Foram obtidos conjuntos de funções res

posta ã fonte linear para cada uma das duas configurações ele

trônicas da sonda, utilizadas nas medidas "in vivo": um con-

junto usando o AA? (janela de 126 a 154 KeV) e outro usando o

discriminador de 100 MHz, ajustado para aceitar pulsos com
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energias maiores do que 126 KeV. Os detalhes sobre as diferen

tes configurações eletrônicas serão expostas na seção 4.5.

(b)

Fig. 4.9 - Ilustração da variação da taxa de contagem: (a)coro

o movimento de uma fonte linear ao longo da dire-

ção x; (b) a uma dada distância z da face do colimador.

(b) Resultados

As figuras 4.10 e 4.11 mostram respectivamente as

respostas ã fonte linear no ar dos colimadores 1 e 2, para 6

diferentes distâncias fcnte-colimador. As curvas estão norma-

lizadas com relação a máxima taxa de contagem observada com

a fonte posicionada a 2,0 cm da face do colimador e foram ob-

tidas utilizando o analisador monocanal.

Em situações clinicas reais, parte do espaço en-

tre a fonte e o colimador é ocupado por um meio absorvedor,

que deteriora a resposta que seria obtida no ar. Para simular

essas situações, foram medidas as respostas ã fonte linear

com um meio espalhador - placas de lucite de espessura variá-

vel - colocado entre a fonte e o colimador. Deixou-se um vão

de ar de 2,0 cm entre a fonte e o meio absorvedor para pos-

sibilitar a movimentação da fonte. O lucite foi usado pois

seu coeficiente de atenuação para raios gama de 140 keV é m\xi
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to proximo ao do tecido, u tecido = 0,15 cm" . As figuras 4.12

e 4.13 mostram os resultados das medidas no ar (linhas conti-

nuas) e com o meio absorvedor (linhas tracejadas), dos colima

dores 1 e 2, respectivamente, realizadas com o analisador mo-

nocanal (4.12(a) e 4.13(a)) e com o discriminador de 100 MHz

(4.12(b) e 4.13(b)).

COLNMM* 4

3*7%

FONTE LINEAR OE Tc-99m NO AR
ANALISADOR MONOCANAL (126-154 k«V)
ABSORÇÃO NO LUCITE M(txptr.)-O.13enr

1

Fig. 4.10 - Funções de dispersão de linha no ar do cclimador

l, obcidas com o analisador monocanal com uma ja-

nela de 126 a 154 keV. Para cada distância fonte-colímador é

dada a distância de resolução (no centro de cada curva).
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100%
C0UMAD0R 2

42%

FONTE LINEAR DE Tc-99m NO AR
ANALISADOR MONOCANAL (126-154 kcV)
ABSORÇÃO NO LUCITE M(«*Per>O.13cm~1

F i g . 4 .11 - Funções de d i s p e r s l o de l i n h a no ar do col ímador

2, o b t i d a s coo o analisador monocanal (126 - 154 keV),

Para cada d i s t â n c i a f o n t e - c o l í m a d o r é dada a d í t â n c i a de r e -

s o l u ç ã o (no c e n t r o de cada c u r v a ) .
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(a) (b)

Fig. 4.12 - Funções de dispersão de linha do colimador 1 no

ar (linhas continuas), comparada com a resposta

no meio absorvedor (linhas tracejadas) para distâncias de 5,0

cm e 9,5 cm da face do colimador: (a) resultados obtidos com

o AAP (126 a 156); (b) resultados obtidos com o díscrimína-

dor de 100 MHz (nível inferior em 126 keV),
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(a) (b)

Fig. 4.13 - Funções de dispersão de linha do coliaador 2 no

ar (linhas contínuas) comparadas cot as respostas

no «eio absorvedor (linhas tracejadas), para distincias fonte

-coliaador de 5,0 ca e 9,5 ca: (a) resultados obtidos coi o

AAP (126 a 154 keV); (b) resultados obtidos coi o discriaina-

dor de 100 MHz (nível interior ea 126 IteV).

Das propriedades dos colimadores, mostrados nas

figuras 4.10 a 4.13, podem ser derivados os seguintes parâme-

tros.

1. Variação do resposta ao lonqo do eixo central

A figura 4.14 mostra a variação da resposta no

eixo central dos colimadores 1 e 2 em função da distância fon

te-colimador. Os valores das respostas usadas nessa figura
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são os valores máximos ou de pico, observados para cada dis-

tância z mostrados nas figuras 4.10 a 4.13.

coutuocn <
CCUMtflOU I

O MCftMMADOft K ttOHHl
WMEL INTIMO» MMtf)

S 10

OSTXNCI* FONTE-COUMADC* (em)

Fig. A. 14 - Variação da resposta ã fonte linear de Tc-99m ao

longo do eixo central do colimador 1 (linha cont{

nua) e do colimador 2 (linha tracejada), obtidas com o AAP

(círculos fechados) e com o discriminador de 100 MHz (círcu-

los abertos), no ar e no lucite.

Colocando-se num papel monolog o resultado da ra

zão entre a resposta no eixo central, obtida com o meio absor

vedor, e aquela obtida no ar, em função da distância fonte-co

limador, pode-se derivar um coeficiente de atenuação experi-

mental, expresso pela inclinação da reta que melhor se ajus-

tar aos pontos do gráfico. O coeficiente de atenuação médio

encontrado, para os quatro conjuntos de dados (dois medidos

com o AAP e dois medidos com o discriminador de 100 MHz), foi

de n • 0,13 cm . A diferença de 13% entre esse valor e o

valor teórico (uu n= 0,15 cm ) é bastante aceitável e se de-
H2°

ve, predominantemente, aos raios gama espalhados de pequenos

ângulos que são aceitos pelo analisador como se fossem fótons

de 140 keV (ou com energias delimitadas pela janela), assim

como ao fato do meio ser lucite e não água.
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2. Resolução Espacial

A distância de resolução, ou resolução espacial,

a uma certa profundidade é definida como a largura ã meia al-

tura da curva de resposta à fonte linear, nessa profundidade.

A figura 4.15 mostra a resolução dos colimadores 1 e 2 no ar,

obtidos a partir das curvas das figuras 4.10 e 4.11.

MOWXMW.

I ..
* 4 « • 10 11

MSffNCM FONTE-COLIMAOOR (cm)

Fig. 4.15 - Variação da resolução espacial dos colimadores 1

e 2 em função da profundidade. Resultados deriva-

dos das curvas das figuras 4.10 e 4.11 obtidas com o AAP com

uma janela de 20% em torno de 140 keV.

3. Sensibilidade ã Fonte Plana

Teoricamente, a sensibilidade ã fonte plana pode

ser fornecida nela integral de uma função de dispersão de li-

nha e expressa em termos de contagens segundo por uCi de Tc-99ra

por cm . 0 cálculo dessa integral está sujeito a erros de

aproximação e não constitui um método prático para a avalia-

ção da sensibilidade de um sistema de deteção. Por isso, pre-

feriu-sé determinar esse parâmetro a partir da medida da taxa

de contagem de uma fonte plana de atividade conhecida, coloca

da a 10,0 cm da face do colimador e cuja área pode ser estima
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da com maior precisão do que aquela obtida pelo método da fon

te linear.

Os resultados, para diferentes configurações da

sonda, são mostrados na tabela 4.2. Em principio, a sensibil_i

dade â fonte plana é independente da distância fonte-colima-

, (19)dor

Tabela 4.2 - Sensibilidade â Fonte Plana de Tc-99m

(c/s/3,7 MBq/cm)

Colimador

1

1

2

2

st

1

2

1

2

AAP
(20%

629 i

516 ±

1329 t

903 í

)

6

6

9

8

discr.
100 M

764 ±

637 ±

1815 ±

1638 ±

de
Hz

7

6

11

10

st = "shaping time"

AAP = janela de 126 a 154 keV

discr. de 100 MHz = nível inferior em 126 keV

Foram usados dois valores diferentes de "shaping

time" (controle da forma de pulso do amplificador linear) pa-

ra que o efeito dessa variável, nas medidas, pudesse ser ana-

lisado. Na seção 4.6, os resultados da tabela 4.2 serão utili

zados para a seleção da configuração eletrônica da sonda mais

conveniente para medidas da FVE.

4. Campos de Visão Geométricos e Efetivos dos Colimadores

A penetração de paredes do colimador pela radia-
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ção incidente pode ser constatada pelo alargamento das bases

das curvas de resposta à fonte linear ou, em outras palavras,

por um aumento do campo de visão efetivo do colimador em rela

ção ao seu campo geométrico.

Os resultados apresentados pelas figuras 4.10 a

4.13 mostram que esse efeito não ê importante para os colima-

dor es projetados, pois estes possuem paredes suficientemente

espessas para não permitir que fótons que se originam fora do

campo de visão as atravessem e atinjam o detetor. Além disso,

na medida em que esses resultados fornecem um meio de determi.

nar o campo de visão efetivo, serão úteis para uma avaliação

da adequação entre o campo de visão dos colimadores e a área

projetada da região anatômica de interesse.

O raio de visão geométrico R, a uma profundidade x

em relação â face do colimador, é dado pela expressão:

Rf(x+c)
R = — (4.2)

F + c

L R- F R. F R2
onde F = , R- = = e c = -—

Rl"R2 L 2 R f H

F = distância focai (figura 4.8),

R2 = diâmetro da pupila de entrada do colimador,

Rĵ  = diâmetro da pupila de salda do colimador,

L = comprimento do colimador,

Rf = raio do campo de visão na distância focai.

Pode-se ainda determinar o raio do campo de vi-

são geométrico a partir dos desenhos das figuras 4.6 e 4.7.

0 raio do campo de visão efetivo, por sua vez,

deriva das funções de dispersão de linha e é igual, por defi-
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nição, à distância do eixo central do colimador ao ponto cuja

resposta é 1% da máxima observada.

A tabela 4.3 mostra os raios do campo de visão

geométricos e efetivos dos colimadores 1 e 2, no ar e no luc_i

te, para as duas configurações eletrônicas utilizadas.

Na seção 4.6 esses resultados são discutidos. A

seguir, serão apresentados outros parâmetros do sistema que

descrevem seu funcionamento (controle de qualidade)

4.5. Outros Parâmetros do Sistema de Deteção e Registro

4.5.1. Configuração Eletrônica

Uma das finalidades da investigação instrumental

é selecionar a configuração eletrônica da sonda mais conve-

niente para a aquisição de curvas da FVE. 0 termo configura-

ção eletrônica se refere ao conjunto de módulos eletrônicos do

sistema de deteção e registro, cor suas variáveis ajustadas

adequadamente, e o tipo de sinal que é transmitido entre eles.

As variáveis eletrônicas são:

1. tensão da fonte de alta tensão,

2. ganho fino, ganho grosso, "shaping time" e

saldas (bipolar, unipolar) do amplificador,

3. janela e nível inferior do AAP,

4. nível inferior do discriminador de 100 MHz,

5. fundo de escala e constante de tempo do "rate

meter".

As duas configurações eletrônicas da sonda, men-

cionadas anteriormente, são estabelecidas com o uso do AA? ou

do discriminador de 100 MHz. A diferença fundamental entre



Tabela 4.3 - Raio de Visão Geométrico (R) e Efetivo (r ) (cm)

DFC

(cm)

2,0

5,0

7,5

9.5

12,5

15,5

Colimador 1

R

(cm)

2,03

2,83

3,50

4,04

4,04

5,65

re(+ 0,2)cm

Ar

AAP

2,0

3.0

3,5

4.0

4,7

5,5

Disc

2,2

3,0

3,5

4,0

4,7

5,5

Lucite

AAP

2.0

3,5

4,5

5,0

6,0

6,5

DISC

2,2

3,5

4,5

5,0

6,5

7,0

R

(cm)

2,40

4,00

5,25

6,25

7,50

9,25

Colimador 2

re(+ 0,2)cm

Ar

AAP

2,5

3,5

4,5

5,0

6,0

6,5

Disc.

2,5

3,5

5,0

5,5

6,5

8,0

Lucite

AAP

2,5

4,0

5,0

5,5

6,6

7,0

Disc.

2,5

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

AAP = janela de 126 a 154 keV

Disc = nível inferior em 126 keV
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esses módulos é que o primeiro, no modo diferencial, envolve

a comparação da amplitude dos pulsos com dois níveis - o ní-

vel inferior e o nível inferior mais a janela -, enquanto que

no segundo é realizada uma única comparação - com o nível in-

ferior. Essa diferença ê responsável pelo menor tempo morto

de um sistema formado por um discriminador de 100 MHz.

No inicio desta pesquisa, somente o AAP era usa-

do para as medidas. Mais tarde, o discriminador de 100 MHz o

substituiu, possibilitando o registro de taxas de contagens

mais altas e, conseqüentemente, a diminuição do erro estatís-

tico e o aumento da resolução temporal do sistema (vide adian

te).

0 nível inferior e a janela do AAP foram estima

dos após a determinação da resolução energética para raios ga

ma de 140 keV e a sua calibração, discutidas a seguir. O ní-

vel inferior do discriminador de 100 MHz foi selecionado com

o auxílio de um osciloscópio e fixado em um valor equivalente

a 126 keV.

4.5.2 - Resolução Energética

Levantando-se os espectros energéticos do Tc-99m

e do 1-131 foram obtidos os valores de 16% e 10% para as reso

luções energéticas dos picos de 140 e 364 keV, respectivamen-

te (vide Apêndice B). Os dois radionuclídeos serviram para a

calibração dos níveis do AAP em termos de energia.

A resolução"energética depende do tipo e da di-

mensão do cristal, do seu acoplamento ao tubo fotomultiplica

dor e da energia da radiação proveniente de um radiolsótopo ,

Por isso, é usada no controle de qualidade do sistema, «lftm

de ser importante para a seleção da janela do AAP nas medi»
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ções "in vivo". A janela deve ser tal que permita somente a

contagem de fótons da região do fotopico com um mínimo de con

tribuição de fótons de espalhamento Compton no tecido, os

quais agravar* o problema de posicionamento da sonda sobre a

* região de interesse. Obviamente, a existência de uma resolu-

ção energética finita inclui nessa região fõtons espalhados

de pequenos ângulos, tranformando-os em componentes do chama-

do fundo anatômico (vide próximo capitulo).

Ao limitar a erergia dos fõtons que serão acei-

tos, o AAP limita a taxa de contagem influenciando, desta for

ma, a sensibilidade e a resolução espacial do sistema. Assim,

quando esses parâmetros forem mencionados deve-se indicar a

faixa energética que foi aceita pelo analisador.

Em Medicina Nuclear, janelas de 20% em torno de

140 keV tem sido consideradas apropriadas para medidas "in v.i

vo" que utilizam cristais de Nal(Tl) com resolução da ordem

de 15%. No presente caso, em vista da resolução medida (16%),

uma janela de 20% também será adequada, e incluirá fõtons com

energias entre 126 a 154 keV nas taxas de contagem.

4.5.3. Tempo Morto

Experimentalmente, o tempo morto do sistema (vi-

apêndice B) foi medido pelo método das duas fontes ' p a r a

as duas configurações possíveis (AAP discriminador de

100 MHz e varitndo-se o "shaping time" (I us e 2 us) e as sal-

das do amplificador (unipolar e bipolar) .

A tabela 4.4 mostra os valores de tempo morto TQ,

T1 e T2 calculados pelas expressões B.2, B.3 e B.4, res

pectivamente (Apêndice B).
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Tabela 4.4 - Tempo Morto (us)

To
Tl

T2

T 0

Tl

T2

st
(us)

1

1

1

2

2

2

AAP

(unipolar)

18 • 1

18 i 1

18 t 1

27 í 2

27 t 2

26 í 2

AAP
(bipolar)

15 • 1

15 i 1

15 i 1

17 t 1

16 ± 1

17 ± 1

Disc.100 MHz

(bipolar)

12 • 1

10 i 1

10 i 1

13 • 1

13 Í 1

13 t 1

st - "shaping time"

A taxa de contagem média produzida pelas fontes

para as medidas de tempo morto foram da ordem de 1000 c/s.

4.5,4. Capacidade de Taxa de Contagem

A resposta de um sistema de deteção com a varia-

ção de taxa de contagem não pode ser caracterizada por um ún_i

co valor de tempo morto, medido para uma única taxa de conta-

gem mas, deve ser descrita pela rtlação entre a taxa de conta

gen observada e esperada, dentro de um certo intervalo de ta-

xas de contagem (25)
Essa relação foi determinada para as duas

configurações eletrônicas da sonda através do método das fon-

tes múltiplas ou seja, conta-se a taxa de contagem das

fontes individualmente e depois em combinação, numa geometria

fixa. A contagem esperada de uma dada combinação de fontes se

rá igual ã soma das contagens individuais.

As figuras 4.16 e 4.17 mostram a relação entre
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as taxas de contagens observadas e esperadas usando o AAP e o

discriminador de 100 MHz, respectivamente. Essa relação é

mais ou menos linear até um certo ponto, chamado da taxa de

contagem de saturação. A partir dele, as perdas por tempo mor

to passam a ser significativas e as taxas observadas são in-

feriores ãs esperadas. Para o AAP a taxa de saturação é de

aproximadamente 4000 c/s, e se eleva para 75000 c/s quando o

discriminador de 100 MHz é utilizado. Os desvios estatísticos

percentuais serão, então de aproximadamente 2% para as taxas

de contagens analisadas com o AAP e de 0,4% para o discrimina

dor de 100 MHz. E nesse sentido que uma capacidade de taxa de

contagem mais alta pode melhorar o ruído estatístico.

Nas medidas em pacientes, recomenda-se que as ta

xas de contagem não ultrapassem a taxa de saturação para que

se tenha respostas lineares. Essa imposição é considerada pa-

ra se determinar a atividade injetada para o exame em pacien-

tes.

MNUMOOft MONOCMWL fl»-*4 MO

I . I . I . 1 . 1 . 1 .

IMA K OONIMKII OKMM U«/c/N

Fig, 4.16 - Curva da taxa de contagem observada x taxa de con

tagem esperada, obtida usando o AAP (126 a 154 keV).
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Fig. 4.17 - Curva de taxa de contagem observada x taxa de con

tagem esperada, obtida usando o discriminador de

100 MHz (nível inferior em 126 keV).

4.5.5. Resolução Temporal

A capacidade de um sistema registrar, em tempo

real, as variações de volume sangflíneo, ocorridas em um ciclo

cardíaco completo, vai depender de sua resolução temporal. Na

configuração disponível, esta é determinada pela constante de

tempo do "ratemeter", a qual, juntamente com a taxa de conta

gem, limita a rapidez com que a agulha defleta de um ponto a

outro, chamada de tempo de equilíbrio (vide Apêndice D) .

Para a monitoração de todo ciclo cardíaco, o tem

po de equilíbrio deve ser da ordem da variação mais rápida do

ciclo, ou seja, da ordem do esvaziamento rápido (vide capítu-

lo 2) que tem, em média, 330 ms de duração. Substituindo esse

valor na equação D.l do Apêndice D e fazendo a taxa de conta-

gem igual â taxa média registrada nos exames em pacientes

(1500 c/s, para o AAP e 35000 c/s, para o discriminador de
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100 MHz), pode-se obter um valor aproximado da constante de

tempo do "ratemeter" que permite resolver temporalmente as

curvas da FVE: 0,1 s e 0,07 s, quando for utilizado o AAP e o

discriminador de 100 MHz, respectivamente. Como no "ratemeter*

uma constante de tempo de 0,07 s não é disponível, para o dis

criminador foi usado, então, 0,03 s, já que com 0,1 s (valor

mais próximo do calculado) o tempo de equilíbrio resultante

será maior do que 330 ms.

4.5.6. Respostas às Variações de Volume Radioativo

A figura 4.18 mostra os resultados da verifica-

ção experimental do pressuposto da técnica de medida de cur-

vas da FVE, isto é, que as variações de taxa de contagem re-

fletem linearmente variações de volume sangüíneo ocorridas no

campo de visão do deteror.

v
í

Fig. 4.18 - Curva de taxa de contagem x volume de uma fonte

radioativa volumétrica, cujo centro dista 10,0 cm

da face do colimador. Medidas realizadas cora o AAP (126 a 154

keV) ,



80.

A Linearidade das curvas resultantes comprovam a

validade do pressuposto acima. Contudo. S. Bacharach, M.Green

e colaboradores constataram, através de um estudo minucio

so, que acima de 200 ml a auto-atenuação se torna importante

e provoca uma não linearidade entre a taxa de contagem e o vo

lume. Abaixo desse valor, a hipótese de linearidade ainda ê

válida, concordando cora os resultados da figura 4.18. O ven-

trlculo esquerdo, mesmo em diastole, dificilmente ultrapassa

130 ml e insere-se, portanto, na região de linearidade da cur

va de resposta a fontes volumétricas.

4.6. Discussão dos Resultados

4.6.1. ProDÕsitos

Discutir os resultados experimentais, apresenta-

dos neste capitulo num único item, tem como objetivo mostrar

como eles se relacionam na análise da habilidade do sistema

em gerar curvas da FVE. Nessa análise pressupõe-se que o dete

tor está posicionado convenientemente sobre o VE e que as va

riações de taxa de contagem refletem linearmente as variações

de volume sangüíneo, ocorridas no campo de visão do colimador.

4.6.2. Curvas de Isosensibilidade

As curvas de isosensibilidade dos colimadores 1

e 2 mostradas nas figuras 4.6 e 4.7, respectivamente, apesar

de não se aplicarem diretamente a situações clínicas, como já

mencionado anteriormente, são, sob o ponto de vista de ¥ suas

morfologias - curvas achatadas em relação à face do colimador

("flat response") -, bastante informativas, Essa forma de res
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posta pode ser considerada adequada para medidas de órgãos ou

regiões mais ou menos extensas, como o VE, pois possibilita a

deteção de fontes situadas a uma mesma distância da face do

colimador com igual sensibilidade, além de minimizar as con-

tribuições de regiões situadas nas bordas do campo visual.

4.6.3. Variação da Resposta ao Longo do Eixo dos Coli

madores

A análise que se segue derivará dos resultados

mostrados na figura 4.14 e visa comparar as eficiências de de

teção dos dois colimadores nas regiões intra e extra-ventricu

lares. Para tanto, supõe-se que os colimadores estejam cor-

retamente posicionados sobre o VE, na projeção oblíqua ante-

rior esquerda (OAE). Nessa projeção, o VE se situa, em média,

na porção entre 5,0 e 10,0 cm do eixo dos colimadores , a

partir das suas faces.

A resposta do colimador 1 nessa região varia 21%

(90 a 69%) sem o meio absorvedor e 45% (67 a 22%) com o luci-

te e é percentualmente equivalente ã variação das resposta d<>

colimador 2 (22% no ar e 42% no lucite). Em termos absolutos,

o colimador 2 responde com taxas de contagem mais altas ã fon

tes situadas nas profundidades em questão, visto que apresen-

ta maior sensibilidade, como mostram os dados da tabela 4.2.

As regiões extra-ventriculares, situadas nas dis

tâncias entre 2,0 a 5,0 cm das faces dos colimadores são dete

tadas com eficiência em torno de 30% (colimador 1) e 40% (co-

limador 2) mais alta do que as regiões ventriculares. Esses

resultados seriam críticos se as regiões acima do VE fossem

altamente irrigadas por sangue e por conseguinte, altamente ra

dioativas. Neste caso, as taxas de contagem que delas origi-
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nassem encobririam as variações das taxas ventriculares, di-

ficultando a aplicação da técnica desenvolvida neste traba-

lho. Felizmente, essas regiões, representadas pela parede do

ventricuIo, o miocãrdio e o tórax, não possuem alta concentra

ção de material radioativo, o que é confirmado pelas imagens

cintilográficas.

As eficiências dos colimadores diminuem conside-

ravelmente (no lucite são 50% menores) abaixo da região tida

como do VE, e fazem com que fontes situadas nessa posição con

tribuam de forma pouco significetiva para as taxas de conta-

gem totais.

4.6.4. Fundo Anatômico

Ê considerado fundo anatômico toda e qualquer con

tagem de origem extra-ventricular que é somada a taxa de con-

tagem ventricular.

Observando-se a variação da resposta ao longo e

nas direções perpendiculares aos eixos dos colimadores das fi

guras 4.12(a), 4.12(b), 4.13(a) e 4.13(b), pode-se ter uma in

dicação das regiões que contribuem com contagens espúrias. Pa

ra isso, foi construída a tabela 4.5 que mostra a queda de

sensibilidade (em percentagem) numa regiãc perpendicular, Dxp,

ao eixo do colímador, situada a DFC centímetros de profundida

de, a partir da sua face e numa região ao longo do eixo, Dxl,

entre as profundidades de 5,0 a 8,0 cm da face do colimador.

A figura 4.19 ilustra os conceitos das regiões perpendicular,

Dxp, e ao longo, Dxl, do eixo do colimador. Essas regiões são

dadas em centímetros.

Pelos dados da tabela 4.5, obtidos das figuras

citadas e da figura 4.14, pode-se concluir que as reaiões co-
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/
CoHmodor

DFC

Fig. 4.19 - Ilustração de uma região perpendicular, Dxp, e ao

longo, Dxl, do eixo do colimador. A região perpen

dicular é dada para uma determinada distância fonte-colima-

dor, DFC, c a região ao longo do eixo localiza-se entre duas

distâncias fonte-colimador .

planares e laterais ao VE, na projeção OAE, contribuem muito

pouco para o fundo anatômico, pois radialmente a sensibilida-

de, a uma dada profundidade, decresce rapidamente com o aumen

to da distância ao eixo dos colimadores. As estruturas que

mais contribuirão para o fundo anatômico são aquelas situadas

ao longo dos eixos dos colimadores, acima e abaixo do VE. Nes

tes locais, tem-se, como leitos sangüíneos importantes, as co

ronárias, o miocãrdio e a aorta descendente.

0 ventrículo direito e o pulmão esquerdo, na pro

jeção OAE, são vistos nas extremidades externas dos campos viL

suais dos colimadores (figura 4.20). Portanto, numa situação

ideal, contribuirão de maneira pouco expressiva para o BG. Na

prática, as dificuldades de posicionamento da sonda sobre o

VE, muitas vezes, levam à inclusão de parte do VD e dos pul-

mões no campo de visão, invalidando essa últii a conclusão.

Em relação a outros leitos sangüíneos nas proxi-

midades do VE que estarão, durante as medidas da FVE, altamen

te radioativos, como a aorta, o baço e os átrios, pode-se di-



Tabela A.5 - Variação da Eficiência de Deteção (Z) numa região perpendicular, Dxp ( C M ) ,

e ao longo Dxl (cm), do eixo dos coliroadores 1 e 2.

*

DFC=5,0cm

Oxp

DFC=9,5cm

Dxp

Dxl=3,0cm

(5 a 8 cm)

Colimador 1

AAP

ar

84%

2.6

65%

3,2

13%

lucite

66%

2,6

21%

3,2

26%

Disc.

ar

85%

2,6

67%

3,5

13%

lucite

61%

2,5

20%

2,5

26%

Colimador 2

AAP

ar

78%

3,0

60%

4,2

14%

lucite

58%

3,0

20%

4,2

27%

Disc.

ar

81%

3,0

. 57%

4,7

14%

lucite

56%

3,2

16%

4,8

27%
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zer que contribuem de forma irrelevante com radiação prima-

ria. A participação dessas estruturas nas taxas de contagem ê

difícil de ser eliminada pois se dá através de fõtons de es-

palhamento Compton, de pequenos ângulos, nos tecidos. O âtrio

esquerdo, devido a sua proximidade do VE, pode estar sendo in

cluido no campo de visão dos colimadores. Entretanto, pode-se

tentar minimizar as contribuições dos âtrios por meio de uma

inclinação caudal da sonda em direção aos pês (vide próximo

capitulo).

A análise acima demonstra que não é simples fa-

zer uma avaliação quantitativa da percentagem das taxas de

contagem totais registradas que se deve ao fundo anatômico.Is

so dificulta a escolha de uma região anatômica que reproduza,

com boa aproximação, as contribuições do BG e introduz na téc

nica uma fonte de erro.

PULMÃO MtBTO

COLIMADOft

5EPTO

PULMÍO EMUEItOO

Fig. 4.20 - Desenho esquemãtico de um corte transversal do to

rax mostrando as curvas de isoresposta e o campo

de visão geométrico de um colimador sobre o VE, na projeção

OAE a 30°.
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4.6.5. Comparação das Respostas dos Coliaadores para

as duas Configurações Eletrônicas Utilizadas.

As figuras 4.21 e 4.22 mostram as curvas de res-

posta à fonte linear de Tc-99m no ar para as duas configura-

ções eletrônicas utilizadas em medidas "in vivo" da FVE, dos

colimadores 1 e 2 respectivamente.

•t O f « • «

nmt-vm oo comMM*

Fig. A.21 - Curvas de resposta ã fonte linear de Tc-99m no ar

para as dístancií. ie 2,0, 7,5 e 12,5 cm da face

do colimador 1, obtidas com o AAP (linhas contínuas) e com o

díscrininador de 100 MHz (linhas tracejadas).
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Fig. 4.22 - Curvas de resposta ã fonte linear de Tc-99a no ar

para as distâncias de 2,0, 7,5 e 12,5 cm da face

do colimador 2, obtidas com o AAP (linhas contínuas) e com o

discriminador de 100 MHz (linhas tracejadas).

Nota-se pelas figuras acima que não há diferenças

significativas (as diferenças não ultrapassam 5%) nem percen-

tuais, nem morfolõgicas, entre as respostas obtidas com o AAP

e com o discriminador de 100 MHz. Conclui-se, então, que as

respostas dos colimadores, sob esses aspectos, são independen

tes do módulo de discriminação de altura de pulsos. A única

diferença diz respeito ao número de contagens registradas que

é bem mais alto quando se usa o discriminador de 100 MHz.
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4.6.6. Resolução Espacial, Campos de Visão Geométrico

e Efetivo dos Colimadores e Nível de Discrimi-

nação de Altura de Pulsos.

Na figura 4.15, os valores da resolução espacial

para uma fonte no lucite ou para taxas de contagem discrimina

das pelo discriminador de 100 MHz não foram explicitadas por-

que não diferem muito dos valores colocados no gráfico.

Na região ventricular, ou nas profundidades de

5 a 10 cm, as distâncias de resolução do colimador 1 variam 20%

(3,6 a 4,6 cm) e do colimador 2, 27% (3,7 a 5,1 cm), revelan-

do, portanto, que o sistema de detenção não é muito sensível

ã posição que ocupa em relação ã fonte. Essa característica é

conveniente para medidas de órgãos das dimensões do VE, as

quais muito se aproximam das dista^ca* u_' resolução citadas.

A resolução espacial é influenciada pela nível

inferior de discriminação do analisador de altura de pulsos,

na medida em que esse nível pode permitir a contagens de fô-

tons de espalhamento Compton originados fora do campo de vi-

são do detetor, que produzem um alargamento das curvas de res

posta â fonte linear, ou, um campo de visão efetivo maior do

que o campo de visão geométrico. Neste contexto, vale lembrar

que quando se diminui o nível inferior de discriminação do

analisador de altura dos pulsos, visando aumentar o número de

contagens e, conseqüentemente, diminuir as flutuações estatís

ticas dos sinais cintílográficos, pode-se estar incluindo mais

contagens extra-ventrículares ou BG e agravando-se o problema

de localização da região de interesse.

No que se refere aos raios de visão efetivos e

geométricos na tabela 4.4 usses valores são comparados. Para

o colimador 1, CJ campos de visão efetivos e geométricos no
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ar concordam bastante bem entre si para as distâncias de 2,0

5,0, 7,5 e 9,5 cm. Para as distancias de 12,5 e 15,5 era. os

campos efetivos são 31 menores, pois as taxas de contagens

nas bordas do campo visual nessas distâncias nio ultrapassa»

1% da taxa de contagem máxima observada a 2 cm. Assim, as bor

das não foram incluídas para o cômputo do campo de visão efe-

tivo, resultando num valor menor que o campo geométrico. Com

o meio absorvedor, os campos de visão efetivos do colimador 1

são maiores do que os geométricos, para distâncias maiores do

que 5,0 cm. Isso acontece porque conforme aumenta a espessura

do meio absorvedor, a região Compton do espectro energético

também aumenta, sobrepondo-se ao fotopico e elevando as taxas

de contagens registradas para fontes nas bordas do campo vi-

sual.

Para o colimador 2, observa-se que no ar e no lu

cite os campos efetivos medidos com o AAP são menores do que

os geométricos. 0 mesmo acontece para os resultados do discri

minador de 100 MKz no ar. No lucíte, para distâncias acima de

5,0 cm e abaixo de 15,5 cm, os valores efetivos são maiores

pelas mesmas razões mencionadas acima (alargamentos da região

Compton}. As diferenças entre os demais valores (em torno de

10%} provavelmente se devem ao ajuste do nível inferior do

discriminador que, pelo que tudo indica, deveria estar acima

de 126 keV. Essa hipótese foi levantada em função dos dados

obtidos.

Os resultados discutidos acima mostram que a re-

solução espacial, assim como os raios dos campos visuais dos

colimadores dependem do ajuste do nível inferior do discrimi-

nador de altura de pulsos. Logo, um ajuste adequado é essen-

cial para as medidas da FVE, pois estará, indiretamente, defi

nindo a região de interesse.
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4.6.7. Tempo Morto, Capacidade de Taxa de Contagem e

Qualidade das Curvas Geradas pelo Sistema de

Deteção-

Quanto maior for o tempo morto do sistema, menor

será a sua capacidade de taxa de cortagem, e por conseguinte,

maior serio as flutuações estatísticas das curvas produzidas

o que define curvas de má qualidade ou com ruídos de alta fre

qÜência.

O tempo morto medido com o AAP ê 80% mais alto

do que aquele medido com o discriminador de 100 MHz (vide ta-

bela 4.4). Isso provoca uma capacidade de taxa de contagem

bastante inferior a do discriminador de 100 MHz. A variável

do amplificador "shaping time" altera a forma do pulso de saí

da, modificando essencialmente a sua duração, por isso tem in

fluência sobre o tempo morto do sistema e sobre a sua sensibi

1idade à fonte plana, como mostram as tabelas 4.4 e 4.2.

4.6.8. Conclusões Gera is

A tabela 4.6 sintetiza os resultados e as conclu

soes derivadas da investigação instrumental. A configuração

mais apropriada em relação a um determinado aspecto é indica-

da por um x.

A escolha da melhor configuração do sistem é,

como evidencia a tabela 4.6, uma função do biotipo do pacien-

te e também das características físicas particulares do sis-

tema que se quer privilegiar.

Em linhas gerais, pode-se concluir que o sistema

investigado apresenta as características básicas para as mecH

das da FVE, ou seja, alta eficiência da contagem, homogeneida
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Tabela 4.6 - Síntese dos Resultados e Conclusões da In-

vestigação Instrumental

ii,-,, .1, - -• 4 « * V L A*.

i resposta na região

i ventricular

Menores contribui"

de fundo

i
Melhor qualidade

de curvas

{

Maior sensibilida-

de

Pacientes obesos

Pacientes magros

Ool.l

X

X

X

Col.2

X

X

X

AN»

X

Diac.de 100 MHz

X

X

ST

lus

lus

CT

0,03s

ST - "shaping time"

CT * constante de tempo do "ratemeter'

de da resposta na região ventricular (entre 5 a 10 cm da face

do colimador) e resposta linear ãs variações de volume de fon

tes radioativas.

No entanto, como já foi dito anteriormente, a

adequação instrumental não é suficiente para garantir bons re

sultados clínicos. 0 problema da escolha de uma região de BG,

assinalado neste capitulo, não possui uma solução objetiva •

será, ao lado do problema de posicionamento correto da sonda
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sobre a região de interesse, os maiores empecilhos para a

aplicação bem sucedida do método em desenvolvimento. Esses e

outros problemas serão discutidos nos próximos capitulos.

Observação: Nos resultados experimentais, mostrados em gráfi-

cos, a ausência de barras de incerteza significa que elas são

desprezíveis com relação ã escala adotada.
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5. AQUISIÇÃO ANALÓGICA "IN VIVO" DAS

CURVAS DE VOLUME VENTRICULAR

5.1. Introdução

No capitulo anterior foram definidos e determina

dos os parâmetros físicos que caracterizam o sistema detetor-

-colimador e que possibilitam predizer sua adequação a uma

aplicação clinica especifica, no caso, a aquisição de curvas

da função ventricular batimento por batimento. Na prática, o

critério último para a confirmação dessa aplicabilidade é for

necido pelos resultados dos estudos em pacientes, realizados

segundo um protocolo que será descrito neste capitulo.

O protocolo de medidas "in vivo" compreende um

conjunto de procedimentos sistemáticos que inclui desde a injeção

do radioisótopo na corrente venosa do paciente, o posiciona-

mento correto da sonda, até a gravação dos sinais em fita mag

nética. Defronta-se, assim, com um dos problemas mais críti-

cos do método proposto, que é a localização do ventrlculo es-

querdo. 0 caráter subjetivo desta etapa da medida, somado a

uma incerteza na fase inicial da pesquisa, no que se refere à

definição de uma região mais conveniente para a aquisição de

um sinal que represente o fundo anatômico/ fizeram com que o

protocolo sofresse uma série de modificações até atingir a

consistência necessária para a sua padronização. Somente os

estudos em pacientes obtidos após essa padronização contribui

ram para a validação da técnica empregada.
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A seguir serão apresentados os objetivos destes

estudos e será relatado o protocolo estabelecido para as medi_

das "in vivo".

5.2. Objetivos

No contexto deste trabalho, os estudos em pacien

tes têm como objetivos:

1. a verificação experimental da capacidade do

sistema em gerar curvas da função ventricular;

2. a elaboração de um protocolo Dará a aolicação

clínica do sistema;

3. aquisição de dados para testar o "software"

de análise desenvolvido;

4. validação da técnica, ou seja, tomada de da-

dos, sua análise e posterior comparação dos resultados desta

técnica com aqueles obtidos na cintilografia sincronizada do

leito sangüíneo cardíaco com o ECG.

5.3. Protocolo; Materiais e Método

5.3.1. Radíofãrmaco

Foi escolhida uma atividade de 148 a 222 MBq (4

a 6 mCi) de pertecnetato de sódio oara a marcação "in vivo"

das hemácias, quando se utilizou o analisador de altura de

pulsos (janela de 20%), Atividades maiores do que esta, de

até 925 MBq (25 mCi) foram ministradas, quando se usou discri

minador de 100 MHz. Os valores de atividade escolhidos foram
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estimados empiricamente, visando a não saturação do sistema

em termos de taxa de contagem, ou seja, para que a resposta

do sistema seja linear.

Cerca de 15 mg de pirofosfato eram dissolvidos

em 1 ml de soro fisiológico e injetados por via venosa, 10

minutos antes da injeção do Tc-99m. Esse lapso de tempo entre

a administração do pirofosfato e do Tc-99m ê necessário para

a redução de hemâcias, ãs quais se ligarão o traçador radio-

ativo (Tc-99m). 0 pertecnetato era injetado diluído num volu-

me de 1 a 2 ml de solução fisiológica. Esperava-se, então,

mais 10 minutos para uma boa marcação de hemâcias e para que

se obtivesse a condição de equilíbrio do traçador no sistema

cardiovascular e somente depois disso, se iniciavam as etapas

de posicionamento da sonda. Antes da descrição destas etapas,

serão apresentadas a seguir as configurações eletrônicas da

sonda, usadas para a aquisição das curvas da FVE.

5.3.2. Configuração Eletrônica

- Analisador de altura de pulsos: janela de 20%

em torno de 140 keV - 126 a 154 keV.

- Discriminador de 100 MHz: nível inferior era

ajustado para aceitar pulsos com amplitudes superiores ou

iguais a 126 keV.

- Constante de tempo do "ratemeter": 0,1 s.

- Pundo de escala: variava em função da ativida-

de radioativa administrada ao paciente.

Apesar da configuração eletrônica acima ter sido

a mais empregada, houve casos em que considerou-se mais conve
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niente usar uma janela do AAP assimétrica de aproximadamente

30% (130 a 170 KeV). Essa alteração visava aumentar as taxas

de contagens registradas, diminuindo, conseqüentemente as flu

tuações estatísticas do sinal da PVE. 0 problema de ruídos es

tatísticos quando se usava o discriminador de 100 MHz era bem

menor, haja visto que as taxas de contagens registradas por

esse modulo são bem superiores àquelas do AAP. Constantes de

tempo maiores do que 0,1 s ãs vezes eram usadas para suavizar

as curvas.

De qualquer forma, todas as alterações na configura

ção eletrônica devem ficar a cargo do operador, que tem a sua

frente os sinais registrados e pode decidir sobre a conveniên

cia de cada uma delas.

5.3.3. Posicionamento da sonda nuclear

O paciente, já com as hemãcias marcadas, era co-

locado na posição decúbito dorsal e a ele eram conectados os

eletrodos de eletrocardiõgrafo.

O amplificador do eletrocardiõgrafo possui um

filtro passa baixa e outro passa alta, que são ajustados para

100 Hz e 20 Hz, respectivamente. 0 isolamento elétrico do sis

tema de deteção e do próprio paciente foi providenciado para

melhorar a relação sinal/ruído.

A face do colimador era colocada sobre o tórax

do paciente e iniciava-se a etapa de posicionamento da sonda

nuclear.

Nos estudos convencionais com câmaras â cintila-

ção, as regiões de interesse são selecionados visualmente, ba

seando-se na orientação anatômica real e na posição do leito
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sangüíneo intracavitãrio. Em contraste, o posicionamento da

sonda cintilogrâfica, na ausência de imagens, sô pode se ba-

sear na forma e amplitude das curvas da atividade x tempo. As

sim, a localização do ventrículo esquerdo ê orientada pelos

registros gráficos simultâneos e em tempo real, do sinal de

salda da sonda e do ECG do paciente. Observando estes regis-

tros, o operador pode acompanhar as modificações produzidas

na morfologia das curvas, enquanto estiver movendo o detetor

sobre o tórax do paciente. Isso ê feito «té que certos crité-

rios predeterminados sejam satisfeitos ; são eles:

19) Maximizaçao do volume ejetado: em termos de

taxa de contagem, a diferença entre as máximas, que correspon

dem ao volume diastõlico final, e as mínimas, volume sistóli-

co final, registradas deve ser a maior possível.

29) Sincronização entre ECG e a curva de ativida

de x tempo: a máxima contagem (de diastole final) deve ocor-

rer simultaneamente com o complexo QRS do ECG, a menos de um

atraso de cerca de 40 ms, enquanto que a contagem mínima (de

sístole final) deve ser detectada em fase com a onda T do ECG.

39) Maximizaçao do volume diastõlico final: se o

detetor estiver exatamente sobre o VE e este estiver em dias-

tole, as taxas de contagem observadas serão as mais altas pos

síveis devido a maior concentração de sangue nesta câmara do

que nas regiões circunvizinhas e a uma melhor eficiência de

detecção proporcionada pela sua posição relativa â sonda.

0 primeiro critério garante que é o ventrículo

esquerdo que está sendo visualizado, com contribuições míni-

mas dos ãtrios e do ventrículo direito. Este critério é certa

mente o mais forte para o posicionamento da sonda sobre o VE.

0 segundo critério, de sincronismo, é bastante útil,mas não ex

clui a possibilidade do detetor estar sobre o ventrículo di-



100.

reito, uma vez que este está em fase com o VE. O último crité

rio, em conjunção com os dois primeiros diminui a probabilida

de de que outra estrutura esteja sendo visualizada em lugar

do VE. A figura 5.1 mostra o que acontece com as curvas de

atividade x tempo, quando o detetor ê posicionado sobre ou-

tras regiões e sobre o VE.

REGISTRO GRÁFICO OA CURVA DE ATIVIOADE » TEMPO

POSIÇÃO DA SONDA SOBRE 0 CORAÇÃO

Fig. 5.1 - Esquema das variações das curvas de atividade x

tempo de acordo com a posição da sonda sobre o co-

ração .

Para que os critérios mencionados sejam alcança-

dos, a sonda é movida sobre o tórax do paciente segundo uma

certa sistemática, sugerida por H.J. Berger e colaboradores ,

num artigo de 1981 . Todos os movimentos da sonda sobre a

região precordial devem ser contínuos e suaves, para se evi-

tar variações abruptas de taxa de contagem, que poderão ser

confundidas com variações de volume sangüíneo. Além disso, é

aconselhável que a sonda não seja colocada diretamente sobre

a parede do tórax, mas que guarde uma distância de pelo menos
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1,0 cm, para facilitar a sua movimentação.

A sistemática do posicionamento é subdividida em

duas etapas:

Ia. Etapa

A sonda ê colocada numa posição aproximada do VE,

isto é, na altura do 59 espaço intercostal a aproximadamente

2,5 cm da borda do externo. Se a sonda estiver "vendo" o cora

ção frontalmente, no seu campo visual aparecerá, em primeiro

plano, o ventriculo direito, já que esta ê uma estrutura ante

rior, e mais atrás, o ventriculo esquerdo (capitulo 2, seção

2.2). Logo, a posição frontal não é indicada quando se deseja

observar somente o VE, com um mínimo de contribuição de ou-

tras regiões.

Os estudos em Cardiologia Nuclear demonstram que

existe uma projeção na qual o coração é visto de tal maneira

que os ventrículos, direito e esquerdo, podem ser facilmente

separados ou distinguidos. Isso acontece quando o detetor é

inclinado, em relação ao eixo perpendicular ao tórax, e sua

face se torna perpendicular â parede septal. O ângulo desta

inclinação varia de paciente para paciente mas, geralmente,s_i

tua-se entre 30 a 45 . Essa projeção é conhecida por oblíqua

anterior esquerda (OAE) (figura 4.20).

Descobrir, com uma sonda nuclear, qual é exata-

mente esse ângulo ê bastante difícil pois não se dispõe de

imagens para a orientação espacial. Por isso, nesta Ia. eta-

pa, a sonda é inclinada aleatoriamente a 45° e percorre o tó-

rax esquerdo numa série de caminhos paralelos, na direção da

cabeça aos pés. A finalidade deste rastreamento é identifi-
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car as regiões dos grandes vasos (aorta), do átrio esquerdo e

do VE, que serão percebidas pelas variações de taxa de conta-

gem.

Depois, o tórax ê percorrido na direção mediai

a lateral, para a localização das regiões do VD, do septo in-

terventricular e do VE. Observando-se as deflexões da agulha

do "ratemeter" e/ou o registro gráfico do sinal de saída da

sonda, enquanto esta é deslocada, pode-se distinguir áreas

que produzirão sinais de máxima ou mínima contagem e period^

cidade, relacionados com a estrutura anatômica "visualizada".

2a. Etapa.

Depois que uma posição aproximada do VE for en-

contrada, através do critério de periodicidade e de máxima ta

xa de contagem, a região de interesse é definida mais precisa

mente pela identificação do local correspondente: ã máxima va-

riação de taxa de contagem (máximo volume ejetado). Modifican

do-se, então, suavemente a inclinação da sonda, procura-se ob

ter diferenças ainda maiores entre as taxas de contagem máxi-

mas e mínimas. Quando a maior diferença for detetada, e além

disso, as curvas de atividade x tempo e o ECG estiverem em fa

se, o ventrículo esquerdo terá sido localizado, e os sinais

poderão ser gravados em fita magnética. A inclinação da sonda

é fundamental para separar os ventrículos e ainda uma inclina

ção caudal ern direção aos pés permite evitar os ãtrios.

Pode-se notar que, em ambas as etapas do posicio

namento, existe uma componente subjetiva bastante importante.

Mesmo conhecendo-se os critérios objetivos para a seleção da

região de interesse, é responsabilidade do operador julgar,
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com base na sua experiência pessoal, se estes critérios foram

realmente satisfeitos. 0 fator subjetivo integra, portanto, a

técnica e não pode ser eliminado. Deve ser, então, controlado

por procedimentos sistemáticos que garantem, em princípio, a

confiabilidade e a validade clínica dos resultados. No capItu

Io 7, essa validade será justamente analisada.

5.3.4. Fundo Anatômico

Além da aquisição de uma curva de atividade x

tempo do ventrículo esquerdo, as técnicas cintilograf icas exî

gem a aquisição de uma curva, que represente as contribuições

ã taxa de contagem que não se originam propriamente do ventrí

culo. Essas contagens espúrias, chamadas de fundo anatômico,

3G ou "background", advêm das regiões circunvizinhas ao VB,co

mo dos pulmões, das coronárias e de outras partes radioativas

incluídas no cone de aceitação do colimador.

Outra fonte de BG são os fótons de espalhamento

Compton de pequenos ângulos que, mesmo sendo produzidos fora do

campo de visão do colimador, são somados ã taxa de contagem

devido ã resolução energética finita do detetor e ã janela do

analisador de altura de pulsos.

Independentemente de sua origem, as taxas de con

tagens espúrias devem ser subtraídas das taxas totais, para

efeito de cálculo de certos parâmetros fisiológicos. A fração

de ejeção, por exemplo, será subestimada se não for feita a

correção de fundo anatômico.

Em condição de equilíbrio, quando o traçador já

teria perfundido os tecidos ao redor do coração, o sinal do

BG corresponde, em média, a 50% das taxas de contagens máxi-
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mas registradas com a sonda posicionada apropriadamente sobre

o VL ( 3 ).

Para mostrar a relevância do sinal de BG na esti.

mativa das condições hemodinãmicas dos pacientes, foram consJL

deradas duas regiões diferentes para a aquisição destes si-

nais. Esse procedimento visou também a definição de uma re-

gião padrão, que estivesse em conformidade com a regiões de

BG escolhidas nos estudos com câmaras a cintilaçlo, como serã

discutido no capitulo 7.

No capitulo anterior, na seção 4.6, foram discu-

tidas quais são as regiões, situadas no campo de visão do co-

limador quando este visualiza o VE em OAE, que mais contri-

buem para o fundo anatômico. Concluiu-se,então, que são as re

giões logo acima e abaixo do VE. Para reproduzir as contri-

buições dessas regiões foram escolhidos locais nas imediações

do VE para os quais se verificou uma significativa queda de

taxa de contagem, em relação as taxas medidas como detetor so

bre o VE, além de uma ausência total de variações periódicas.

Com esses critérios procurou-se evitar os leitos sangüíneos

com atividade alta, como os âtrios, o ventriculo direito, a

aorta, e o baço, que estão nas vizinhanças do VE, mas acar-

retariam em um sinal de BG superestimado pois não estarão no

campo de visão efetivo do detetor quando este estiver incluin

do somente o VE.

A partir dessas considerações, as regiões para a

aquisição de um sinal de BG foram:

- Região 1 (BG1): ainda com a mesma inclinação,a sonda era

deslocada, na altura da posição tida como do VE, lateralmen

te ã esquerda.

* Região 2 (BC2): a sonda colimada, mantida na mesma incli-

nação encontrada nas etapas de posicionamento, era movida
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diagonal e inferiormente em direção ao baço e lateralmente

para fora do corpo.

Ambas as regiões pretendem reproduzir as contri-

buições dos pulmões, do miocárdio e das coronârias, que são

estruturas de BG.

5.3.5. Gravação dos sinais

O sinal analógico de salda do "ratemeter" (0 a

10 V) alimenta o canal 1 do gravador de fita magnética e o

ECG, o seu canal 2. Uma limitação imposta pelos níveis de ten

são aceitos pelos conversor analõgico-digital (CAD) é que es-

tes não devem exceder a faixa de -5V a +5v. Como, para qual-

quer fundo de escala, a saída do "ratemeter" varia de 0 a

10 V, evitou-se gravar sinais que defletissem a agulha de va-

lores maiores que a metade do fundo de escala.

A seguir são indicados os valores característi-

cos para a gravação de sinais:

1) Fundos de escala do "ratemeter" típicos para

aquisição dos sinais da FVE, com as duas configurações eletrô

nicas:

- uso do AAP, janela de 20%: 3 x 10 c/s ou 10 c/s

- aquisição com o discriminador de alta freqflên
4 5cia : 3 x 10 c/s ou 10 c/s.

2) Constante de tempo do "ratemeter": 0,ls

3) Tempo de gravação dos sinais

- curvas da FVE: 3 a 4 minutos

- sinais de BG: 1 a 2 minutos

- sinais de calibrarão: 1 minuto
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5.3.6. Calibração

Para expressar os valores dos sinais, denois da

conversão A/D, em ternos de contagens por segundo, gravou-se

também um sinal de calibração, para cada fundo d* escala em-

pregado.

O sinal de calibração corresponde ao sinal de

salda da sonda, produzido por uma fonte radioativa de ativida

de conhecida posicionada sob a face do colimador e cuja taxa

de contagem ê medida com um escalimetro.

5.4. Dosimetria

As doses aosorvidas de radiação, calculadas pelo

método "S", apresentado no panfleto MIRO, n9 11 (1975): Dose

Absorvida por Unidade de Atividade Acumulada para RadionuclI-

deos e Órgãos selecionados - para um paciente adulto (70kg)

apôs uma injeção venosa de 740 MBq (20 mCi) de Tc-99m, mar-

cando hemácias sangüíneas são:

órgão

Corpo total

Coração

Bexiga

Testículos

Ovãrios

(Gy/740 MBq)xlO"4

32

79

240

27

37

(rads/20mCi)

0,32

0,79

2,4

0,27

0,37
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6. PROCESSAMENTO E ANALISE DIGITAL DOS SINAIS

6.1. Introdução

Apôs a aquisição "in vivo" e a gravação analógi-

ca dos sinais da FVE, do ECG e dos BG1 e BG2, estes são pro-

cessados e analisados por um microcomputador. Nessa fase, são

calculados os parâmetros fisiológicos de interesse que pos-

sibilitam avaliar as condições hemodinâmicas dos pacientes,a£

sim como a técnica e a metodologia utilizadas.

Os programas de análise foram desenvolvidos espe

cificamente para esse projeto em um microcomputador de 16 bits

- Nexus 1600 da Scopus - compatível com o IBM-PC. As lingua

gens de programação usadas foram o PASCAL MT e o ASSEMBLY.

0 sistema computacional para a aquisição e anãli

se dos sinais, denominado Sistema Probe/ compreende uma série

de operações - leitura ou conversão analógica-digital (A/D)

dos dados gravados em fita magnética, cálculo dos parâmetros

ventriculares com cursores, confecção de gráficos e histogramas,

etc - que se destinam a agilizar e facilitar a tarefa de aná-

lise quantitativa dos dados clínicos. Todas essas operações,

como também as especificações sobre o "software" e o "hard-

ware" utilizados, os fluxogramas dos programas e as instru-

ções de operação do sistema são descritas no Manual de Usuá-

rios, anexo a este trabalho.

Neste capitulo, serão abordados, na seção 6.2.,

aspectos teóricos necessários para o desenvolvimento das téc-
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nicas para o processamento digital de sinais a . Alem dos

fundamentos teóricos, serão feitas, em 6.3, algumas considera

çÕes de ordem prática com relação a conversão A/D dos sinais

e, em 6.4, outras sobre a linguagem e o modo de programação.

Na seção 6.5, a estrutura do Sistema Probe ê sucintamente des

crita, com ênfase na apresentação dos algoritmos implementa-

dos.

6.2. Conceitos Básicos

6.2.1. Representação de Sinais

Um sinal, entendido como uma função de uma ou

mais variáveis independentes (tempo, espaço, corrente, etc )

que contém informações sobre o estado ou o comportamento de

um sistema físico, pode ser representado tanto no domínio

dessas variáveis como no da freqüência associada. A mudança

de um domínio a outro ê feita por alguma transformação conve-

niente dependendo das variáveis em consideração.

Para o processamento digital de sinais tempo-

rais, como é o caso deste trabalho, estes devem ser apresenta

dos discretamente no tempo e na amplitude. Isso é conseguido

por um conversor A/D, que transforma a magnitude dos sinais;

a intervalos uniformes e pre-selecionados de tempo, em valo-

res numéricos inteiros. Desta forma, após a conversão A/D a

intervalos de T segundos entre duas amostras consecutivas, ob

ter-se-á uma seqüência de números ( x(0), x(T), x(2T),..,,

x(nT)). Cada um desses números corresponde a um valor da va-

riável x nos pontos de amostragem, ou seja, x(0) ocorre em

t=0, x(T) em t=T e x(nT) em t«nT.
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Fazendo-se T=l, uma seqüência x(n) pode ser gra-

ficamente representada como mostra a figura 6.1. x(n) ê chama

da a n-ésima amostra da seqüência e não é definida para valo-

res não inteiros de n.

•Ml
iH) T

I

x(n)

fnit)

\ fBI

•3 -2 -1 O 1 2 3

Fig. 6.1 - Representação gráfica de uma seqüência de números

x(n) .

Neste caso, a representação do sinal no domínio

da freqüência é dada pela transformada de Fourier do sinal

temporal. Assim, se para a seqüência x(n), a transformada de

(4 5)
Fourier discreta for definida como ' :

1 N-l -i2n .
X(k) = i Z X(n) e T n k

N n=0
0,1,2,... N-l

(6.1)

onde N é o número de amostras do sinal, então X(k) é a repre-

sentação de x(n) no domínio da freqüência. Observa-se que

x(n) ê considerada periódica com período igual a NT.

A transformada de Fourier de uma seqüência quaJL

quer identifica as senóides de diferentes freqüências (e suas

amplitudes) que somadas, reproduzem a dada seqüência . A

transformada de Fourier contém a mesma informação do sinal

original, representando-a no domínio da freqüência (Fig. 6.2).

A análise de Fourier permite, então, examinar uma função
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ou sinal sob um outro ponto de vista e desempenha um papel es

sencial para o processamento digital de sinais, como ficará

claro adiante.

•to tu»

«M

(Itl.stll Mtl.Wfl)

.t js\
M

t t »

U>

{ ,

Fig. 6.2 - Funções no domínio do tempo e suas correspondentes

equivalentes no domínio da freqüência:(a) cosseno,

(b) retangular, (c) produto de (a) com (b), (d) trem de impul^

SOS .

6.2.2. Digitalização

A digitalização ê o passo mais importante para

o processamento de sinais por computadores digitais. Ele con-

siste de duas operações distintas, (a) amostragem e (b) quan-

tificação, que transformam os sinais analógicos (contínuos)

em sinais digitais (amplitudes e tempo discretos).

A amostragem é o processo de definição dos pon-

tos instantâneos nos quais os dados são extraídos. A quantiza

ção é a conversão das amplitudes dos sinais, nos pontos de

amostragem, na forma numérica* . Dito de outra forma, a amos

tragem torna os sinais discretos no tempo e a quantização dis

cretiza suas amplitude». Essas duas operações são comumant»

realizadas por um conversor A/D.
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(a) Amostragem

A amostragem de sinais contínuos é usualmente

feita a intervalos igualmente espaçados de tempo, como mostra

a figura 6.3. O problema ê determinar o intervalo de amostra

gem T apropriado para um certo sinal.

Fig. 6.3 - Amostragem de um sinal continuo.

A amostragem de pontos muito próximos resulta em

dados altamente correlacionados e possivelmente redundantes,

necessitando de um grande espaço da memória do computador pa

ra armazenamento e processamento. Por outro lado, amostras mui.

to afastadas implicam em superposição de componentes de alta

e baixa freqüências dos dados originais. Este último problema

é chamado de "aliasing". A figura 6.4 mostra um caso que pode

levar ao problema de "aliasing".

0 T 2T 3T 4T 5T 6T 7T ST

Fig. 6.4 - Situação que pode levar ao problema do "aliasing".

Três sinais diferentes com valores idênticos em

múltiplos inteiros de T.
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Para uma melhor compreensão do fenômeno de "alia

sing", na figura 6.5 é mostrado o processo de amostragem no

domínio do tempo e na figura 6.6 é mostrado o efeito deste

processo no domínio da freqüência para casos em que a freqüên

cia de amostragem leva ou não ao "aliasing". A amostragem de

um sinal contínuo produz um espectro de freqüências periódico

(fiqura 6.6 |c)). Se w < wM então ocorre o "aliasing" (figura
a M

fa.6(d)). Se w >2wM (figura 6.6(c)) então x(t) pode ser recu-
a M

perado exatamente da seqüência amostrada xa(t). Esse resulta-

do básico, conhecido como teorema da amostragem pode ser enun

ciado como :

Teorema de Amostragem: Seja x(t) um sinal limita

do com X(w) =0 para |w| >w . Então x(t) é unicamente determi-

nado por suas amostras x(nT), n=0, +1, +2,.... se

w > 2w (6.2)
a M

2n
onde y» = —

a T

A freqüência de amostragem w é também chamada

(0)

(b)

/

I if
Tf

6
i

• Ml
* >

I
( t l

t

i

1
t

Ic) 0 t

Fig. 6.5 - Amostragem de um sinal contínuo no domínio do tem-

po. A amostragem pode ser pensada como a convoluçao,

do sinal contínuo(a) por um trem de pulsos, ou função da amos

tragem, de período T (período de amostragem) (b); (c) sinal
amos t rado.
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to)

I I
0 «, 2«.
(b)

A A A A A A
(C) Mk-«Ml

W*HV«^

Fig. 6.6 - Efeito do domínio da freqllencia da amostragem no

domínio do tempo: (a) espectro do sinal original;

(b) espectro da função de amostragem; (c) espectro do sinal

amostrado com wa > 2wu; (d) espectro do sinal amostrado com
a H

w < 2v , produzindo o efeito de "aliasing".

de freqüência angular de Nyquist. A freqüência de Nyquist f
a

será dada por w /2TT .

0 teorema de amostragem garante a inexistência

de "aliasing", mas não elimina a possibilidade de redundân-

cia, uma vez que é válido para freqüências acima de 2w... Esse

teorema é fundamental para a escolha da freqüência de amostra

gem do conversor A/D apropriada para a digitalização de um si.

nal qualquer.

b) Quantízação

No processo de conversão analógico-digital, a

magnitude de cada amostra será expressa por um valor finito

com um número fixo de dígitos. Assim, os dados contínuos se-
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rão aproximados por um conjunto limitado de níveis discretos

que é uma função do número de bits do conversor A/D. Indepen-

dentemente do número de bits. uma escolha entre dois níveis

consecutivos será necessária. Se a quantização for executada

corretamente, o nível analógico serã aproximado pelo nível

discreto mais próximo, resultando sempre num valor inteiro s_i

tuado entre 0 e 2 ~ , onde b é o número de bits do conversor

A/0. A precisão da quantização, ou o máximo erro de quantiza-

ção será dada por 1/2 "* x 100%. Assim, por exemplo, se um s_i

nal de entrada variar num intervalo de 10 mV, um conversor

A/D de 8-bit terá uma precisão de 80 uV com relação ao nível

zero volt. Um conversor de 10-bit fornecerá uma precisão de

20 pV e um conversor de 12-bit uma precisão de 5 pV.

6.2.3. Filtros Digitais

Na análise dos sinais fisiológicos deve-se sem-

pre separar o sinal do ruído de fundo, tal como a interferên-

cia de 60 Hz e/ou de outros ruídos. Os filtros digitais são

funções que permitem realizar essa operação através da atenua

ção ou mesmo eliminação das freqüências não desejadas. Neste

item serão apresentados alguns conceitos básicos para a fil-

s quai:
(9,10)

(8)tragem digital , os quais são discutidos mais detalhadamen

te em outros lugares

- Transformada Z; A transformada Z exerce um pa

pel fundamental no projeto de um filtro digital pois é atra-

vés dela que a resposta do filtro poderá ser calculada.

A transformada z de uma seqüência (x(0), x(T) ,

x(2T), ... x(kT)) é escrita como;

X(z) =x(0) •xCDz" 1 + x(2T)z"2+...+ x(kT)z~k (6.3)
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ou, de uma forma geral:

X(z) = f. x(nT) z~n (6.4)
n«0

- Funçio de Transferência: As transformadas z das

seqüências de entrada e salda de um filtro digital, X(z) e

Y(z), respectivamente, estão relacionadas por:

Y(z) = H(z) X(z) (6.5)

onde H(z) é chamada função de transferência de um filtro.

Os valores de z para os quais H(z) é zero são

chamados zeros da função de transferência. Os valores de z

para os quais H(z) é infinito, são chamados polos.

- Mapeamento de zero e polos no plano 2: A mate-

mática da transformada z se baseia na definição:

Çrp

z = e (6.6)

onde s = o + iw. Assim,

z = e ^ e i w T (6.7)

A magnitude de z é:

ii oTI z I = e

e o ângulo de fase é:

z * wT

Se o=0 então | z | = 1 e

iwT
z * e • cos wT + i sen wT (6.8)
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que ê a equação de um circulo de raio unitário no plano z.

A figura 6.8 mostra algumas definições do plano

z. Qualquer ângulo wT especifica um ponto no circulo unitário.

Já que w = 2nf e T=l/f , esse ângulo é:

wT = (6.9)

a

A localização angular de qualquer ponto no círcu

Io unitário é designado, então, pela razão entre uma freqüên

cia qualquer f e a freqüência de amostragem f . Se f = f en-

tão wT = 2TT. Assim, a freqüência de amostragem corresponde a

localização angular de 2ir radianos. Se f = f /2 * f , então W=TT.

Essa freqüência ê, segundo o teorema de amostragem, a máxima

freqüência que um filtro digital pode processar propriamente.

iMlfl
i * n

e-S 1 FORA 00
CMCULO UMTAmO

l»t l w T«eo»wT»l»lnwT
«••11' PLANO Z

(O)

Fig. 6.8 - Definições importantes para o mapeamento de polos

e zeros no plano z.

A partir dos conceitos apresentados nesse item

pode-se estabelecer agora a análise e o projeto dos filtros

digitais requeridos para o processamento dos sinais da FVE e

do ECG. Em face da natureza e da origem destes sinais torna-

-se necessário filtrar a interferência da rede elétrica (rui-
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do de 60 Hz) presente em ambos e também os ruídos de alta fre

qüência presentes na FVE que decorrem das flutuações estatís-

ticas no nível de taxa de contagem. Para eliminar o ruído de

60 Hz foi escolhido um filtro "notch" e para atenuar os ruí-

dos de alta freqüência foi escolhido um filtro passa baixa

chamado suavização por media móvel ("moving avaraae smoothing")

Filtro "Notch"

Pode-se projetar um filtro que rejeite completa-

mente uma única freqüência usando a equação de diferença:

y(nT) = - [x (nT) + x(nT + T)] (6.10)
2

A função de transferência é

H(z) = - (1 + z"1) (6.11)

Resolvendo para os zeros, obtém-se

z + l = 0 = > z = - l

Esse zero localiza-se no circulo unitário em

wT = ti. sabe-se, da matemática do plano z, que um zero loca^i

zado no circulo unitário elimina a freqüência correspondente

a esse ponto. Se a intenção for a eliminação da interferência

de 60 Hz, deve-se selecionar uma freqüência de amostragem de

120 Hz. Como a freqüência de amostragem corresponde ao ângulo

2TT do circulo unitário, 60 Hz se localizará em (60/120) .2TT»IT,

ou seja, exatamente na localização do zero.

Para se encontrar a amplitude e a fase da respos
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iwT
ta desse filtro substitui-se z por e em (6.11).

.*. |H(eiwT)| = cos WT/2

H (eiWT)

(amplitude)

(fase)

A figura 6.9 mostra essas duas características

do filtro "notch" de 60 Hz.

(0)

n wT -K

(b)

Fig. 6.9 - (a) Amplitude da resposta do filtro "notch" de 60

Hz (b) fase da resposta.

Filtro de suavização por Média Móvel

Esse filtro, também chamado de filtro Harming, é

um algoritmo que produz uma seqüência de saída dada por:

y(nT) = - [x(nT-T) + 2x(nT) + x(nT + T)] (6.2)
4

Assim, cada número de seqüência de saída y(nT)

será uma média aritmética entre a n-ésima amostra do sinal de
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entrada x(nT) e a média aritmética entre a amostra que a ante

cede. x(nT-T), e a sucede; x(nT+T). Com esse filtro vincula-

se a magnitude de uma amostra qualquer de um sinal às magnitu

des das amostras que lhe são adjacentes. Desse modo. as flu-

tuações estatísticas nessa magnitude são suavizadas.

A função de transferência desse filtro é:

H(z) » - (6.13)

cujos zeros se localizam em z » -1.

A amplitude e a fase de (6.13) são:

|H<eiwT)l » [I (l + cos wT)]

H « -wT (fase)

(amplitude)

e estio representados na figura 6.10.

Fíg. 6.10 - (a) amplitude e (b) fase da resposta do filtro d*

suavização por médio móvel.

6,2.4. Derivada

Existe uma série de diferentes métodos para cal-
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cular a derivada de uma seqüência de números. Alguns desses

métodos são a diferenciação por aproximação por uma linha se-

cante, por diferença de dois ou três pontos e através de

ajuste por polinômios de interpolaçao ou suavização. já que os

sinais de entrada são usualmente contínuos e a derivada é uma

função continua, uma derivada calculada numericamente somente

se aproxima da derivada ideal.

Um dos algoritmos mais simples para o cálculo da

derivada de pontos espaçados de T segundos, é a primeira dife

rença, dada por

Y(nT) - - [x(nT) - x(nT-T)] (6.14)
T

Esse algoritmo não constitui uma boa aproximação

da derivada ideal mas é bastante aceitável para as aplicações

as quais se destina, como, para a deteção das ondas R do ECG,

neste trabalho.

6.2.5. Cálculos Estáticos(11)

Média: Para o cálculo da média aritmética de n

amostras é usada a expressão:

í n

* E X(i) (6 15)
n i * 1

Se as n amostras forem agrupadas em k classes

x(i) e o número de eventos, de cada classe, for p(i), i=l,2,3,

...,k, então o número total de observações é dado por:

k
n • £ p(i) (6.16)
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e a média ê dada por:

x = - Z p(i).x(i)
n i=l

(6.17)

Desvio padrão; 0 desvio padrão de n amostras com média x dada

por (6.15) ê

O =1 (6.18)
n-l

Para dados agrupados em uma distribuição de fre-

qüência o desvio padrão será calculado pela expressão:

o =

(x(i)-x)2

(6.19)
n-l

Um outro conceito extremamente importante para o

processamento digital de sinais, é a média sincronizada de sjl

nais, conhecida também como média coerente.

Média Coerente : Muitos sinais biológicos apresentam ampl̂ L

tudes relativamente pequenas quando comparadas com as amplitu

des dos ruídos presentes. Se os ruídos possuírem componentes

de freqüência superiores ou inferiores âsfreqüências do sinal,

as técnicas convencionais de filtragem poderão eliminá-los

(figura 6.11(a)).Caso as freqüências do sinal e do ruído se

sobrepuserem (figura 6.11 (b)) então a filtragem convencional se

rá inadequada.

A /V MIMCMU

(a) (b)

Fig . 6.11 - Espectro da amplitude de um sinal e seus ruídos (a) freqUên

cias do sinal e ruídos diferentes, (b) sobreposição das fre_

qtlêncías do sinal e ruídos.
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No caso da figura 6.1Kb), pode-se determinar uma

média do sinal visando melhorar a relação sinal/ruido (S/R).

Para se determinar a média, somam-se o sinal e os ruídos. Es-

tes últimos se somam menos coerentemente que o sinal, resul-

tando em um ganho na relação S/R.

A média coerente requer, entretanto, uma referên

cia de sincronização, a partir da qual os sinais serão soma-

dos. Por isso, para que o processo de média seja bem sucedi-

do, o sinal deve ser repetitivo (não necessariaraente periõdi-

- (12)

co) e o ruido e o sinal nao devem estar correlacionados

Em geral uma onda x(t) possui uma parte referen-

te ao sinal, s(t) e outra parte devido ao ruído, r(t). Então:

x(t) » s(t) + r(t) (6.20)

Se x(t) for amostrada a cada T segundos, o valor

de qualquer ponto amostrado x(nT) será também a soma de uma

componente de ruído e outra de sinal:

x(nT) » s(nT) + r(nT) (6.21)

O valor de x(nT), apôs m repetições pode ser es-

crita como:

f x. (nT) = ? s. (nT) + f r. (nT) (6.22)
k=l * k»l K k=l K

n=l,2,3,... N

Se o sinal for estável a componente s^tnT) de ca

da amostra x^ínT) será o mesmo a cada repetição. Então para m

repetições tem-se:

Z s. (nT) = m s(nT) (6.23)

k=l K

Pressupõe-se que o sinal e o ruído não são cor-

relacionados, que o ruído é aleatório coro média igual a zero e
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raiz quadrada média (rqm) o .

fcntõo, para qualquer amostra em qualquer repeti-

ção a relação S/R ê s(nT)/c;r. A rqm do ruído de qualquer amos

tra apôs m repetições ê /m~ar. Com isso, apôs m repetições a

relação S/N será

S/R = m s(nT) = /i" S/R (6.24)
m .

/m o

A média coerente melhora a relação S/R por um fa
(13)

tor de «/in e pode ser encarada como uma filtragem digital

que deixa passar o sinal e rejeita o ruído, mesmo que estes

se sobreponham no domínio da freqüência.

A média coerente exige, como foi dito, referên

cias de sincronização que serão representadas, com base nos

tipos de sinais adquiridos nos exames em pacientes, pelas on-

das R do ECG (vide adiante seção 6.5).

6.3. Conversão Analógica-Digital: Considerações Práticas

A digitalização dos sinais é realizada por um

sistema de conversão A/D comercial ((Lynx), ligado ao micro-

computador, composto por:

- conversor A/D de 10 bits

- 2 multiplexadores de 8 canais,

- circuito temporízador,

- lógica de controle.

0 nível de tensão de entrada de conversor A/D é

de + 5V e sua freqüência de amostragem é variável, podendo

atingir 25 kHz quando somente um canal é amostrado.

Os sinais do FVE e do ECG, após a conversão, são
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transformados em palavras binarias de 10 bits. Ou seja, as

suas amplitudes, que antes da conversão A/D eram expressas por

valores contínuos de tensão (+ 5V), são convertidos, nos pon-

tos de amostragem, em números situados no intervalo de -256 a

+255. O máximo erro de quantização cometido será, então, de

20 mV.

0 microcomputador controla a conversão A/0 via

"software". Para esse fim, foram escritos programas em ASSEM-

BLY que informam ao sistema de conversão A/D quantos e quais

de seus canais devem ser lidos, por quanto tempo e com qual

freqüência de amostragem.

No projeto do Sistema Probe, a freqüência de

amostragem dos sinais foi determinada com base no teorema de

amostragem e, também em função dos objetivos do processamento.

Uma vez que os sinais da FVE e do ECG são lidos

simultaneamente pelo conversor A/0 a freqüência de amostragem

apropriada deve ser estipulada a partir da aplicação do teore

ma de amostrageir ao sinal que possuir as maiores componentes

de freqüência.

A análise espectral de ECG revela componentes de

freqüência na faixa 0,05 Hz a 100 Hz , com o complexo QRS

em 40 a 50 Hz. Por outro lado, a FVE apresenta componentes de

freqüência na faixa de 1 a 2 H z ( 1 5 ) , dependendo da freqüên-

cia cardíaca do paciente. Portanto, é o sinal do ECG que de-

terminará a freqüência de amostragem dos sinais. Aplicando-se

o teorema de amostragem (f > 2 f máxima do sinal) a esse si-
â

nal, obtém-se 200 Hz como a mínima freqüência de amostragem

dos sinais.

A American Heart Association recomenda para o

processamento digital do ECG uma freqüência de amostragem de

250 H z ( 1 6 f l '. No entanto, como os sinais de ECG adquiridos
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nesta pesquisa foram previamente filtrados analogicamente pe-

lo amplificador do eletrocardiôgrafo (ajustado para rejeitar

freqüências maiores de 100 Hz), uma freqüência de amostragem

maior do que 200 Hz torna-se desnecessária.

Na seção anterior, a equação 6.11 fornece um

algoritmo bastante simples para a rejeição do ruído da rede

(60 Hz} presente em um sinal qualquer, desde que ele seja

amostrado a 120 Hz. Visando a utilização desse algoritmo, es-

colheu-se uma freqüência de amostragem de 120 Hz. Apesar de

contrariar a indicação do teorema de amostragem aplicado ao

sinal de ECG, 120 Hz é capaz de resolver, sem "aliasing", si-

nais de até 60 Hz. Desta forma, não se perderá informação dos

complexos QRS que serão essenciais para os cálculos das mé-

dias coerentes dos sinais e dos parâmetros fisiológicos. Além

disso, estruturas do ECG com freqüências superiores a 60 Hz

não são importantes no presente trabalho.

Após a conversão A/D, os sinais, na forma de sé-

ries discretas, são armazenados na memória do micro em variá-

veis do tipo vetores chamados em PASCAL, de "Arrays". Todo pro

cessamento subseqüente envolverá a manipulação desses vetores.

6.4. Linguagem e Modo de Programação

As linguagens de programação utilizadas pelo Sis

tema Probe foram o PASCAL MT+ e o ASSEMBLY. 0 ASSEMBLY foi

usado para as rotinas de conversão A/D e para a localização

de pontos na tela com resolução gráfica de 640 colunas por

200 linhas. Os programas para cálculos e a análise de sinais,

propriamente ditos,foram escritos em PASCAL MT+.

O PASCAL é uma linguagem de alto nível estrutura-
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(18)
da, superando sob este aspecto o BASIC, e auto-documentada

O sistema de declaração de variáveis de programação - variá-

veis globais e locais - em PASCAL, permite o desenvolvimento

de um mesmo programa por diferentes pessoas sem que sejam cria

dos conflitos de variáveis. Uma grande vantagem dos programas

em PASCAL ê a sua facilidade de transporte de um micro a ou-

tro devido a homogeneidade dos compiladores existentes. Além

disso, o PASCAL dispõe do modo de programação segmentada ("over

lay").
(19)0 sistema "Overlay" permite a criação de pro

gramas muito maiores do que a memória do computador pode aco

modar. A técnica consiste em agrupar subprogramas (subrotinas

e/ou funções) em arquivos separados do arquivo do programa

principal, os quais serão automaticamente carregados numa mes

ma área da memória, quando solicitados. Cada arquivo de sub-

programas ê denominado de módulo.

A parte relativa ao sistema, de aquisição e aná-

lise digital da FVE, por possuir dimensões superiores ã memó-

ria disponível, foi organizado como um sistema modular de

"overlays". Ela inclui, portanto, um programa principal ou

raiz ("root"), que reside na memória do micro durante todo o

tempo de processamento e vários outros módulos que serão espe

cifiçados na próxima seção.

6.5. Estrutura do Sistema Probe

0 Sistema Probe foi idealizado e projetado para

permitir a análise quantitativa das curvas da função ventricu

lar esquerda. Sua estrutura é ilustrada na figura 6.12.
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Fig. 6.12 - Estrutura do Sistema Probe.

6.5.1. Gerenciador

O programa Gerenciador do Sistema Probe é o pro-

grama raiz. £ ele que, controla a chamada dos módulos: aquisi^

ção, análise, gráficos, relatório, configuração, etc. Isso é

feito através de um "menu" principal que é apresentado ao

usuário, e que lhe permite escolher a opção desejada.

No programa Gerenciador são definidas todas as

variáveis comuns aos módulos, chamadas de variáveis globais.

Nele são especificados ainda os valores de variáveis como fre

qüência de amostragem, número de canais lidos pelo conversor,

e outras que podem ser ou não modificadas quando se solicitar

a opção configuração.

6.5.2, Configuração
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Logo no inicio do funcionamento do Sistema Pro-

be, a configuração do sistema é apresentada ao usuário. Nela

estão contidos os valores da freqüência de amostragem, o nume

ro de canais lidos, o número de pontos por canal que será li-

do, a localização das curvas adquiridas na tela. A localiza-

ção das curvas que serão visualizadas "on line", durante a

conversão A/D, é especificada em termos de variáveis

BASE e RANGE, que indicam a posição x,y na tela, e a faixa

do sinal (vide Manual de Usuário). Caso o usuário queira fa-

zer alguma modificação, ele teclará o número da opção corres-

pondente, caso contrario o programa volta ao "menu" princi-

pal .

6.5.3. Cadastramento de Pacientes

O programa de cadastramento de pacientes é um

subprograma do Gerenciador. Com ele o usuário pode criar um

arquivo de exame, com o número do exame e os dados pessoais

do paciente (nome, sexo, idade, etc), que é armazenado em dis

co e poderá ser posteriormente recuperado e consultado.

6.5.4. Aquisição

0 programa de aquisição contém subrotinas em AS-

SEMBLY, que controlam a conversão A/D dos sinais, e em PASCAL.

Os dados podem ser visualizados simultaneamente ("on line ")

com a conversão A/D. Neste módulo, há uma opção que descrimi-

na o fundo de escala do "ratemeter" utilizada durante os exa-

mes em pacientes. Se essa opção for escolhida, o programa le-

ra num arquivo, criado pelo módulo de calibração, o fator
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de calibração correspondente ao dado fundo de escala e todos

os resultados referentes a FVE serão expressos em termos de

contagens/segundo. Terminada aquisição A/D, volta-se ao menu

principal. O Sistema Probe ê encontrado em duas versões: 1 e

2. A versão 1 armazena os dados da conversão A/D em variáveis

de programa, enquanto que a versão 2 os armazena diretamente

na memória do microcomputador.

6.5.5. Análise

A opção de analise ê subdividida em dois módulos

de "overlay"; um para a análise batimento por batimento e ou-

tro para o cálculo e análise de um sinal médio.

O módulo para análise de curvas médias chama duas

subrotinas:

- deteção de ondas R

- cálculo da média coerente

para a obtenção de um vetor curva média do ECG e da FVE. Fei-

to isso, são chamadas as mesmas subrotinas do módulo de anãli.

se batimento por batimento.

As subrotinas comuns aos dois modos de análise

realizam as seguintes funções:

(a) Lê da memória (versão 2) um conjunto de 500 amostras dos

sinais de ECG e FVE, para a opção de análise batimento

por batimento, e as aloca numa matriz de dados. Na análi-

se média essa matriz já teria sido determinada pela média

coerente.

(b) Mostra os valores das matrizes de dados, escalonados pe-

los valores máximos e mínimos dessas matrizes, na tela do

microcomputador. Para o sinal da FVE considera-se como va
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lor miniroo o menor valor entre os valores médios dos sinais de

BG (BG, e B G 2 ) , adquiridos na operação AQUISIÇÃO.

(c) Desenha três cursores verticais sobre uma das curvos vi-

sualizadas.

(d) Escreve, numa tabela localizada na parte superior da tela

que mostra as curvas, os parâmetros fisiológicos e tempo-

rais calculados em função da posição e amplitude das amos

trás apontadas pelos cursores.

(e) Escreve, na parte inferior da tela, as opções para o pro-

cessamento dos sinais visualizados, que são:

1)"Smooth" de 3 pontos (1:2:1) do sinal aponta-

do pelos cursores: filtro de suavização por média móvel

dado pela equação 6.12 .

2)"Smooth" de 5 pontos, segundo a expressão:

y(nT) = - [ x(nT - 2T) + x(nT-T) + 4x(nT) + x(nT+T) + x(nT + 2T) J

A função de transferência desse "smooth" nio apresenta zeros.

Por isso, a sua saída não rejeita freqüências especificas,mas

somente atenua as altas. Nesses dois filtros de "smooth",subs

titui-se x(nT) por y(nT), n = 1,2,3,...500.0 sinal sem filtro

é apagado da tela e no seu lugar é mostrado os novos valores

filtrados.

3) Derivada ou primeira diferença: é calculada de

acordo com o algoritmo baseado na equação 6.15 . Se a opção

derivada for selecionada, o programa entende que o usuário

deseja determinar a derivada do sinal sobre o qual os curso-

res estão posicionados. Assim, apaga-se o outro sinal e no

seu lugar é mostrado a derivada.

4) Movimentação de cursores: o usuário pode mo-

ver manualmente os cursores ao longo das curvas, através de
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teclas especificas (vide Manual de Usuários).

5) Posicionamento dos cursores: os cursores po-

dem ser acendidos no sinal desejado através da opção [ N ] N O

vosinal.

6) Análise: apôs a movimentação e posicionamento

de cursores, a opção Análise atualiza os valores da tabela

dos parâmetros, fisiológicos e temporais.

7) Fim: opção para o usuário visualizar as prõxi.

mas 500 amostras dos sinais. Caso todas as amostras já tenham

sido mostradas, essa opção remete ao início da análise.

f) Deteção de ondas R do ECG

Existe uma série de métodos propostos para a de-

teção das ondas R ou complexos QRS do ECG ' . A despeito

de certas diferenças entre eles, a maioria se vale do fato de

que as ondas R são as estruturas de variação mais rápida do

ECG, ou seja, sua primeira derivada, ou primeira diferença,

apresenta o maior valor em módulo, como critério básico para

detetã-las.

No Sistema Probe o algoritmo de deteção de ondas

R consiste em:

1) Calcular a máxima primeira diferença em módu-

lo (equação 6.15) do trem de dados do sinal do ECG.

2) Comparar cada uma das primeiras diferenças

desse trem de dados com 50% do valor máximo.

3) Se a primeira diferença de uma amostra x(n)

for maior ou igual a 50% da máxima encontrada, adiciona-se um

a um contador de ondas R (NUMSINC) e armazena-se o instante

em que ela ocorreu no trem de dados numa matriz de sincronis-

mo, SINC[l], I = 1,2,3,... NUMSINC. Esses dados (NUMSINC e

SINc[l])serão utilizados no cálculo da média coerente.
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g) Determinação da Média Coerente

O algoritmo implementado para o cálculo da média

coerente dos sinais da PVE e do ECG que toma como referência

de sincronização as ondas R do ECG foi:

NUMSINC
y(n) » ^ x(SINC[l] - kx + n) / N Ü N S I N C (6.25)

para n = 0,1,2,3, (kj + k2)

onde k, = •* intervalo médio entre duas ondas R e k_ = — desse

intervalo. Atribuindo esses valores a k e k_, garante-se que

uct ciclo cardíaco completo será visualizado na analise das

curvas médias. SIHC|lj dá a localização temporal das ondas R.

6.5.6. Confecção de Gráficos

Neste modulo, são calculados e mostrados na tela

do vídeo os gráficos dos parâmetros fisiológicos em função do

tempo (versão 2) ou em função dos batimentos cardíacos (ver-

são 1). Esses parâmetros são calculados a partir dos valores

máximos e mínimos de cada ciclo cardíaco, localizado pelos

pontos da matriz SINC[l]. Assim, a fração de ejeção (FE) será

dada por:

(xmáximo " xmínimo)/(xmáximo- 55^x100% (6.26)

onde x mg Xi m o
 e x

mTnimo
 s*° o s v a^ o r e s máximos e mínimos, res

pectivamente, de um ciclo cardíaco conforme o esquema:
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FVE

-^Ã—A ^v/p-

BG. é o valor médio das amostras do sinal BGi (i*l,2). Os pa-

râmetros fisiológicos que dependem do BG, como a fracio de

ejeçâo, são calculados duas vezes e mostrados em gráficos di-

ferentes .

Ainda, a partir do x ^ ^ e x ^ ^ são caleu-

lados a variação total (VT) através da equação:

' (x»áximo " «mínimo* í6'27í

e a taxa de ejeção (TE)

T E ' '"máximo " "mínimo*/«'max^min» (6'28)

onde T _„ e T ._ correspondem aos instantes, em segundos, demax min

ocorrência do x ^ ^ e *minino, respectivamente, no trem de

dados.

Os algoritmos para a determinação dos parâmetros

fisiológicos em termos dos valores máximos e mínimos encontra

dos dentro de um intervalo R-R, nem sempre produzem resulta-

dos corretos. Isto porque, esses algoritmos pressupõem uma

sincronização entre as ondas R e o final de diastole ou, a amplitu

de máxima da FVE. No entanto, como já foi dito anteriormente

existe um pequeno atraso dos eventos mecânicos com relação aos

eventos elétricos do coração. No capitulo 7, esse problema se

rã discutido com base nos resultados da análise computacional

dos exames em pacientes.
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No programa de gráficos pode-se obter um histo-

grama de freqüência de intervalos R-R, do qual deriva a fre-

qüência cardíaca média do paciente.

6.5.7. Relatórios

0 Sistema Probe ê programado para imprimir um re

latório do exame, com os dados pessoais do paciente e dados

técnicos do exame (colimador utilizado, atividade do radioisó

topo injetado, constante de tempo do "ratemeter", etc). Esse

relatório é anexado aos resultados quantitativos, que são tam

bém impressos.

6.5.8. Armazenamento e Recuperação de Dados em Disco

Muitas vezes, pode-se desejar reexaminar os re-

sultados de um exame de paciente, ou mesmo analisá-lo em um

dia diferente de sua aquisição A/D. Para isso, os dados da

FVE e do ECG digitalizados podem ser armazenados em disco e

recuperados quando forem necessários. As subrotinas que reali

zam essas funções se encontram no programa Gerenciador e pos-

sibilitam o armazenamento de 1000 amostras de cada sinal.

Para maiores detalhes sobre o Sistema Probe vide

Manual de Usuários.
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7. RESULTADOS E DISCUSSÃO

7.1. Introdução

Neste capítulo serão apresentados e discutidos

os resultados da análise computacional dos exames em pacien-

tes. A discussão partirá da comparação dos valores da fração

de ejeção e da freqüência cardíaca encontrados pelo método da

sonda nuclear com aqueles fornecidos pela cintilografia das câ

maras cardíacas sincronizada com o ECG dos pacientes. Para fun

damentar essa discussão, a técnica da cintilografia será des-

crita sucintamente na seção. 7.2.

Na seção 7.3, serão mostrados os resultados quan

titativos obtidos com a sonda e, por fim, na seção 7.4, esses

resultados serão discutidos com a intensão de se tentar ava-

liar a técnica da sonda nuclear para estudos cardíacos.

7.2. Cintilografia da Câmaras Cardíacas Sincronizada com o ECG

dos Pacientes ("equilibrium gated blood pool scintigraphy")

0 mapeamento das cavidades cardíacas, realizado

com uma câmara ã cintilação computadorizada, conhecido também

como angiocardiografia radioisotópica (1 a 5), permite estudar

a dinâmica dessas cavidades, em particular, do ventrículo es-

querdo. Neste último estudo, é possível calcular a fração de

ejeção e detetar regiões de hipocinesia, acinesia ou aneurisma
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ventricular.

Para a obtenção dessas informações o paciente é

colocado na posição decúbito dorsal e suas hemâcias são marca

das com 0,5 a 1 GBq (15 a 25 mCi) de Tc-99m apôs terem sido

previamente reduzidas por pirofosfato estanoso, injetado por

via endovenosa. Quando o traçador radioativo estiver em equi-

líbrio no sangue circulante, a câmara ã cintilação, com um co

limador apropriado, é ajustada numa posição oblíqua anterior

esquerda que permite a nítida separação visual do ventrlculo

direito e do ventrlculo esquerdo pelo seoto interventricular

(fiqura 7.1). Feito isso, inicia-se a aquisição de imagens do

leito sangüíneo cardíaco.

Fig. 7.1 - Cintilografia das câmaras cardíacas com Tc-99m em

posição oblíqua anterior esquerda. Notar a nítida

separação dos dois ventrículos pelo septo interventricular:(a)

imagem do final de diastole, (b) imagem do final de sístole ,

(c) regiões de interesse (ROI), (d) curva de função ventricu-

lar esq uerda.
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Originalmente, na abordagem da cintiloqrafia de

equilíbrio das câmaras cardíacas, descrita por Strauss, Zaret

e Pitt*6), a técnica de duplo gatilho era usada para a cole-

ta de dados. Nessa técnica utilizava-se um eletrocardiografo

que servia como um gatilho fisiológico para sincronizar a de-

teção de dois conjuntos de dados ("frames"): um corresponden-

te ao intervalo diastólico final, referente à onda R, e outro

ao intervalo sistólico final, logo após a onda T. Esses inter

valos continham, em geral, de 40 a 60 ms de dados adquiridos

durante algumas centenas de batimentos.

Correntemente, uma abordagem de multi-gatilho é

usada. Nela, espera-se que a marcação das hemãceas atinja o

equilíbrio e a coleta de dados é iniciada com o qatilho na on

da R e 16 a 32 imagens consecutivas são registradas por ciclo

cardíaco ' . Cada conjunto de dados é armazenado numa ma-

triz pré-definida na memória do computador (figura 7.2). Tipî

camente, essas matrizes têm dimensões de 64 x 64 ou 128 x 128

pontos ("pixels").

Sob o ponto de vista estatístico, as contagens

produzidas por um único ciclo cardíaco são insuficientes para

um estudo completo. Por isso, os dados coletados são somados

por vários ciclos e representam o comportamento médio da fun-

ção ventricular. Essa característica da técnica de multi-gat_i

lho não fornece um meio direto de analisar batimentos anôma-

los.

Um método alternativo de coleta de dados ê a téc

nica de "list mode" na qual são armazenadas, separadamente na

memória e numa seqüência temporal, as coordenadas x, y de ca-

da evento de cintilação. Esse processo permite que os batime-

tos normais e os batimentos arrltmicos sejam distinguidos mas,

por outro lado, requer alta capacidade de armazenamento de da
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AQUISIÇÃO MULTI-GATILHO

. . l!obc llobc IJob

BBS E
A B C "

Fig. 7.2 - Diagrama esquemático ilustrando a relação dos eveni

tos do ECG com a coleta e armazenamento de dados

na memória do computador. A cada "janela de tempo" (a,b,c,..,

i) corresponde uma matriz de imagem (A,B.C,...,I)• A aquisi-

ção de dados inicia-se na onda R e i repetida durante muitos

ciclos cardíacos até que o númeto total de contagens por ima-

gem seja suficiente para sua avaliação.

dos e tempo de processamento mais longo que no caso anterior,

o que o torna pouco prático para estudos de rotina.

Os protocolos para a aquisição de dados variam

com o sistema computacional empregado. De uma maneira geral,

os parâmetros para a aquisição não estão padronizados, mas

dois requisitos básicos devem ser satisfeitos:

1. a taxa temporal dos conjuntos de dados deve

ser suficiente para amostrar adequadamente a curva de ativida

de x tempo ventricular. Isso é conseguido para taxas de 20 a

25 imagens/segundo ou 40 a 50 ms/imagem.

2. deve-se obter suficiente informação ou densi-

dade de contagem para que a análise quantitativa seja estatis

ticamente significativa e se tenha uma boa resolução espacial
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para a visualização de imagens.

Satisfeitos esse requisitos o estudo sincroniza-

do poderá fornecer a fração de ejeção do ventriculo esquerdo

calculada pela fórmula:

F E =

CDF - BG

onde CDF, CSF e BG representam as contagens contidas nas fa-

ses finais de diastole, de sistole e o fundo anatômico, res-

pectivamente.

A aplicação da equação 7.1 envolve a identifi-

cação, automática ou manual, das regiões do ventriculo esquer

do e do BG. Esta última, geralmente, é localizada na região

situada ã lateral esquerda do VE de modo a não incluir o baco

e a aorta (figura 7.1(c)). Os resultados são mostrados como

uma curva de atividade x tempo (figura 7.1 (d)).

No Instituto do Coração do HCFMUSP, a coleta de

dados para as imagens sincronizadas em equilíbrio pode ser

realizada pelo método de duplo gatilho ou multi-gatilho,depen

dendo dos objetivos do estudo e do sistema computacional em-

pregado. Em particular, os resultados apresentados neste ca-

pítulo para efeito de comparação com aqueles obtidos pela téc

nica de sonda nuclear, derivaram, na sua maioria, de estudos

foi duplo gatilho, sem que houve&.-e uma posterior construção

de uma curva de atividade x tempo do VE. Assim, os parâmetros

ventriculares relacionados com o tempo não puderam ser compa-

rados.

7.3. Resultados

A tabela 7.1 mostra o número do exame, o sexo e
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a idade dos pacientes, o colimador, o modulo de discriminação

de altura de pulsos e a região de BG dos exames "in vivo". No

capitulo 5, foram relatadas apenas duas regiões distintas pa-

ra a aquisição dos sinais de fundo anatômico. No entanto, co-

mo pode-se verificar pela tabela 7.1, foram usadas outras re-

giões além dessas, por questão de conveniência e mesmo para

testar se estas outras não seriam mais adequadas, uma vez que

taMbém são descritas na literatura.

Durante essa pesquisa, foram realizados cerca de

35 exames em pacientes dos quais foram escolhidos 20, cujos

resultados são aqui apresentados. Os demais não foram incluí-

dos na análise pois não seguiram o protocolo de obtenção de

dados relatado no capitulo 5.

Os resultados quantitativos da freqüência cardIa

da e da fração de ejeção fornecidos pela análise dos dados da

sonda nuclear pelo microcomputador e da câmara ã cintilaçao

estão listados na tabela 7.2. A fração de ejeção da sonda nu-

clear é calculada por três métodos diferentes: de batimentos

cardíacos individuais (bat/bat), da média dos batimentos (mé-

dia) , e pelos máximos e mínimos de cada ciclo cardíaco (max-

min). Cada um desses métodos fornece dois valores da FE, um

para cada valor de fundo anatômico (BG,, BG2).

No método bat/bat, foi selecionado do sinal da

FVE, mostrado no vídeo, um batimento de interesse, normal ou

não, com o auxilio de três cursores, os quais foram posiciona

dos convenientemente para o cálculo dos parâmetros fisiológi-

cos (vide Manual de Usuário). As figuras 7.3(a), 7.4(a),7.5(a),

7.6(a) e 7.7(a) ilustram "dumps" para impressora da tela do

microcomputador no modo de análise batimento por batimento de

5 diferentes exames em pacientes. As figuras 7.3(b), 7.4{b),

7.5(b), 7.6(b) e 7.7 (b) mostram os resultados da análise no
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modo médio. Os sinais visualizados representam a media coeren

te dos sinais originais com relação às ondas R do ECG. Toman-

do-se as amplitudes máximas e mínimas dentro de um ciclo car-

díaco do sinal da FVE, pode-se calcular a fração de ejeção des

te ciclo dada pela equação 6.26 . Fazendo-se uma média dos

valores encontrados nos ciclos num certo intervalo de tempo

selecionado (p. ex. 20 s), obtem-se os pontos mostrados nas

figuras 7.3(c), 7.4(c), 7.5(c)r 7.6(c) e 7.7(c).

Os histogramas dos intervalos R-R, mostrados nas

figuras 7.3(d), 7.4(d), 7.5(d), 7.6(d) e 7.7(d) dão origem ãs

freqüências cardíacas média (<FC>),calculadas a partir do in-

tervalo R-R médio (MED) pela expressão:

<FC> = — § 5 x xooo (bpm) (7.2)
MED(ms)

Esses valores da freqüência cardíaca média, mostrados na tabe

Ia 7.2, são comparados com a freqüência cardlada estimada pe-

lo estudo das imagens sincronizadas em equilíbrio.

As siglas, nas figuras citadas acima, abreviam

os parâmetros: variação total (VT), freqüência cardíaca (FC),

taxa de ejeção (TE), fração de ejeção (FE), contagem sistõli-

ca final (CSF), razão entre intervalo sistólico e diastólico

(RATIO) , valor médio da variável (MED), valor mínimo da varia

vel (MIN), valor máximo da variável (MAX) , desvio padrão rela-

tivo (DPR), intervalo - em milisegundos - de cada classe do

histograma de intervalos R-R (Inter). As expressões para cal-

culá-los encontram-se no Manual de Usuários do Sistema Probe,

em anexo.
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Tabela 7.1 - Identificação dos pacientes e dados técnicos dos

exames realizados cora a sonda nuclear

N9 Ex.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17-

18

19

20

Sexo

m

f

m

m

f

m

m

m

m

m

m

m

m

. m

m

m

m

m

m

f

Idade

26

28

50

56

22

50

62

53

33

65

59

66

18

54

55

18

36

52

53

18

Colim.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

1

Discr.

AAP

AAP

AAP

AAP

AAP

AAP

AAP

AAP

AAP

AAP

AAP

AAP

AAP

AAP

AAP

100MHZ

100MHZ

100MHZ

100MHZ

100MHZ

Região do

a

a

a

a

a

a

c

c

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Região do
BG2

b

b

b

b

b

b

b

b

c

c

c

b

b

b

b

b

b

b

d

d

a * altura do VE, lateralmente para fora do corpo,

b « abaixo do VE, lateralmente para fora do corpo,

c - acima do VE, em direção ao ombro,

d = coxa.



Tabela 7.2 - Resultados Quantitativos

N.Ex.

1
2
3
4

I 5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

FreqUência Cardíaca (bpm)

Cam. cint.

68
67
58
85
88
67
64
55
88
88
68
73

105
83
79
95
90
100
79
68

sonda nuclear

63,0 (40,7) *
68,8

56,0 ( 2,7) *
78,3
88,6
69,8
69,5
52,5
86,4
88,5

63,0 (53,7)*
72,6

109,0 (4,6) *
83,1
76,7
89,1
82,8
92,3

74,0 (4,7)*
68,3

Fração de Ejeção (%)

Cam. cint.

69
51
26
19
45
46
61
64
39
45
54
25
54
29
37
49
32
46
61

bat/bat

BG]L BG2

51,2
27,5
51,0
27,7
31,1
45,2
47,4
37,9
63,5
31,9
36,1
44,0
27,0
51,2
27,0
19,3
29,2
22,0
Ai,5
38,0

48,1
27,3
51,5
24,9
31,1
44,4
41,8
38,0
52,3
31,4
34,0
46,1
29,0
54,2
29,6
24,4
37,9
19,8
27,1
28,8

média

BG1

54,2
9,3
36,8
29,6
4,7
15,3
18,0
23,4
58,2
10,3
19,6
25,3
6,7
17,5
6,6
18,4
25,6
14,7
45,9
54,1

BG,

46,4
9,1
36,0
24,2
4,7
14,7
13,4
23,5
39,0
10,0
16,9
28,8
8,0

20,4
8,0

36,0
64,7
11,6
16,7
29,0

max-tni

BGi

76,0
43,5
29,1
50,2
40,7
55,0
49,3
42,8
67,6
41,0
51,0
44,8
20,5
50,2
31.5
25,5
36,0
21,3
37,7
46,5

n

BG2

66,0
42,5
28,7
42,0
39,8
53,0
38.3
43,0
45,8
39,7
45,2
50,8
23,5
56,7
37,5
46,5
78,3
17,0
22,8
22,5

* Valores derivados dos intervalos entre os cursores 1 e 2 na análise batimento por batimento. As

freqUências cardíacas originadas do intervalo R-R médio (entre parênteses), nos casos assinala-

dos, diferiram bastante dos da câmara ã cintilação em virtude da limitação do algoritmo de dete_

ção de complexos QRS (vide adiante)
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Comparação dos Resultados

Para a avaliação da técnica da sonda nuclear e

dos algoritmos implementados foi determinado o coeficiente de

correlação (r) entre os dados fornecidos por essa técnica e

os dados da cintilografia computadorizada. Esse tipo de compa

ração só será válida na medida em que os resultados confronta

dos tiverem o mesmo significado. Em principio, o método para

aquisição das imagens sincronizadas muito se assemelha a uma

média coerente. Por isso, somente as frações de ejeção calcu-

ladas na análise no modo médio foram correlacionadas com os

resultados dos estudos com imagens (figura 7.8). Os valores da

fração de ejeção determinados em função do BG. são indicados,

na figura 7.8, por círculos cheios e os do BG- por círcu-

los vazios. As retas continuas e as tracejadas são aquelas

ti

u.

80

60

40

20

0

n«17
- (B61)

—

•
0

(BG2)

0

° o

sr% %
AV

•

1 i

•

0

1

_#_yM , *

-o -yB.2"

o

o
, 1

0,62x-3,97
0,55

0,31

0 20 40 60 30
FRAÇÃO DE EJEÇÃO (%)
CÂMARA A CINTILAÇÃO

Fig. 7.8 - Comparação da fraçio de ejeção média obtida com a

sonda nuclear com o valor fornecido pela cintilo-

grafia sincronizada dos mesmos pacientes.
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que melhores se ajustam, pelo método dos mínimos quadrados,

aos conjuntos de dados determinados em função do BGĵ  e BGj »

respectivamente. Neste caso especifico, BGĵ  se refere a re-

gião "a" e BG2 a região "b" (vide tabela 7.1). Os resultados

obtidos com as outras regiões ("c" e "d"), devido ao seu nume

ro reduzido, não entraram no cálculo da correlação. A compara

ção entre os valores de freqüências cardíacas encontradas por

essas duas técnicas é mostrado na figura 7.9.

100 -

o.

f 5

Ü 70

8

50

n=19

y«0,9<x*2,93

r»0,96

50 70 100
FREQÜÊNCIA CARDÍACA (bpm)
CÂMARA À CINTILAÇÃO

F i g . 7 .9 - Comparação da f r e q l l ê n c i a c a r d í a c a (FC) o b t i d a com

a sonda n u c l e a r e a câmara a c i n t i l a ç a o dos mesmos

p a c i e n t e s .

7.4 - Discussão

Os baixos coeficientes de correlação, r=0,55(BG,)

e r = 0,31 (BG2)/ demonstram que, a principio, os resultados

da técnica da sonda nuclear não podem ser validados pelos da

cintilografia sincronizada. Essa conclusão já era esperada em

virtude das limitações da sonda nuclear aplicada a estudos
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cardíacos, dentre as quais destacam-se: o problema do posicio

namento correto da sonda e da correção de fundo anatômico

inerentes ã técnica -, além de uma deficiência no algoritmo

de deteção dos complexos QRS. Neste contexto, o objetivo des-

ta seção é analisar em que extensão essas limitações podem

justificar os resultados obtidos.

7.4.1 - Posicionamento da Sonda

O problema do posicionamento correto da sonda so

bre a região de interesse é bastante complexo e apresenta vá-

rios aspectos,discutidos a seguir.

19) Os colimadores empregados nas medidas "in vi

vo" foram projetados tendo em vista o biotipo e as dimensões

ventriculares de uma pessoa média. Pacientes que não se enqua

dram nesta média - às vezes por motivos patológicos como, por

exemplo, a doença de Chagas, que provoca um aumento nas dimen

soes do coração -, terão seus exames prejudicados. Isso por-

que, no caso de hipertrofia do ventrlculo esquerdo, que é o

mais comum, o detetor, mesmo corretamente posicionado, pode

estar incluindo no seu campo de visão todo o VE em sístoie,mas

em diastole as dimensões desta câmara cardíaca podem superar

as dimensões do cone de aceitação do colimador. Se isso acon-

tecer, os pontos de máxína taxa de contagem da curva de ativi.

dade x tempo não serão representativos do volume diástõlico

final e a fração de ejeção será subestimada. Nesta situação,

tem-se uma avaliação da função ventricular esquerda regional

e não a global, como se deseja, uma vez que somente a varia-

ção de volume sangüíneo de uma parte do ventrlculo estaria

sendo monitorada. No entanto, uma depressão real da FVE tam-

bém gera pequenos valores de fração de ejeçao, o que torna dî
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ficil distinguir esse caso da inadequação do colimador. Os

critérios para a localização dr ventriculo, expostos no capi-

tulo 5, não são sensíveis para permitir essa distinção. Por-

tanto, a técnica da sonda nuclear não dispõe, por si sõ, de

meios para diagnosticar as verdadeiras causas de uma FVE di-

minuída e mantém, a esse respeito, uma dúvida.

Constatou-se pelos resultados dos estudos sincro

nizados, que muitos dos pacientes apresentavam um nítido au-

mento do volume do VE. Com isso, pode-se justificar alguns ca

sos em que a fração de ejeção determinada pela sonda foi me-

nor do que a obtido com a câmara ã cintilação. Cabe salien-

tar que na maioria dos exames analisados, a sonda nuclear for

neceu valores da fração de ejeção inferiores aos da técnica

com imagens. Mas esse fator pode ter ainda outras causas além

da inadequação do colimador ou de uma depressão real da FVE.

Um valor de fundo anatômico subestimado ou ainda um erro de

posicionamento podem conduzir a valores de fração de ejeção

reduzidos. Esses fatores serão investigados adiante.

A inadequação do colimador pode ser solucionada

pela construção de outros colimadores compatíveis com bioti-

pos que desviam muito da média. Porém, a escolha do colimador

mais apropriado para o exame de um paciente, dependerá de um

conhecimento prévio das dimensões do seu ventriculo e isso

nem sempre é possível.

29) No capitulo 4, foi dito que o detetor munido

dos colimadores projetados não constitui um sistema sensível

ã sua posição em relação ã fonte. Essa afirmação é válida des

de que o conteúdo radioativo desta fonte seja distribuído com

uma certa homogeneidade.

No caso especifico do VE, os leitos sangüíneos

que o rodeiam (aorta descendente, ventriculo direito, ãtrio
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esquerdo) estão suficientemente radioativos para que as suas

inclusões no campo de visão do detetor, em detrimento de uma

parte do VE, não provoquem variações bruscas ou perceptíveis

nas taxas de contagens. Experimentalmente, observou-se que

deslocamentos significativos do detetor sobre a região de in-

teresse não causavam mudanças sensíveis nas taxas de contagem.

Isso agrava o problema da localização do VE, pois os crité-

rios para tanto se baseiam essencialmente em variações de ta-

xas de contagem.

Um dos critérios enunciados para o posicionamen-

to da sonda - a maximização do volume ejetado -, poderia, em

principio,eliminar essa dificuldade. No entanto, mesmo sendo

o critério mais poderoso para o posicionamento adequado, é di.

fícil julgar pelos recursos disponíveis (registro gráfico, ob

servação das deflexões da agulha do "ratemeter") se ele real-

mente foi satisfeito. 0 sistema utilizado por H.j. Berger, R.

(9)

A. Davies e colaboradores minimiza esse problema pela in-

clusão de um "software" que auxilia o operador a decidir se

esse critério foi satisfeito. 0 "software" mostra na tela,que

registra o sinal da sonda, uma barra horizontal cujo compri-

mento varia conforme o detetor é movido sobre o tórax do pa-

ciente e atinge o seu máximo valor quando o volume ejetado for

máximo.

Ainda durante a realização dos exames "in vivo",

pode-se notar que o próprio ritmo respiratório era capaz de

interferir nas medidas, introduzindo um ruído de baixa fre-

qüência no sinal, o qual pode ser eliminado pelo processo de

média coerente. Além disso, nesses exames, depois que o dete-

tor foi convenientemente posicionado e a gravação analógica

dos sinais foi iniciada, era fundamental que o paciente perma

necesse imóvel. Inevitavelmente, houve casos em que essa con-
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dição foi burlada, levando a uma variação de posicionamento

durante o exame.

Infelizmente, essas fontes de erro não podem ser

eliminadas, mas a sua ocorrência pode ser constatada examinan

do-se o registro gráfico da curva de atividade x tempo bati-

mento por batimento. Com isso, pode-se evitar calcular a fra-

ção de ejeção dos batimentos que não estejam devidamente cor-

relacionados com o sinal eletrocardiográfico. No modo de aná-

lise médio todos os batimentos são somados coerentemente, in-

clusive aqueles no qual o posicionamento da sonda tenha even-

tualmente se tornado inadequado. Portanto, os parâmetros deri

vados desta curva média não serão totalmente confiáveis nes-

sas situações.

39) No decorrer de um ciclo cardíaco, o coração

não fica estático enquanto suas paredes dilatam e relaxam,mas

apresenta simultaneamente uma espécie de movimento de rotação

em relação ao tórax. Dependendo da intensidade dessa movimen-

tação, que se dá de forma irregular apesar de cíclica, existi

rá uma probabilidade de que o VE, ou parte dele, seja excluí-

do do campo de visão do colimador, provocando um "erro" de po

sicionamento. Esse aspecto fisiológico/ que num sistema de

imagens não chega a ser critico, constitui para a sonda nu-

clear um fator limitante da confiabilidade dos resultados.

49) 0 esquema de localização do VE procura encon

trar a região do coração que exibe a máxima fração de ejeção

sem correção de BG. Se o VE for grande e um defeito na mobilî

dade da parede estiver presente, é possível que a sonda produ

za uma falsa alta fração de ejeção por estar visualizando re-

giões distantes da deficiente (tem-se aqui também uma avalia-

ção da FVE regional). Além disso, pacientes com ventrículo di
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reito dilatado e alta fração de ejeção de VD, o esquema de po

sicionamento tende a causar a inclusão de parte do VD. Em am-

bos os casosf as curvas geradas não serão representativas da

FVE e estes são considerados erros de posicionamento. Esses

problemas não são solúveis pelos recursos disponíveis. Devem

ser, então, entendidos como limitações da técnica da sonda nu

clear.

Partindo-se do pressuposto de que a FVE de um pa

ciente não apresenta alterações de fundo fisiológico, ou se-

ja, qualquer mudança observada na morfologia das curvas de vo

lume pode ser atribuída a problemas de ordem técnica e com

base no que foi exposto no segundo item acima, tem-se que a

comparação dos valores da fração de ejeção obtidos da análise no

modo batimento por batimento com aqueles fornecidos no modo

médio constitui uma referência para a avaliação do posiciona-

mento da sonda. Valores muito diferentes, provavelmente esta-

rão indicando que a posição da sonda em relação ã região de

interesse variou durante o exame.

No capítulo 6, foi mostrado que a média coerente

dos sinais, sobre a qual é realizada a análise no modo médio,

melhora a relação sinal/ruído destes sinais. 0 sinal cintilo-

gráfico contém ruídos estatísticos que deterioram a qualidade

das curvas produzidas, pois ocultam ou se sobrepõem ãs suas

variações de amplitude reais. Neste sentido, a determinação de

uma média coerente da FVE é bastante aconselhável, apesar de

acarretar uma perda de informação sobre os batimentos indivi-

duais.

Nota-se, pelas figuras 7.3(b) a 7.7 (b), que as

curvas médias são mais suaves do que aquelas que representam

a FVE no modo batimento por batimento. A suavização do sinal

médio se acentua na medida em que o número de batimentos que
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são somados aumenta (vide equação 6.24 ).

Na análise que se segue descartou-se qualquer tî

po de erro a nível de "software" como possível causa dos re-

sultados clínicos obtidos. Isso porque os programas de média

coerente foram testados por sinais simulados e forneceram bons

resultados.

Os resultados da fração de ejeção das curvas mé-

dias são, na sua maioria (vide exames números 1,19 e 20 da ta

bela 7.2), inferiores aos obtidos a partir da FVE batimento

por batimento. Pelas propriedades da média coerente, não se

esperava que o valor da fração de ejeção calculado de um batî

mento isolado fosse idêntico ao valor derivado da curva média,

a não ser que os batimentos somados fossem também idênticos

entre si e não cor.civessem ruídos. Como já mencionado, no pre

sente trabalho, os sinais considerados apresentam ruídos esta

tísticos ou aleatórios, cs quais, na média, serão suavizados

podendo justificar valores de fração de ejeção menores. No en

tanto, as diferenças entre os resultados encontrados nos dois

modos de análise chegam a ultrapassar 20% e já não podem ser

somente explicadas por uma melhoria na relação sinal/ruído.

Por isso, acredita-se que esse tipo de diferença possa estar

denunciando um mal posicionamento da sonda.

Nas duas situações de mal posicionamento - uma

na qual a gravação dos sinais já é iniciada com a sonda posi-

cionada incorretamente e outra, que por algum motivo apontado

no segundo ou terceiro item acima, a sonda passou a ter uma

posição inadequada -, as oscilações do sinal não apresentarão

variações periódicas sincronizadas com as ondas R do ECG. Sen

do assim, a utilização dessas ondas como pontos de referência

para a soma coerente do sinal cintilográfico torna-se consis-
i

tente e produz resultados como dos exames 2,5,6,7,10,11,12,13,
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14 e 15 (vide tabela 7.2 para verificar como os valores da

fração de ejeção desses exames calculados pelo método batimen

to por batimento diferem acima de 20% dos valores médios).

Além do mal posicionamento, observou-se que a

presença de batimentos anômalos de origem fisiológica, como

extrasistoles, pode conduzir também a uma fração de ejeção mé

dia deprimida, ocultando a ocorrência de batimentos com fun-

ção normal. Uma boa ilustração desse fato é o exame número 4.

A figura 7.3(a) mostra um trecho do sinal bati-

mento por batimento onde aparece uma extraslstole, ao lado de

outros batimentos regulares. As frações de ejeção calculadas

deste batimento anormal e da curva média estão bem próximas.

Isso mostra que as extraslstoles ocorreram em número suficien

te para prevalecer sobre os batimentos normais e reduzir o va

lor da fração de ejeção derivado da curva média. Na figura

7.10 é mostrado o mesmo trecho da figura 7.3(a) só aue a fra-

ção de ejeção foi calculada de um outro batimento, obtendo-se

o valor de 44,2% para o BG. e 40,6% para o BG-* 0 resultado

fornecido pelas imagens sincronizadas deste paciente não for-

nece dados sobre a presença desses batimentos com frações de

ejeção quase normais, diagnosticando uma FVE global deprimida

(FE = 26%). Nisso coincidiu bastante bem com o resultado que

derivaria da fração de ejeção da sonda nuclear calculada do

batimento anômalo ou do batimento médio, o qual incluiria, co

mo causa dessa depressão, a existência de extrasistoles. As-

sim, a sonda nuclear, quando usada no modo batimento por bati

mento, pode fornecer algumas informações a mais sobre o esta-

do do paciente do que os estudos com imagens sincronizadas.



101.

IB.: 4
UJCfllt

R:
R: US

ttZ Cff: M.Kft SW:M.
LM KN: . « His):».»
m.ln\ :S ml*

V ^ \ V / V ^ ^ŷ
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KiK. 7.10 - Analise do exame número 4 no modo batimento por

batimento. 0 trecho visualizado é o mesmo da fígtj

ra 7.3(a), somente os cursores foram posicionados sobre um ba_

timento diferente para o cálculo dos parâmetros ventriculares.

O grau de comprometimento do cálculo da média coe

rente por extrasístoles vai denender da freqüência com crue

elas ocorrem e da amplitude desses eventos no ECG. 0 exame nú

mero 19 (figura 7.6) ê um exemplo desse não comprometimento da

curva média por extrasístoles, no sentido de que as extrasís-

toles deprimem a FVE média.

Neste exame, a FVE média (figura 7.6(b)) perdeu

completamente a informação da existência de extrasístoles na

FVE batimento por batimento. Na fiqura 7.6(a), é interessante

notar a presença do efeito de compensação que acompanha a ex-

trasístole (há um aumento de volume ejetado no batimento que

a sucede), mostrando que a curva visualizada deve estar real-
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mente representando a FVE. Assim, a diferença entre a fração

de ejeçao avaliada pela cansara ã cintilação e pela sonda pa-

ra esse paciente pode ser explicada, não por um mal posiciona

ntento, mas talvez por ura valor de BG subestimado.

7.4.2 - Fundo Anatômico

Se o átrio esquerdo, as artérias pulmonares ou a

aorta estiverem no campo de visão do detetor, o fundo anatôni

co será alto e a fração de ejeção correspondente será baixa.

Logo, o sinal que reproduz essas contagens espúrias deve ser

alto. Uma outra situação que redunda em um fundo anatômico al̂

to ê aquela em que o campo de visão é muito superior ãs diraen

soes do VE.

A determinação de um sinal de fundo anatômico,

que reproduza precisamente as contagens espúrias da curva de

FVE, é uma outra limitação da técnica de sonda nuclear que de*

ve ser levada em consideração para explicar os baixos índices

da correlação. Um dos motivos dessa limitação é o fato de que

não há ainda uma região anatômica padrão para a aquisição do

sinal de fundo para a aplicação da técnica da sonda nuclear.fi

bastante claro que os resultados variarão consideravelmente de

pendendo de onde ela for selecionada.

A literatura é vaga e mesmo omissa a esse respei

to. Raros são os artigos que descrevem explicitamente a re-

gião de BG utilizada para a obtenção dos dados, os quais, na

grande maioria, forneceram coeficientes de correlação com a

câmara ã cintilação bastante bons: r • 0,86 , r • 0,95 '

, r * 0,90 . Por causa disso, nesses artigos a influên-

cia da região de fundo anatômico como fonte de erro dos resul̂
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tados não ê devidamente enfatizada.

No presente trabalho, pelo contrário, pode-se

concluir que a escolha da região de fundo anatômico é tão cri

tica para um diagnóstico correto quanto a localização adequa-

da do VE. Essa conclusão derivou da preocupação de se padroni

zar uma região de fundo, a qual levou a obtenção de dois si-

nais de BG para cada exame realizado.

Pela tabela 7.2, pode-se verificar que para um

mesmo paciente, os valores de fração de ejeção calculados em

termos desses dois sinais chegam a apresentar diferenças de

até 29% (vide exame n9 19), as quais são suficientes para con

duzir a diagnósticos diferentes. Nota-se ainda uma subestima-

tiva sistemática dos valores da fração de ejeção da sonda com

relação à câmara à cintilação. Uma das causas deste fato pode

ser o posicionamento inadequado da sonda, que na maioria das

situações apontadas na seção anterior (com exceção a do item

4), produz uma fração de ejeção inferior a real. Mas ainda,

tal fato pode estar demonstrando que nenhuma das regiões sele

cionadas para a aquisição de um sinal de fundo anatômico foi

apropriada. Apesar disso, pela análise dos dados constatou-se

que, em linhas gerais, a região "a" ou na lteral da parede

esquerda do VE, produziu os melhores resultados. A coxa, a re

gião acima e inferolateral ao VE não se mostraram adequadas.

H.N. Wagner relatou que a região acima do baço,

abaixo das artérias pulmonares e imediatamente adjacente à na

rede lateral do ventrículo esquerdo forneceu consistentemente

os melhores resultados . H.J. Berger e colaboradores men-

cionaram que a região de interesse para o BG é escolhido como

a posição imediatamente inferolateral â região identificada

como o VE VE), que foi também utilizada nesta pesquisa.
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A figura 7.7 mostra os resultados gráficos da

análise computacional do exame 20. Observa-se que a curva de

atividade x tempo no modo batimento por batimento está bem

correlacionada com o ECG e que a morfologia da curva média

muito lhe assemelha, assim como os valores de fração de eje-

ção. Este é um bom exemplo cujas diferenças entre os resulta-

dos das técnicas comparadas podem ser atribuidas a um sinal

de BG, da sonda subestimado.

O exame número 9 ê um bom exemplo de uma aplica-

ção bem sucedida da técnica da sonda nuclear. As curvas obti-

das deste paciente foram boas, com variações periódicas em fa

se com os complexos QRS do ECG. Os resultados dos parâmetros

fisiológicos de um batimento isolado e do batimento médio es-

tão bem próximos, atestando além de um bom posicionamento da

sonda, as boas condições hemodinâmicas do paciente, uma vez

que sua FVE não varia significativamente com o tempo. Um ou-

tro exemplo de uma aplicação bem sucedida é o exame número 16

(fig. 7.11) . Neste caso, o valor da fração de ejeção calcula-

do em função do BG~ forneceu um resultado mais próximo ao dai

imagens sincronizadas.

Para uma validação mais completa da técnica da

sonda nuclear seria necessário comparar, além dos resultados

da fração de ejeção, outros parâmetros da curva da FVE, como

a taxa de ejeção, taxa de enchimento e intervalos sistõlicos

e diastõlicos que dão uma informação sobre a morfologia das

curvas. Esses dados, como já mencionado, não foram obtidos nos

estudos com imagens dos pacientes examinados. Portanto, nada

se pode afirmar a cerca da semelhança morfolõgica das curvas

obtidas com a sonda e com a cintilografia sincronizada.
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Fig. 7.11 - Resultados da análise do exame numero 16: (a) an£

Use no modo batimento por batimento, (b) análise

no modo médio.

7.4.3. Avaliação dos Algoritmos

A comparação das freqüências cardíacas, figura 7.9,per

mitiu ava l i a r o algoritmo de deteção dos complexos QRS, que é

a base para c a l c u l á - l a s . Esse algoritmo reconhece os comple-

xos QRS através da comparação das primeiras derivadas do sinal com a de

rivada máxima encontrada no trem de dados do ECG. Se o ECG

apresentar extraslstoles de grande amplitude, uma delas terá também a

máxima primeira derivada e somente ou t ras e x t r a s l s t o l e s serão

reconhecidas como novos complexos QRS, já que o algoritmo de-

t e t a um novo complexo QRS se uma nova primeira derivada exce

der uma porcentagem (50%) da derivada máxima. Essa l imi tação l e -
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vou a resultados como dos exames 3 e 13. Nestes casos, para

efeito de comparação, foram utilizados os valores de freqüên

cias cardíacas derivadas do intervalo entre dois batimentos

consecutivos. Os baixos valores de freqüência cardíaca reve-

lam que os intervalos entre dois complexos QRS detetados eram

muito grandes, provavelmente indicando a freqüência de' bati-

mentos anômalos do tipo extraslstoles.

A média coerente é afetada por esse problema

pois depende das localização temporal das ondas R ou comple-

xos QRS, que serão usados como pontos de referência para a so

ma dos batimentos cardíacos. Nos exames mencionados (3 e 13),

os valores de fração de ejeção da sonda estão bem próximos

ao do estudo com imagens. Isso pode ter dois significados dis

tintos: ou as extraslstoles, também presentes na cintilogra-

fia, decidiram o valor da fração de ejeção desse teste ou hou

ve apenas uma coincidência.

Em princípio, os resultados da cintiloqrafia de-

veriam melhor se correlacionar com os resultados da análise

média, cujo método de obtenção de dados é, em última análise,

semelhante ao das imagens sincronizadas. Porém, pode-se notar

que isso não aconteceu em virtude dos problemas de posiciona-

mento. Os resultados do modo de análise batimento por batimen

to, no entanto, são, em geral, mais próximos daqueles forneci

dos pela câmara â cintilaçao, pois os batimentos para os cál-

culos puderam ser selecionados manualmente (esse procedimento

permitiu escolher batimentos que visualmente estivessem bem

correlacionados com o ECG).

(14)

S.L Bacharach e associados ' realizaram um es-

tudo para determinar a magnitude do erro cometido pela técni-

ca do engatilhamento com o ECG em relação à média dos valores

ventriculares estimados de vários batimentos cardíacos isola-
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lados. Os resultados mostraram que na técnica das imagens sin

cronizadas os parâmetros de interesse são ligeiramente subes-

timados. A fração de ejeção, por exemplo, diferiu, em torno

de 1% do valor médio estimado a partir de vários batimentos,

o que não ê significativo clinicamente.

0 método de determinação da fração de ejeção cha

mado de máximos e mínimos não forneceu bons resultados, pois

a hipótese de sincronização das ondas R com os máximos da cur

va de atividade x tempo, sobre a qual se fundamenta esse meto

do, mostrou ser inconsistente. Observou-se, nos exames anali-

sados, que há um atraso entre esses eventos de cerca de 60ms.

Desse atraso, 40 ms podem ser explicados em termos do atraso

dos eventos mecânicos em relação aos eventos elétricos do co-

ração. Os outros 20 ms podem ser atribuídos ao sistema de de-

teção e registro. A aplicação desse método pode ser melhorada

se o atraso mencionado for considerado na determinação dos

máximos. Esse aprimoramento é interessante visto oue a visua-

lização dos parâmetros fisiológicos na forma de gráficos em

função do tempo ê uma ferramenta que possibilita agilizar bas_

tante a análise dos dados.

A utilização do colimador 2 apresenta sobre o co

limador 1 a vantagem de ser mais sensível, o que facilita a

tarefa de posicionamento da sonda sobre a região de interesse.

As vantagens do discriminador de 100 MHz sobre a AAP já ha-

viam sido previstas no capitulo 4 e foram comprovadas pela

aplicação do sistema em exames "in vivo".

7.5. Referências Bibliográficas

(1) HARBERT, J., DA ROCHA, A.F.G. - Textobook of Nuclear Me-



168.

dicine. Clinical applications. Philadelphia, LEA &

FE3IGER, 1984. v.2, p. 383-436.

(2) DEL NERO JUNIOR. E., PAPALEO NETTO, M., MOFFA. P., ORTIZ,

J. - Semiologia cardiológica não-invasiva - Rio de Ja-

neiro, EPUME, 1979. p. 210-228.

(3) GREEN, M.V., BRODY, W.R., DOUGLAS, M.A., et al. - Ejection

fraction by count rate from gated images. J. Nucl.

Med., 19: 880-883, 1978.

(4) HEGGE, F. N.N., HAMILTON, G.W., LARSON, S.M.,et al. -

Cardiac chamber imaging: a comparison of red blood

cells labeled with Tc-99m in vitro and in vivo. J_̂

Nucl. Med., _19: 129-134, 1978.

(5) STRAUSS, H.W., ZARET, B.L., HURLEY, P.J., et al. - A scin-

tiphotographic method for measuring left ventricular

ejection fraction in man without cardiac catherization.

Am. J. Cardiol., 28: 575-580, 1971.

(6) ZARET, B.L., STRAUSS, H.W., HURLEY, P.H.,et al. - A non-

invasive scintiphotographic method for detecting

regional ventricular disfunction in man. N, Enql. J.

Med., 284: 1165-1170, 1971.

(7) BUROW, R.W., STRAUSS, H.W., SINGLETON, R.,et al. - Analysis

of left ventricular function from multiple gated

acquisition cardiac blood pool imaging: Comparison to

contrast angiography. Circulation, 56: 1024-1028, 1977.

(8) STRAUSS, H.W., SINGLETON, R., BUROW, R., et al. - Multiple

gated acquisition: An improved noninvasive technique

for evaluating of regional wall motion and left ventri-

cular function. Am. J. Cardiol., 39: 384, 1977.

(9) BERGER, H.J., DAVIES, A.R., BATSFORD, N.P., et al..- Beat-

to-beat left ventricular performance assessed from the

equilibrium cardiac blood pool using a computerized



169.

nuclear probo. Circulation. 63: 133-142, 1981.

(10) WAGNER, H.N. JR. - The use of nuclear stethoscope for

temporal imaging of left ventricular function. In:

BARACHACH, S.L., ed. - Nuclear Cardiology: Select

Computer Aspects: SNM, 1978. p. 45-54.

(11) CAMARGO, E.E., HARRISON, K., WAGNER, H.N. JR.,et al. -

Non invasive beat to beat monitoring of left ventricular

function by a nonimaging nuclear detector during premature

ventricular contraction. Am. J. Cardiol., 45: 1219-1224,

1980.

(12) BACHARACH, S.L., GREEN, M.V., BORER, J.S., et al. - ECG -

gated scintillat.on probe measurement of left ventricular

function. J. Nucl. Med., 18: 1176-1183, 1977.

(13) STEELE, P.P., DYKE, D.V., TROW, R.S., et al. - Simple and

safe bedside method for serial measurement of left

ventricular ejection fraction, cardiac output and

pulmonary blood volume. Brit. Heart J., 36; 122-131,

1974.

(14) BACHARACH, S.L., GREEN, M.V., BORER, J.S., et al. - Beat-

by-beat validation of ECG gating. J. Nucl. Med.,21:

307-313, 1980.



170.

8. CONCLUSÕES E SUGESTÕES

8.1. Conclusões

A importância do ventrlculo esquerdo, no que diz

respeito ã ação de bombeamento de sangue para o resto do corpo,

torna o conhecimento e a avaliação do seu funcionamento essen-

ciais para a estimativa das condições hemodinâmicas de um pa-

ciente. Nesse contexto, um sistema de sonda nuclear foi modify

cado para a aquisição e análise de curvas da variação do volu-

me sangüíneo do VE - função ventricular esquerda -, batimento

por batimento, as quais permitem acompanhar eventuais altera-

ções na função desta câmara no decorrer dos ciclos cardíacos

monitorados.

Os resultados deste estudo puderam demonstrar

que:

1. £ possível utilizar uma sonda nuclear com cris

tal de Nal(Tl) de 2"x2", originalmente destinada a estudos das

funções renal e tireoidiana, em estudos cardíacos desde que

ela seja ligeiramente modificada e associada a um microcompu-

tador. Essa modificação deve incluir a construção de colimado

res apropriados e o acoplamento de um registrador gráfico.

Além disso, é necessário o estabelecimento de um protocolo

de medidas "in vivo" e o desenvolvimento de "software" especí̂

fico para a análise computacional dos dados.

,2. para a avaliação da FVE é necessário um siste
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ma de deteção com alta sensibilidade, em detrimento de uma

boa resolução espacial, para que os sinais registrados duran-

te cada ciclo cardíaco possam sem estatisticamente significa-

tivos. Essa característica física é conseguida com a utiliza-

ção de colimadores convergentes de um furo, desenhados para a

visualização do conteúdo radioativo do VE de uma pessoa com

biotipo médio. Foram projetados dois colimadores desse tipo,

cujas propriedades, depois de analisadas, mostraram-se adequa

das para a medida da FVE: curvas de isosensibilidade achata-

tas e campo de visão compatível com as dimensões ventricula-

res.

3. O maior pressuposto da técnica desenvolvida ,

ou seja, as variações de taxas de contagem registradas pelo

sistema refletirem linearmente as variações de volume sangüí-

neo, pode ser verificado experimentalmente para volumes de

até 200 ml, o qual é bem superior ao volume atingido pela re-

gião de interesse, no caso, o volume diastólico final.

4. A sonda nuclear deve ter uma configuração ele

trõnica apropriada para o registro em tempo real das curvas

de atividade x tenro,que representam curvas da variação do vo

lume VE. Essa configuração pode ser obtida tanto com um anal_i

sador de altura de pulsos monocanal, ajustado para aceitar

pulsos na região do fotopico do Tc-99m (janela de 20% ao re-

dor de 140 keV) , como com um discriminador de alta freqüência que

seleciona pulsos com energia acima do seu nível inferior,ajus

tado para aproximadamente 126 keV. Quando a primeira configu-

ração for usada, recomenda-se uma atividade do radionuclldeo

para exames em pacientes em torno de 148 a 222 MBq (4 a 6MCi),

para a segunda, pode-se injetar atividades em torno de 0,5 a

1 GBq (15 a 25 mCi). Essas atividades podem variar em função
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do tempo morto do sistema utilizado e da sua capacidade máxi-

ma de taxa de contagem. O tempo morto medido para o sistema

usado neste trabalho foi de 18 us com o AAP e de 11 us com o

discriminador de 100 MHz.

5. 0 acoplamento de um registrador grafico de a_l

ta freqüência, diretamente ã saída analógica da sonda ( salda

do "ratemeter"), foi a modificação introduzida no sistema ori-

ginal para que se pudesse visualizar continuamente e de forma

permanente a curva de atividade x tempo em sincronismo com o

eletrocardiograma do paciente. Esse registro é necessário pa-

ra correlacionar as medidas funcionais diretamente com os

eventos do eletrocardiograma. A curva de atividade x tempo me

dida reflete o enchimento e o esvaziamento do traçador no cam

po de visão do detetor. Se este estiver posicionado apropria-

damente, o final da subida ou do enchimento corresponderá ao

complexo QRS, o final da descida ã onda T e a curva, como um

todo, corresponderá ã curva de atividade x tempo do VE.

6. Nos exames em pacientes, o detetor deve ser

colocado numa posição oblíqua anterior esquerda conveniente

para que a radioatividade do interior do VE seja detetada en-

quanto que a atividade de outras fontes, que lhe são circunvi

zinhas, sejam minimizadas. Inevitavemente, sempre haverá con-

tribuições de fontes extra-ventriculares, chamadas de fundo

anatômico (ou BG), que devem ser levadas em consideração. Is-

so é feito através da aquisição de um sinal, além do sinal do

VE, de uma região tal que, em princípio, possa reproduzir es-

sas contagens espúrias.

7. o posicionamento correto da sonda pode ser

conseguido através de um esquema que prevê a satisfação de a^
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guns critérios que garantem, "a priori", a localização do VE.

Esses critérios - maximizarão do volume ejetado, maximização

do volume diastõlico e curva de atividade x tempo com varia-

ções periódicas em fase com o complexo QRS do ECG -, confron-

tam-se com o campo fixo dos colimadores e não são suficientes

para uma boa localização para todos os biotipos de pacientes

existentes. Na discussão, foram apontados três casos diferen-

tes para os quais a sonda pode produzir resultados errôneos :

em pacientes com VE dilatado, cuja área projetada exceda as

dimensões do campo de visão do colimador, pode-se ter uma fal_

sa indicação de FVE diminuída; em pacientes que apresentam ai.

gum defeito de mobilidade de parede, a sonda pode produzir

uma fração de ejeção alta por estar visualizada uma região

distante daquela com a anomalia; e em pacientes com ventrlcu-

lo direito dilatado, o esquema de posicionamento tende a le-

var a sonda a incluir parte desta câmara cardíaca no seu cam-

po visual. 0 problema do posicionamento é uma das limitações

intrínsecas da técnica que pode ser contornada através de um

procedimento sistemático e cuidadoso para a localização da re

gião de interesse, aliado ã própria experiência pessoal do

operador para reconhecer se os critérios mencionados foram

atingidos.

8. A região mais apropriada para a aquisição de

um sinal que represente o fundo anatômico é a região adjacen-

te à parede lateral do VE, para a qual não se observa mais

variações periódicas do sinal de salda da sonda e que o nível

de taxas de contagem seja da ordem de 50% das contagens máxi-

mas registradas com a sonda sobre o VE. Deve-se evitar re-

giões com alta atividade, como o baço, o fígado e a aorta des

cendente.
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9. O posicionamento correto da sonda e a escolha

da região que melhor representa o fundo anatômico são, indubi

tavelmente, os aspectos mais críticos da técnica da sonda nu-

clear. Esses aspectos conduziram a um baixo índice de cor-

relação entre os resultados desta técnica com aqueles obtidos

em estudos com imagens sincronizadas com o ECG. Desse fato,

pode-se inferir que a técnica em questão ê bastante limitada

para a avaliação da fração de ejeção, visto que este parâme-

tro ê extremamente dependente do posicionamento do detetor

e do valor do fundo anatômico.

10. Muito embora, no presente estudo, não tenha

sido realizada a comparação de outros parâmecros ventricula-

res derivados das curvas de atividade x tempo como, por exem-

plo, os intervalos de tempo diastõlicos e sistólicos (pois,co

mo já mencionado anteriormente, os estudos usados para compa-

ração só forneceram o valor da fração de ejeção do VE), ou-

tros trabalhos demonstraram que esses parâmetros não são tão

dependentes do posicionamento da sonda . Portanto, com base

na veracidade dessa afirmação, pode-se dizer que a técnica da

sonda nuclear constitui um método simples e seguro de obten-

ção desses parâmetros.

11. O melhor desempenho da técnica da sonda nu-

clear pode ser conseguido em situações em que a FVE é monito-

rada continuamente ã beira do leito. Nestes casos, os erros

introduzidos pelos problemas de posicionamento e de correção

de fundo anatômico são minimizados através de um procedimento

que seleciona, para cada paciente, uma região de BG padrão,

além de se fixar uma posição da sonda, que poderão ser repro-

duzidas em avaliações consecutivas. Com isso, garante-se que

as alterações quantitativas observadas nos valores de fração
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de ejeção, medidos regularmente ao longo do tempo, reflitam,

realmente, variações da função fisiológica, visto que este pa

rânetro ê sempre corrigido em relação a um mesmo BG.

12. As sondas nucleares microcomputadorizadas pa

ra estudos cardíacos não podem substituir os sistemas de ima-

gens, mas constituem um método complementar para a aquisição

de informação na medida em que fornecem dados sobre a evolu-

ção temporal da FVE batimento por batimento. Além disso, apre

sentam a vantagem de serem mais simples de operar e mais com-

pactas que as câmaras â cintilação, apesar de já existir no

mercado câmaras portáteis.

13. O sistema desenvolvido permite introduzir no

vos procedimentos clínicos como a monitoração continua em uni

dades de terapia intensiva, o acompanhamento dos efeitos far-

macológicos de drogas sobre a FVE e a triagem de pacientes em

ambulatórios.

14. Com o presente trabalho, foi possível desen-

volver uma metodologia que forneceu dados que possibilitaram

analisá-la criticamente, no sentido de se estabelecer clara-

mente quais são suas limitações e potencialidades.

15. A abordagem do presente trabalho permite am-

pliar a esfera dos estudos quantitativos realizáveis por son-

das nucleares simples. Com ela, possibilita-se a criação de

tecnologie compatível com as condições econômicas locais, as-

sim como o treinamento de pessoal qualificado.

16. A necessidade de um microcomputador, do tipo

PC para a implantação do sistema descrito, não constitui um

ônus para a instituição que o adquire, visto que este poderá
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ser utilizado para outras tarefas importantes dentro de uma

clinica, como a geração de bancos de dados de qualquer espé-

cie ou mesmo a automatização de outros exames.

8.2 - Sugestões

Com o desenvolvimento deste projeto de pesquisa,

foi se tendo uma visão mais clara de suas deficiências. Surgi

ram algumas idéias para superá-las, as quais não foram imple-

mentadas em vista de uma limitação de tempo. No entanto, vale

mencioná-las como sugestões para trabalhos futuros:

1. Atualmente, o sistema para o processamento di_

gital da dados é "off-line", isto é, requer que os mesmos se-

jam antes gravados em fita magnética. Uma modificação interes

sante, que pode facilitar bastante a obtenção dos resultados

e atender mais a contento as necessidades para um sistema de

monitoração â beira de leito, é a realização do processamen-

to "on-line". Para isso, não serão necessárias muitas altera-

ções do sistema atual, já que este foi projetado tendo em vis

ta esse tipo de processamento. Basicamente, essas alterações

são concernentes ao controle de aquisição de sinais, que hoje

é realizada pela escolha de um intervalo de tempo (1 a 120 se

gundos), durante o qual os sinais são visualizados na tela e

uma nova visualização só será possível após este intervalo.Um

sistema "on-line" deve permitir que a aquisição seja interrom

pida e/ou reiniciada a qualquer instante, para que os sinais

sejam analisados e os parâmetros fisiológicos calculados. Is-

so é possível, introduzindo no programa um comando que inter-

romperá a conversão A/D quando uma tecla, pre-determinada,for

pressionada pelo usuário.
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2. Caso a implementação de um sistema de análise

"on-line" não seja possível, pois esta exige que o microcompu

tador esteja próximo do local dos exames em pacientes, pode-

-se substituir o gravador de fita magnética utilizado neste

projeto, que c de alto custo, por um gravador do tipo cassete

de três canais para sinais biológicos, como um desenvolvido e

testado no Serviço de Informática Médica do Instituto do Cora

ção, que torna o sistema mais acessível.

3. 0 algoritmo de deteção de complexos QRS, que

é a base para a determinação da média coerente dos sinais,não

é muito adequado, conforme foi discutido no capitulo ante-

rior, para sinais que apresentam extrasistoles de curta dura-

ção e de grande amplitude. Desta forma, seria mais apropriado

elaborar outros algoritmos que possam levar isso em considera

ção, como, por exemplo, um algoritmo de deteção adaptativo,no

qual o limiar de deteção é atualizado, quando um novo comple-

xo, que obedeça um dado critério de normalidade, seja encon-

trado.

4. Para a localização da região de interesse,nos

exames, o detetor é movido continuamente sobre o tórax do pa-

ciente. Essa tarefa seria imensamente beneficiada se o dete-

tor fosse mais leve do que o disponível. Essa compactação é

viável na medida em que a blindagem da sonda, que lhe acres-

centa muito peso, foi projetada para estudos da função tireo:L

diana com 1-131. A avaliação da FVE com Tc-99m, cuja energia

ê bem menor, necessita de uma camada menos espessa de chumbo,

tornando o equipamento mais leve. Com isso, pode-se projetar

também uma estrutura mecânica de sustentação e de movimenta-

ção mais flexível.
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5. Além da diminuição da camada de blindagem do

detetor, a compactação da sonda pode ser conseguida também

através da substituição do cristal de cintilação e do tubo ffo

tomultiplicador por um material semicondutor - CdTe, teluri-

ato de cãdmio. Atualmente, sondas de CdTe estão sendo testa-

das para estudos cardíacos com bastante sucesso.

6. Estabelecer um protocolo de estudos clínicos

que viabilize a comparação de parâmetros temporais das curvas

de atividade x tempo. Isso requer que as imagens cintilogrâfi

cas cardíacas dos pacientes, também examinados com a sonda,se

jam obtidas pelo método de multi-gatilho e gerem curvas de at_i

vidade x tempo.

7. o sistema, descrito neste trabalho, pode ser

estendido a outros tipos de estudos quantitativos. Para isso,

ê necessário projetar colimadores adequados e introduzir modi

ficações no módulo de análise do sistema computacional que

permitam calcular os parâmetros fisiológicos dê interesse pa-

ra esses estudos.

Assim como outras técnicas existentes, a técnica

da soda nuclear aplicada a estudos cardíacos também possui

seus inconvenientes e limitações, enfatizados neste trabalho.

Contudo, o seu potencial como metodologia de diagnóstico qua-

se não invasivo não pode ser desmerecido, ou mesmo em relação

aos novos procedimentos que ela introduz na prática clínica,

a dizer, a monitoração contínua das variações do volume san-

güíneo batimento por batimento em unidades de terapia intensi

va e em ambulatórios.
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APÊNDICE A

DIAGRAMA DOS NÍVEIS DE ENERGIA E ESQUEMA DE DECAIMENTO DE

Tc-99m

99m

43 Tc

99
Tc

43

Tecnécio 99m

Decaimento Isoméríco
Meia vida: 6,03 horas

2,21 x 10 anos

Transição nç médio energia de
desintegração transição (MeV)

gama

gama

gama

1

2

3

0,9860

0,9860

0,0140

0,0021

0,1405

0,1426

0 estado fundamental do Tc-99 não é estável,mas
9

decai por decaimento beta, com uma meia-vida de 2,21x10 anos.

Há um nível excitado em 0,1426 MeV acima do nível fundamen-

tal, com uma meia-vida de 6 horas para o decaimento por emis-

são de radiação gama. Este nível é chamado de metaestavel.Des

te nível o núcleo pode decair por dois modos:

19) através da emissão de um raio gama de 0,0021

MeV seguido por um raio gama de 0,14 05 MeV e ocorre 98,6% das



vezes.

29) através da enissio de um raio cama de 0,1426

MeV, o qual ocorre 1.4% dos decaimentos.

Ha tabela acima, o numero médio por desintegra-

ção ê o numero médio de vezes que a transição indicada ocorre

por desintegração
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APÊNDICE B

DEFINIÇÕES E CONCEITOS UTILIZADOS NESTE TRABALHO

- Sensibilidade ou Eficiência é a razão entre os eventos de

saída e os eventos de entrada.

- Sensibilidade Plana é a razão entre a taxa de contagem medî

da e a taxa de emissão de fõtons por unidade de área de uma

fonte plana. £ equivalente a integração espacial da função

de resposta â fonte linear

- Resolução Espacial é a capacidade de um sistema de deteção

de distinguir duas fontes separadas no espaço. 6 expressa

pelo Índice de resolução ou distância de resolução.

- Distância de Resolução ou indice de Resolução de um siste-

ma, para uma dada distância fonte-colimador, é definida co-

mo a largura, em centímetros, ã meia altura da curva de res

posta ã fonte linear â essa distância.

- Resolução Energética: Seja o espectro energético de um dado

radionuclíedeo, a razão entre a largura ã meita altura (AE)

de um pico, em unidades de energia, e a sua energia no pon-

to central (E), fornece a resolução energética de um cris-

tal para a energia considerada :

% Resolução » AE/E x 100%

- Tempo Morto é definido como o menor intervalo de tempo que



pode transcorrer entre duas interações sucessivas no dete-

tor para que elas produzas duas contagens distintas.

Seja R a contagem observada e T o tempo morto. A

taxa de contagem que deveria ser observada ê dada por:

N
1-TR

Para o nétodo das duas fontes ten-se que:

Nl + N2 " N12 + Nb

onde N1 é a taxa de contagem que seria observada da fonte 1,

Nj a taxa da fonte 2, N.- a taxa de contagem que seria obser-

vada com as duas fontes e N. a taxa de contagem de fundo.Subs

tituindo N pela equação acima:

1-R2T

que tem algumas soluções dadas por:

1"Rb

2R12

(B.l)

(B.2)

T -
1

' R12 - V
(Rl2-Rb)

(B.3)

( R 1 R 2 " RbR12»

R 1 R 2 R 1 2 + Rb ( R 1 R 2 "R 1R12 " R 2 R 1 2 )

(B .4)

z *

(W 12 Rb ( R lR2-R lR12-R2R12 )]

( R 1 R 2 "

onde R. • taxa de contagem observada da fonte 1,



R 2
 s taxa de contagem observada da fonte 2,

R.j " taxa de contagem observada das duas fontes,

Rw * taxa de contagem de fundo

T Q é a solução aproximada quando se considera o

sistema paralisivel e T^ ê a solução para um sistema não para

lisívelí3). T 2 é a solução exata da equação B.l
( 4 ).

Um sistema í dito paralisivel se for incapaz de

produzir um segundo pulso de saída a não ser que transcorra

um intervalo mínimo, igual T., entre dois eventos. O período

de insensibilidade é prolongado por um intervalo adicional T Q,

se algum evento ocorrer antes da recuperação.

Um sistema i dito não paralisivel quando se tor-

na insensível após cada evento observado. Esses períodos de

insensibilidade não i afetado por outros eventos que possam

ocorrer antes da recuperação.
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APÊNDICE C

CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS PARA O PROJETO DE COLIMADORES

A resposta total de um detetor i cintilação a

uma distribuição volumétrica de radioatividade consiste, como

foi mostrado por R.N. Beck* , de três componentes, produzi-

das por raios gama que entram pelo colimador (fipura C l ) :

(1) "geometricamente", ou "propriamente",

(2) por penetração de septos ou de parede,

(3) por espalhamento na fonte e/ou no colimador.

Fig. C-l - Component** da respost* d* ua dctttor d* cintila-

çío

A resposta total pode ser escrita como:

C(contagens/s) • ETno » E(l+p+S)nc (Cl)

onde ET(cm ) « eficiência do colimador.

E (cm ) > eficiência geométrica a uma distribuição plana

de fótons

P - fração de penetração, ou eficiência de penetra



ção com relação à eficiência geométrica.

S * fração espalhada.

r. » eficiência do cristal em relação ao fotopico.

c(fôtons emi fluxo de fõtons por unidade de area emitidos

tidos/cm .s) * por uma fonte plana uniforme.

(Notar que quando E é multiplicado por o,obtém-se C, número

de fõtons que atravessam o colimador por segundo, assim E ê

chamado de eficiência apesar de ter dimensão de área.)

Em qualquer aplicação particular, o é limitada

pela máxima dose de radiação permitida, e a resposta ê deter-

minada pela eficiência de detetor (ou sensibilidade), E_ •

EU+p+s) n c .Para maximizar a sensibilidade, o cristal deve

ser suficientemente espesse para que n se aproxime de 1. Deve

-se evitar cristais muito grandes, porque produzem altas ta-

xas de contagem de fundo e exigem maior blindagem. A eficiên-

cia total do colimador, ET, não pou* ser simplesmente maximi-

zada, porque inclui as componentes de espalhamento e penetra-

ção, que serão maximizadas, degradando a resposta do detetor.

H.A.B. Simons \ calculou teoricamente a pene-

tração de paredes de colimadores cênicos e cilíndricos, mos-

trando que a mesma está relacionada, principalmente, com a

energia dos raios gama.

Como E não pode ser maximizado, então o objeti-

vo do projeto do colimador será a maximização da eficiência

geométrica E, para um dado conjunto de condições, enquanto

que P+S são mantidos pequenos quando comparados a 1.

A fração espalhada é a soma de duas componentes

de eventos de espalhamento que têm lugar na fonte e no colima

dor. A fração espalhada na fonte foi discutida por R.N.Beck(3>

e não contribui significativamente para o projeto dos colima-

dores. Mather mostrou* * que a fração espalhada no colimador



é uma função que cresce monotonicamente com a energia da ra-

diação gama e tem valores desprezíveis para energias abaixo

de 1 MeV. Assim, o problema do desenho de colimadores fica re

duzido â consideração das respostas geométricas e de penetra-

ção através de suas paredes.

Para o Tc-99m, a penetração é quase inexistente,

mesmo para paredes finas de chumbo, pois a camada semi-reduto

ra ê da ordem de 0,lmm. Logo, o procedimento para o projeto

de um colimador para a deteção de radiação deste componente

irá visar a maximização da resposta geométrica para uma deter

minada distância da face do colimador, x, na qual o raio de

visão é R (figura C.2).

FOTOMULTIFUCADOftA

CfttSTAL

Fig. C.2 - Detetor de cintilação com um colimador convergente

de um furo que define um campo de visão de raio R,

a uma distância x.

Maximização de E

No projeto de colimadores para aplicações clíni-

cas específicas, geralmente, começa-se com uma idéia do tama-

nho (2R) e da profundidade de região que se deseja detetar

(x). Observando-se a figura C.2 fica claro que existem infin^

tos colimadores cônicos e cilíndricos cujo raio de visão será

R a uma distância x. 0 problema consiste em encontrar as di-

mensões do colimador que, para um dado par R,x e outras condi



ções especificadas, a eficiência geométrica seja máxima.

Para um colimador de um furo, a eficiência geomê

trica ê expressa por :

•nr
2

41/

(LR -

L + x

1 * (C.2)

A equação C.2 se aplica tanto a colimadores côai

cos como a cilíndricos. Especificados os valores de R e x, a

eficiência geométrica é maxima somente quando r, e L são infi_

nitamente grandes. Logo, a equação C.2 não apresenta um máxi-

mo propriamente dito, mas se lhe for imposta uma restrição adi

cional, ocorrem os seguintes casos especiais:

(1) Para colimadores cilíndricos, com R e x espe

cifiçados, pode-se mostrar que E é máximo quando 2r, = R e

L = 2x. Neste caso,

4

E = ~^L- (C.3)
256x

(2) Para colimadores cênicos, com valores de R e

x especificados, E é máximo quando:

ri x r R
 i / 2i

— 1 + (1 + 5-) (C.4)
R l rl J

Neste caso x é diferente de F.

(3) Para colimadores cênicos, com valores de R,

x e L especificados E é máximo quando:

_ LRrl ""1 2x

Essa relação implica que x=F e R»R-, assim



2Rf
r, =
1 2F

IB » ± (C.5)

64x2(l+j)2 4L2(1+^)2

O colimador cilíndrico mais eficiente requer um

cristal com diâmetro Rj> - 2.rx = R. Substituindo esse valor

de r,(=R/2) em (C.4), encontra-se o valor de L(=l,37x) que

ao ser colocado na equação C.2 fornece a eficiência máxima de

um colimador cônico, com R, x e r especificados:

E = — ü S 5 , para L = 1,37 x e r. =5 (C.6)
222,8 yC L 2

Comparando a equação C.6 com a equação C.3 para

os mesmos valores de R, x e r, conclui-se que o colimador cô-

nico é 15% mais eficiente que o cilíndrico. Usando a mesma

formulação, pode-se ainda encontrar um colimador cônico que ê

78% mais eficiente que um colimador cilíndrico que tenha os

mesmos valores de R, x e L (para isso, basta substituir em

(C.5) L por 2x e dividir o resultado pela equação C.3). Assim,

é sempre possível encontrar um colimador cônico mais eficien-

te que um cilíndrico para mesmos valores de R, x, L ou R, x,

Para qualquer colimador, cônico ou cilíndrico, o

raio da pupila de entrada, r2, é dado por:

LR - xr.
r » i (C.7)
£ X + L
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APÊNDICE D

"RATEMETER": CONSIDERAÇÕES

0 "ratemeter" opera pela aplicação de uma quant_i

dade fixa de carga por pulso, num capacitor. No intervalo en-

tre os pulsos de entrada, o capacitor descarrega em uma resis

tência e conforme estes pulsos continuarm a ocorrer, a média

de carga e de descarga de corrente atinge um equilíbrio. Des-

ta forma, a tensão no capacitor dependerá da taxa dos pulsos

de entrada . O "ratemeter" aceita pulsos individuais e faz

uma média do número dos pulsos de entrada num intervalo

fixo de tempo, indicando-a no medidor. Esse intervalo fixo é

chamado de constante de tempo do circuito RC, t.

Em medidas dinâmicas, como é o caso do registro

da variação de atividade x tempo do ventrlculo esquerdo, é ím

portante considerar o compromisso que existe entre a taxa de

contagem e a constante de tempo, o qual é expresso pelo tempo

de equilíbrio, Te.

0 tempo de equilíbrio, Te, é o tempo necessário

para a agulha do medidor ir de uma leitura a outra (Fig.D.l).

Nesses termos, o tempo de equilíbrio está relacionado com

a resolução temporal do sistema de registro e pode ser calcu-

lado pela expressão :

Te » t[ 0,5 £n(2nt) + 0,394] (D.l)

onde n é taxa de contagem e t é a constante de tempo do "rate



meter .

!

uJttStrto

Fig. D.I - Representação esqueaática do tempo de equilíbrio

do "ratemeter".

0 compromisso entre um tempo de equilíbrio longo

resultante de uma constante de tempo longa ou a estatística po

bre resultante de uma constante de tempo pequena, pode ser me

lhor compreendido pela comparação do registro gráfico do si-

nal de saída do "ratemeter" em situações idênticas, que envol^

vam somente uma mudança da constante de tempo (figura D.2).

4
S M

k.

tf* ! • » » • mrta Co»»»toM« tfe tompo

Fig. D.2 - Pequenas constantes de tempo produzem registros com

muitas flutuações estatísticas, mas com resposta

rápida ãs variações de taxa de contagem. Constantes de tempo

maiores produzem registros mais suaves, mas com resposta lenta

ãs variações de taxa de contagem.
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