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RESUMO:

C presente trabalho demonstra a impor-
tância de se trabalhar na cintilografia
com o parâmetro densidade de informação,
que além de estabelecer valores mínimos
de densidade de informação, abaixo dos
quais não &edetecf.am lesões existentes,
permite também a reprodutibilidade dos
exames na pratica clínica.

INTRODUÇÃO:

Com este trabalho foi avaliada a impor-
tância do parâmetro densidade de infor-
mação no nível de deteçtabilidade de le-
sões existentes em um órgão.

Para_tanto foi utilizado um "Phantom" de
tireóide e uma câmara de cintllação para
efetuar a coleta das imagens.

Posteriormente estas imagens foram mos-
tradas para um grupo de médicos especia-
listas em medicina nuclear e residentes
aos quais foi pedido para que anotassem
o que estavam visualizando nas imagens.

Com este trabalho foi demonstrada a ne-
cessidade e a importância de se trabalhar
com densidade de informação em vez de_
imagens puramente selecionadas pelo núme-
ro de contagens ou tempo pre-estabelecido.

MATERIAL E MÉTODO:

Foi utilizado um "Phantom" de tireóide
modelo XL 6103/10 com volume interno de
35 ml fabricado pela Philips, onde foi
colocado água-destllada e acrescentado
90,9_MBq de Tc proveniente de um gera-
dor Mo- Tc, fornecido pelo IPEN-CNEN
(SP).

0 film, utilizado para registrar as ima-
gens i? fabricado pela Kodak (México) e
apresenta a seguinte especificação:
EKTASCAN - Raios X EM - 1.

Este filme foi revelado em uma proces-
sadora automática Kodak X-OMAT M20-BR.

A câmara de cintilaçao utilizada e uma
Orbiter ZLC-Digitrac 75 (modelo 6601) fa-
bricada pela Siemens Gammasonic Inc. aco-
plado a um sistema de registro de imagem
mui ti-formato Siemens modelo Micro Dot
Imager.

Foi usado um colimador LEAP (Low Energy-
All Purpose/Parallel Role).

Na confecção das imagens programamos a
câmara de cintilaçao para trabalhar_com
as seguintes densidades de informação:
1«) 600 contagens/cm*
2a) 900 contagens/cm*
3!) 1200 contagens/cm*
4") 1500 contagens/cm*
5«) 1800 contagens/cm2

6«) 2100 contagens/cm!

Estas densidades foram selecionadas para
serem adquiridas sob uma área de 1 cm x 1
cm demarcada entre os dois lobos do
"Phantom" como pode ser visto na figura 1.

Fig.l

0 "Phantom^1 apresenta lesões com os se-
guintes diâmetros:
Lesão n» 1: 6 mm
Lesão n« 2: 12 mm
Lesão n« 3: 12 mm
Lesão n ! 4: 10 mm

Na figura_l a região de n» 3 corresponde
a uma lesão "quente" e as^demais são
"frias" (menor concentração de material
radioativo).
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Trabalhamos com o "Phantom" sem o seu pa-
rafuso de carga pois este simula uma le-
são devido a baixa energia (140 keV) do
radioisótopo utilizado.

Usamos uma janela de 15% e um fator de
ampliação para a imagem de 3,25.

Colocamos o 'Phantom" a uma distancia de
100 mm da face do colimador e efetuamos
a aquisição das imagens regulando o Micro
Dot Imager para fornecer um "enegrecimen-
to" semelhante para as diferentes densi-
dades de informação, como pode ser visto
na figura 2.

Imagens do "Phantom" com os diferentes ní-
veis de densidade de Informação.

Fig.2

A distância colimador-objeto utilizada
foi ditada pelas características do Sis-
tema de detecção e do "Phantom" que

possibilitou maior dificuldade na detecção
da lesão de menor diâmetro.

Não pode ser esquecido que as lesões frias
existentes neste "Phantom" favorecem a sua
detecção pois estão somente circundadas
por material radioativo o aue não reproduz
perfeitamente uma lesão em um órgão, onde
estas estarão mergulhadas em um meio ra-
dioativo.

RESULTADO:

As imagens foram apresentadas para nove
(9) medicos especialistas em medicina nu-
clear e três (3) residentes (R2 medicina
nuclear). Quantificando as análises dos
médicos e dos residentes chegamos as se-
guintes tabelas:

Médicos:

N» da ima- Densidade de
gem informação

contagens/cm4

N» de medicos especT-
alistas em medicina
nuclear que visuali-
zaram as lesões:

2!
3«
4>
5*
6«

600
900
1200
1500
1800
2100

1

2
0
5
6
5
8

2

9
9
9
9
9
9

3

9
9
9
9
8
fl

4

9
9
9
9
9
9

Residentes:

N» da Ima- Densidade de
gem informação

contagens/cm2

N« de residentes que
visualizaram as lesões:

2«
3»
At
5«
6»

600
900
1200
1500
1800
2100

3
1
3
2
2
3

3
3
3
3
3
2

3
3
3
3
3
3

Estas tabelas nos conduzem as seguintes figuras:

i:
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Fig.3
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Fig. 4

ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS:

Como pode ser notado,,as lesões n» 2 e 4
tanto pelo grupo de médicos como de resi-
dentes, foram visualizadas sistematica-
mente independentes das densidades de in-
formação com isto conduzindo-nos a um pa-
tamar.

Quando analisamos os dados referentes a
lesão n* 1 podemos observar que nos dados
obtidos pelo grupo de médicos, houve uma
variação quanto a detectabilidade desta,
como pode ser visto na figura 3.

Quando analisada,a imagem de 900 conta-
gem /cm* nenhum médico detectou a lesão,
apesar de dois terem detectado esta, com
densidade menor,

No grugo de residentes foi observado esta
variação pois também temos uma oscilação
e o efeito anteriormente é repetido so
que com menor intensidade,_mas mesmo as-
sim temos de novo a detecção da lesão n*l
por todo o grupo na lmagem_de menor den-
sidade de informação que não se repete
quando aumentados a densidade de informa-
ção como pode ser percebido na figura 4.

Em relação a lesão n» 3 e ao grupo de mé-
dicos, os resultados nos conduzem a uma
diminuição na probabilidade de detecção
apesar de ser uma lesão "quente" e por-
tanto ser mais fácil de detectar do que
uma lesão "fria", e esta queda está cen-
trada Justamente nas Imagens de maior
densidade de informação.

Ao passarmos ao grupo de residentes nota-
mos fato semelhante, ou seja, na imagem
de maior densidade de informação houve
uma diminuição da probabilidade de detec-
ção da lesão n> 3.

A queda na detectabilidade das,lesões n>
1 e n» 3 tanto pelo grupo de médicos como
o de residentes quando aumentamos a densi-
dade de informação, devi ser proveniente
de não termos conseguido o mesmo "enegre-
cimento" nas imagens por motivos de limi-
taçãu do sistema de registro em_filme,
pois as curvas representam funções bem
comportadas e deveriam tender asslntótlca-
mente a um valor máximo de probabilidade
de detecção.

As lesões n» 2 e n«
mento assintótico.

4 apresentam comporta-

Não resolve aumentar mais a densidade de
informação nas aquisições,em vista da cur-
va chegar ao patamar aue é imposto pela
resolução espacial do sistema nas condi-_
ções utilizadas neste trabalho. Também não
se deve trabalhar com densidades de infor-
mação inferiores a utilizada porque o con-
teúdo estatístico da imagem vai ser muito
baixo prejudicando a análise das mesmas.
Assim sendo teremos sempre um intervalo de
densidade de informação ideal como pode
ser visto nos figuras 3 e 4.

Este experimento tem por base o trabalho
de Schulz e Knowles (1) que foi executado
usando um "Phantom" de rim, só que em vez
de câmaras de cintilação utilizou um cin-
tílógrafo retilíneo, chegando a curvas as-
sintoticas sem o problema de "enegrecimen-
to" que foi a grande dificuldade encontra-
da neste trabalho. Talvez devido a isto
nunca tenha sido feito nenhum estudo seme-
lhante para câmaras de cintilação.

CONCLUSÃO:

Com os dados obtidos neste experimento,
podemos concluir que lesões com diâmetros
acima de 10 mm são facilmente detectados
independentes da densidade de informação
existente e que lesões de diâmetro menor
só são detectadas com densidade de infor-
mação com um valor mínimo de 1200 conta-
gens/cm2 .

No caso do "Phantom" analisado podemos
notar a importância de trabalhar com den-
sidade de informação quando as lesões são
menores que 10 mm.

Podemos garantir uma reprodutibilidade no
fator "enegrecimento" do filme auando tra-
balhamos com densidades de informação, re-
presentando uma economia tanto de trabalho
como de filmes utilizados para chegarmos a
uma Imagem ideal para interpretação.

Com este método garantimos a reprodutibl-
1 idade do exame pois teremos sempre o
mesmo conteúdo estatístico das_lmagens,
facilitando assim uma comparação entre e-
xames já realizados.
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