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RESUMO 
A Doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa onde ocorre a destruição 
progressiva e irreversível dos neurônios. De acordo com a Organização Mundial de Saúde 
35,6 milhões de pessoas vivem com demência e é recomendado que os governos 
priorizem técnicas de diagnóstico precoce. Testes laboratoriais e psicológicos de 
avaliação cognitiva são realizados e complementados por exames de imagem neurológica 
em Medicina Nuclear com o objetivo de estabelecer um diagnóstico preciso. A avaliação 
da qualidade da imagem e os efeitos do processo de reconstrução utilizado tornam-se 
ferramentas importantes na rotina clínica. No presente trabalho estes parâmetros de 
qualidade foram estudados, bem como os efeitos de volume parcial (EVP) de lesões de 
diferentes dimensões e geometrias, atribuídos às restrições de resolução do equipamento. 
Em um diagnóstico por demência, este efeito pode ser confundido com a perda de 
captação pela atrofia do córtex cerebral. Nesta avaliação foram utilizados dois 
simuladores físicos, de geometrias distintas, do American College of Radiology (ACR) e 
da National Electrical Manufactures Association (NEMA) para cálculos de Contraste, 
Razão Contraste Ruído (CNR) e Coeficiente de Recuperação (CR) em função do tamanho 
e forma das lesões. Foi empregado o radionuclídeo Tecnécio-99m para o protocolo de 
cintilografia cerebral, nas proporções 2:1, 4:1, 6:1, 8:1 e 10:1 entre a lesão quente e a 
região do corpo do simulador. Foram utilizados quatorze métodos de reconstrução para 
cada concentração, com filtros e algoritmos diferentes.  Na análise de todas as 
propriedades concluiu-se que o efeito predominante em todos os métodos é o do volume 
parcial, levando a erros de quantificação em níveis que ultrapassam 80%. Além disso, 
verificou-se que o método de reconstrução mais efetivo foi o FBP, com filtro Metz, por 
apresentar melhor Contraste e melhor Relação Contraste Ruído. Também para este 
método foi observada a melhor correção pelos Coeficientes de Recuperação (CR) de cada 
lesão. O simulador ACR apresentou os melhores resultados por ter a lesão no formato 
cilíndrico atribuído à reconstrução mais precisa desta forma geométrica, o que não ocorre 
com as lesões esféricas do simulador NEMA. Os valores do CR podem ser aplicados para 
correção de valores de captação em lesões de vários tamanhos e relações de captação, 
auxiliando a equipe médica no processo de quantificação e diagnóstico de uma doença. 
Cada Serviço de Medicina Nuclear deve estabelecer os seus níveis de CR com o objetivo 
de prover melhor qualidade dos resultados com impacto positivo sobre a qualidade do 
atendimento disponibilizado aos usuários.  
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ABSTRACT 

Alzheimer's disease is a neurodegenerative disorder, on which occurs a progressive and 
irreversible destruction of neurons. According to the World Health Organization (WHO) 
35.6 million people are living with dementia, being recommended that governments 
prioritize early diagnosis techniques. Laboratory and psychological tests for cognitive 
assessment are conducted and further complemented by neurological imaging from 
nuclear medicine exams in order to establish an accurate diagnosis. The image quality 
evaluation and reconstruction process effects are important tools in clinical routine. In the 
present work, these quality parameters were studied, and the effects of partial volume 
(PVE) for lesions of different sizes and geometries that are attributed to the limited 
resolution of the equipment. In dementia diagnosis, this effect can be confused with intake 
losses due to cerebral cortex atrophy. The evaluation was conducted by two phantoms of 
different shapes as suggested by (a) American College of Radiology (ACR) and (b) 
National Electrical Manufacturers Association (NEMA) for Contrast, Contrast-to-Noise 
Ratio (CNR) and Recovery Coefficient (RC) calculation versus lesions shape and size. 
Technetium-99m radionuclide was used in a local brain scintigraphy protocol, for 
proportions lesion to background of 2:1, 4:1, 6:1, 8:1 and 10:1. Fourteen reconstruction 
methods were used for each concentration applying different filters and algorithms. 
Before the analysis of all image properties, the conclusion is that the predominant effect 
is the partial volume, leading to errors of measurement of more than 80%. Furthermore, 
it was demonstrate that the most effective method of reconstruction is FBP with Metz 
filter, providing better contrast and contrast to noise ratio results. In addition, this method 
shows the best Recovery Coefficients correction for each lesion. The ACR phantom 
showed the best results assigned to a more precise reconstruction of a cylinder, which 
does not occur with spherical lesions in the NEMA simulator. The obtained RC values 
can be applied to correct the lesions quantification for different sizes and intake relations, 
assisting medical staff in the quantification process and an accurate diagnosis. Each 
Nuclear Medicine Service should establish its own RC levels to improve quality of the 
service provided to the population. 
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1 – INTRODUÇÃO 
 

Considerado como o mal do século, o esquecimento pode ser comum quando 
associado à falta de atenção. Situações de ansiedade, estresse, pouco sono, entre outras, 
podem influenciar na qualidade da memória. Mas quando o esquecimento está 
relacionado a alguma patologia e afeta o cotidiano e a capacidade de aprendizado, deixa 
de ser comum. Com o envelhecimento há uma tendência ao esquecimento e ao início das 
fases demenciais, com o comprometimento cognitivo leve (CCL) (WHO, 2012). 

A demência é o declínio progressivo da capacidade cognitiva, com destaque para 
a perda da memória, devido à doença ou lesão no cérebro. Num diagnóstico preliminar é 
verificado se a demência é reversível, onde exames laboratoriais são usados para 
confirmar esta hipótese e, através de medicamentos, reverter o quadro clínico. Algumas 
das doenças que causam a demência temporária são: hipotireoidismo, deficiência de 
vitamina B12, hidrocefalia de pressão arterial, depressão, intoxicações, entre outros. A 
demência é, também, um dos sinais presentes nas seguintes doenças: demência vascular, 
demência mista (associação da Doença de Alzheimer e demência vascular), demência por 
corpúsculos de Lewy, demência frontotemporal (DFT), Doenças de Huntington, Doença 
de Creutzfeldt-Jakob e Doença de Alzheimer (DA); para estes casos a demência é 
irreversível. A Doença de Alzheimer é o responsável por 60 a 80% dos casos de 
diagnóstico de demência (CLIFFORD, 2012; GALLUCCI, 2005). 

A Doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, onde ocorre a 
destruição progressiva e irreversível dos neurônios, afetando as funções cognitivas e 
funcionais. Atinge normalmente pessoas acima de 65 anos, mas há relatos de casos 
diagnosticados em pessoas mais jovens, onde os sintomas são mais agressivos. A 
prevalência é maior em mulheres do que em homens, devido à maior expectativa de vida 
e é incurável não havendo, até hoje, uma forma de prevenção (CLIFFORD, 2012). Os 
medicamentos são indicados na fase inicial da doença e têm como objetivo retardar ou 
amenizar os efeitos, além de controlar, entre outros sintomas, a ansiedade, depressão, 
insônia e agressividade. 

A Doença de Alzheimer (DA) foi observada pela primeira vez em 1901 pelo 
médico alemão Aloysius Alzheimer quando acompanhou uma paciente, August D. com 
51 anos, que apresentava perda progressiva de memória e alterações na linguagem e, após 
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a sua morte em 1906, o seu cérebro foi detalhadamente estudado. O caso de um segundo 
paciente, Johann F. com os mesmos sintomas, foi relatado em 1910. Em suas pesquisas, 
o médico descobriu o acúmulo de uma substancia anormal na área extracelular e lesões 
no interior dos neurônios, distribuídos no córtex cerebral, hoje conhecidas, 
respectivamente, como β-amiloide (βA) e proteína Tau (CRISTANTE, 2007).  

De acordo com o relatório, da Organização Mundial de Saúde (World Health 
Organization – WHO) cerca de 35,6 milhões de pessoas vivem com demência. Há uma 
estimativa que este número deverá duplicar até o ano de 2030 e, para o ano de 2050, este 
valor poderá ser maior que o triplo. Atinge todos os países, porém com uma concentração 
maior nos países de baixa e média renda, com 58% do total dos casos. O custo anual 
mundial, para o ano de 2010, foi orçado em US$ 604 milhões com despesas médicas e 
assistência social. Neste relatório foi recomendado que as instituições governamentais 
priorizassem o diagnóstico precoce, realizassem campanhas educativas para a população 
e proporcionassem melhor atendimento e apoio aos familiares (WHO, 2012). 

No Brasil, conforme o Censo Demográfico de 2010 havia 20 milhões de pessoas 
com mais de 60 anos e, segundo a Associação Brasileira de Alzheimer (ABRAZ), 
estimou-se na época que 6% desta população eram portadores da Doença de Alzheimer 
(IBGE, 2010; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). Com o aumento da expectativa de vida 
média em 2012 para 74,6 anos, sendo 71,0 anos para os homens e 78,3 anos para as 
mulheres (IBGE, 2012), a tendência deste percentual é aumentar. 

A avaliação cognitiva é realizada no consultório médico, através de testes de 
rastreio, tais como Mini Exame do Estado Mental, o teste do Desenho do Relógio, o teste 
de Fluência Verbal e a Escala de Demência de Blessed (GALLUCCI, 2005). Há, também, 
o exame laboratorial de sangue, com uma extensa lista de itens a serem pesquisados, 
verificando as causas secundárias de demências. A análise do líquido cefalorraquiano 
(LCR) identifica as infecções do sistema nervoso central e doenças neoplásicas. A 
avaliação realizada pelo eletroencefalograma (EEG) auxilia o diagnóstico diferencial de 
demências e transtornos psiquiátricos; porém, as alterações das bandas de frequências, 
para o paciente com DA ocorrem em estágios moderados e avançados. O exame de 
neuroimagem estrutural é recomendado para detectar a área afetada e certificar se a 
demência é DA. Solicitadas na fase inicial do comprometimento cognitivo, a tomografia 
computadorizada (TC) e a ressonância magnética nuclear (RMN) são utilizadas para 
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identificar causas reversíveis de demências, como hematomas e tumores. A redução 
volumétrica de certas áreas é um demonstrativo precoce para o Mal de Alzheimer. Na 
neuroimagem molecular e funcional, os exames de tomografia por emissão de fóton único 
- SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography) e de tomografia por emissão 
de pósitrons - PET (Positron Emission Tomography) mostram deficiência do fluxo 
sanguíneo e do metabolismo regional. Pode ser observada uma disfunção sináptica no 
paciente com DA, que pode ser verificada por imagens SPECT ou PET (NITRINI, 2005; 
APRAHAMIAN, 2009; CARAMELLI et al, 2011; CLIFFORD, 2012). 

O diagnóstico precoce da doença auxilia os diversos profissionais da área de saúde 
a utilizar todos os recursos disponíveis para retardar o aparecimento de sintomas, 
proporcionando uma melhor qualidade de vida para o paciente e, consequentemente, para 
seus familiares. O uso de novas tecnologias para investigação clínica na formação e na 
qualidade da imagem como mais uma ferramenta para esta análise, tem o objetivo de 
proporcionar um diagnóstico precoce mais seguro e preciso. 

Entretanto, os exames diagnósticos disponíveis pela técnica de medicina nuclear 
também apresentam limitações, principalmente quanto à resolução das imagens obtidas. 
Esta resolução não é uma propriedade considerada de excelência para a imagem 
funcional, e apresenta problemas relevantes quando o diagnóstico precoce envolve a 
análise de pequenas estruturas. Outro fator importante é o radiofármaco que determina a 
especificidade do diagnóstico, tanto para as tomografias por SPECT quanto por PET 
(POWSNER, 2006). 

Todos os fatores que possam influenciar a efetividade do diagnóstico e viabilizar 
o tratamento precoce da DA devem ser determinados no limite da precisão. Desse modo, 
a qualidade da imagem obtida, a resolução do equipamento utilizado, além de efeitos dos 
métodos de reconstrução relacionados aos protocolos de cada técnica são fatores de 
indiscutível relevância. 

Dessa forma, este trabalho visa realizar um estudo sobre a influência da qualidade 
da imagem funcional da Medicina Nuclear e suas limitações no apoio ao diagnóstico da 
Doença de Alzheimer. 
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 1.1 – Objetivos 
Avaliar a imagem de medicina nuclear para diferentes protocolos de 

processamento disponíveis na prática clínica com o uso de simuladores e a influência dos 
parâmetros de qualidade no diagnóstico da Doença de Alzheimer. 
 1.1.1 – Objetivos Secundários 

(1) Avaliar a qualidade da imagem por SPECT com o uso de dois simuladores 
distintos para diferentes reconstruções, discutindo as restrições de cada 
método.   

(2) Verificar as propriedades da imagem, tais como: (a) Contraste, (b) Razão 
Contraste Ruído, (c) Efeito de Volume Parcial e (d) Coeficiente de 
Recuperação (CR) para o radionuclídeo Tecnécio-99m utilizado em imagens 
neurológicas.   

(3) Estudar, ainda, a influência da forma da lesão nas propriedades de qualidade 
da imagem. 
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 2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
 
 2.1 – Sistema Nervoso 

O sistema nervoso é responsável por inúmeras funções, sejam voluntárias ou 
involuntárias, e também pela troca de informações com várias partes do organismo, 
através de estímulos internos e externos. É dividido em três partes: (a) o sistema nervoso 
central (SNC), (b) sistema nervoso periférico (SNP) e (c) sistema nervoso autônomo 
(SNA). O SNC é composto do encéfalo e da medula espinhal. O SNP é formado por doze 
pares de nervos, denominados nervos cranianos, pois saem do cérebro ou cerebelo, e trinta 
e um pares que saem da medula espinhal, denominados medulares ou raquidianos. Já o 
SNA é dividido em sistema simpático e parassimpático (MACHADO, 2014; LENT, 
2002). A figura 1 demonstra a localização anatômica do SNC e SNP. 

 Figura 1: Representação do SNC e SNP (LENT, 2002). 
 

O cérebro ocupa a maior parte do encéfalo. É formado por uma superfície 
enrugada, com giros (saliências) e sulcos ou fissuras, que são depressões que separam os 
giros. Apresenta uma camada externa chamada de córtex formada por uma substância 
cinzenta, e uma camada interna formada por uma substância branca. É dividido em dois 
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hemisférios, o direito e o esquerdo. Cada hemisfério é formado por quatro lobos: frontal, 
temporal, parietal e occipital, sendo assim denominados em função dos ossos cranianos 
(MACHADO, 2014; LENT, 2002). Na figura 2 são representadas as divisões do cérebro. 

 

Figura 2: Divisões do cérebro (LENT, 2002). 
  

Os dois hemisférios são separados pela fissura longitudinal do cérebro, mas unidos 
pelo corpo caloso. Os hemisférios possuem cavidades denominadas de ventrículo lateral 
direito e ventrículo lateral esquerdo, que se comunicam com o III ventrículo pelos 
forames interventriculares. Há um quarto ventrículo localizado no tronco encefálico. Os 
ventrículos são responsáveis em produzir o LCR, que envolve todo o encéfalo e a medula, 
tendo as funções de amortecer os impactos sofridos pelo SNC, a manutenção de um meio 
químico estável no sistema ventricular, a excreção de produtos tóxicos do metabolismo 
das células do tecido nervoso e de comunicação na área do SNC (MACHADO, 2014). 

O tecido nervoso é formado por dois tipos de células: os neurônios e as células 
gliais, ou neuroglia. O neurônio é responsável por receber, processar e enviar informações 
através de impulsos elétricos, enquanto que as células da glia ocupam os espaços entre os 
neurônios e têm função de apoio.  O neurônio é composto, basicamente das seguintes 
estruturas: (a) corpo celular, (b) dendritos, (c) axônio e (d) telodendros. O corpo celular 
é o centro metabólico, contém o núcleo; os dendritos são terminais curtos que recebem 
os estímulos; o axônio é o prolongamento único, especializado na condução dos impulsos. 
O axônio é revestido pela bainha de mielina, formada pelas células de Schwann. Este 
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revestimento não é continuo, há intervalo entre uma célula e outra, conhecido como 
Nódulos de Ranvier, sendo que seu tamanho varia de alguns milímetros até mais de um 
metro. A bainha de mielina é constituída de lipídios que formam uma espessa camada 
isolante e facilitam a condição de transmissão da informação. Os telodendros são as 
ramificações terminais dos axônios que contêm o botão sináptico (MACHADO, 2014; 
LENT, 2002). A figura 3 representa o neurônio, seus componentes e o sentido da 
propagação do impulso elétrico.  

A bainha de mielina é responsável pela tonalidade branca da substância branca, 
enquanto a substância cinzenta tem esta cor em função dos corpos celulares e dos vasos 
sanguíneos. 

 

Figura 3: Representação do neurônio e seus componentes 
(http://www.infoescola.com/biologia/tecido-nervoso). 
 
 
  2.2 – Mal de Alzheimer 

“A doença de Alzheimer (DA) é uma síndrome com comprometimento da 
memória (alteração da capacidade de aprender informações novas ou de recordar 
informações antigas) associada a um prejuízo em pelo menos uma das funções cognitivas 
(linguagem, gnosias, praxias ou funções executivas) e que interfere no desempenho social 
e/ou profissional do indivíduo, representando um declínio em relação ao nível de 
funcionamento anterior. Geralmente, o início do declínio cognitivo é insidioso” (ANS, 
2011). 



8 
 

Sabe-se que os fatores de risco mais prevalentes para a demência são idade 
avançada e uma história familiar positiva. Dois agregados anormais de proteínas, a βA 
(Beta Amiloide) e a Tau, são os responsáveis pelo aparecimento do DA. A proteína βA é 
normalmente produzida pelo cérebro e seu excesso é eliminado através do LCR, ou 
simplesmente liquor. Durante o metabolismo são gerados fragmentos de peptídeos que 
se acumulam formando placas, denominadas de placas amiloides, senis ou neuríticas, 
diminuindo, assim, sua concentração no liquor. Estas placas depositam-se no espaço 
extracelular, entre os neurônios, e interrompem a comunicação neuronal. Este processo 
começa a se desenvolver de 20 a 40 anos antes da manifestação dos sintomas. Já a proteína 
Tau é um componente dos microtúbulos do citoesqueleto; nas pessoas com DA, esta 
proteína torna-se hiperfosforilada e se dissocia destes microtúbulos, formando 
emaranhados neurofibrilares insolúveis dentro do neurônio, no espaço intracelular. O 
neurônio deixa de transmitir sinais elétricos e interrompe o transporte de nutrientes. Com 
a morte neuronal, esta proteína é eliminada pelo liquor, aumentando a sua concentração. 
Exames com biomarcadores destas proteínas indicam a presença de DA (CLIFFORD, 
2012; CARAMELLI et al, 2011). Na figura 4, é representada a localização das placas 
amiloides e dos emaranhados neurofibrilares no neurônio. 

 
Figura 4: Representação da localização da placa amiloide e do emaranhado neurofibrilar 
no neurônio (www.nucleus.iaea.org). 

Clinicamente, dependendo da idade, a doença pode ser dividida em dois grupos; 
(a) início precoce e (b) tardio. No grupo de início precoce ou DA pré-senil, a enfermidade 
se desenvolve antes dos 65 anos, com relatos de casos abaixo de 30 anos. Atinge de 2 a 



9 
 

5% dos casos e está associada a uma história familiar para DA, com mutação genética 
específica. A demência de Alzheimer familiar (DAF) pode ser transmitida de forma 
autossômica dominante. As mutações genéticas mais comuns já foram associadas a três 
tipos de genes: proteína precursora do amiloide (APP), presenlina1 (PSEN1) e presenlina 
2 (PSEN2), localizados respectivamente nos cromossomos 21, 14 e 1. Na DAF as 
mutações do gene APP são responsáveis por 5% dos casos, enquanto os defeitos no 
PSEN1 ocorrem na maioria dos casos. Já as falhas no PSEN2 são mais raras. Pessoas com 
Síndrome de Down apresentam maior risco para a DA, em função da trissomia no 
cromossomo 21.  Estudos revelam que estes indivíduos apresentam envelhecimento 
precoce e a maioria com confirmação para o desenvolvimento de DA a partir de 40 anos 
(CARAMELLI et al., 2011; PRADO et al., 2013). 

O grupo de início tardio (DA senil, esporádica), ocorre em pessoas acima dos 65 
anos de idade. A apoliproteina E (APOE) existente no sangue se liga aos lipídios e é 
responsável pelo transporte do colesterol, que é necessário para a integridade da bainha 
de mielina. Está localizada no cromossomo 19 e possui três alelos (Ɛ2, Ɛ3 e Ɛ4). Na 
população mundial, o alelo Ɛ3 é o mais frequente, de 60% a 75%. O alelo Ɛ2 é mais raro 
e está presente em apenas 8% da população sendo considerado protetor para DA. Já o 
alelo Ɛ4 ocorre em média em 15% e sua presença triplica o risco de possuir DA. Para os 
indivíduos homozigotos, o fator de risco pode chegar de 12% a 14% maior do que os 
heterozigotos. Este alelo também é frequente em indivíduos do grupo DAF. A APOE está 
envolvida na formação de βA (CARAMELLI et al., 2011; ATALAIA-SILVA et al., 
2008). 

A proteína Tau é um componente do citoesqueleto neuronal, sendo responsável 
pela estabilização dos microtúbulos, que desempenham papel na comunicação e no 
processamento da informação neuronal. O gene desta proteína está localizado no 
cromossomo 17. A mutação neste gene consiste na hiperfosforilação da proteína e 
provoca a desagregação dos microtúbulos, formando emaranhados neurofibrilares 
insolúveis dentro do neurônio. Estes emaranhados provocam danos no mecanismo de 
transporte de nutrientes e no fluxo de informações. Além do DA, esta mutação está 
presente em outros tipos de doença neurodegenerativa, tais como demência acompanhada 
do Mal de Parkinson e Doença Frontotemporal ou DFT (MORALES et al, 2010). 



10 
 

Não há uma definição de qual das duas proteínas é a mais evidente nos indivíduos 
com DA. Estudos demonstram, através de autopsias, uma relação mais forte dos 
processos neurofibrilares com o comprometimento cognitivo leve (CCL), do que os 
processos amiloides e o CCL. Cerca de 30% dos indivíduos cognitivamente normais, 
apresentaram características de DA durante a autopsia, com uma quantidade maior de 
placas amiloides do que os emaranhados neurofibrilares, sugerindo que as placas 
amiloides se desenvolvem antes destes emaranhados (CLIFFORD, 2012). 

Geralmente, um dos primeiros sintomas da Doença de Alzheimer é a perda da 
memória episódica para fatos recentes. A doença progride gradativamente e observam-se 
três fases, conforme demonstradas no quadro1: 

Quadro 1: As fases da progressão da Doença de Alzheimer (INOUYE, 2004). 
INICIAL INTERMEDIÁRIA FINAL 

Formas leves de esquecimento Dificuldade de reconhecer 
pessoas Perda de peso 

Dificuldade de memorizar 
Incapacidade de aprendizado 
detém algumas lembranças do 
passado remoto 

Total dependência 

Descuido da aparência pessoal e 
no trabalho Perambulação Mutismo 
Perda discreta de autonomia para 
atividades comuns da vida diária 
(AVD) 

Incontinências urinária e fecal Restrito ao leito, incapaz 
para AVD 

Desorientação no tempo e espaço 
Comportamento inadequado, 
irritabilidade, hostilidade, 
agressividade. 

Irritabilidade extrema 

Perda da espontaneidade e 
iniciativa 

Incapaz de julgamento e 
pensamento obcecado 

Funções cerebrais 
deterioradas 

Alteração de personalidade e 
julgamento   Morte 

No cérebro com DA, o córtex diminui de tamanho e os ventrículos ficam maiores. 
O encolhimento grave fica localizado no hipocampo, que é a região responsável por novas 
lembranças. Na figura 5 é representado um corte transversal do cérebro, com a 
comparação de um cérebro normal à esquerda e um cérebro com DA à direita.  



11 
 

 

Figura 5: Comparação de um cérebro normal (esquerda) com um cérebro com DA 
(direita) (http://images.sciencesource.com/preview/alzheimers-disease-brain-diagram). 
 
 
 2.2 – Medicina Nuclear 

A prática clínica desenvolvida em um serviço de medicina nuclear (SMN) utiliza 
compostos marcados como traçadores de funções orgânicas, denominados radiofármacos. 
Estes são radionuclídeos associados a um fármaco que tem afinidade com o órgão de 
interesse, sendo utilizados em diagnóstico por meio da formação de imagens da radiação 
emitida. A administração deste composto ao paciente pode ser via endovenosa, oral ou 
por inalação. Os radionuclídeos utilizados são emissores de radiação gama ou pósitrons 
que ao interagirem com os detectores de equipamentos denominados gama câmaras, 
formam a imagem diagnóstica. Existem hoje dois tipos de técnicas para a aquisição das 
imagens: SPECT e PET, sendo que a primeira utiliza compostos marcados com 
radionuclídeos emissores gama e a segunda com emissor beta positivo (pósitrons). 
Devido às propriedades de especificidade com órgãos e tecidos, existem hoje vários 
radiofármacos desenvolvidos também para uso em terapia, denominada terapia por 
radionuclídeos (CHERRY, 2012). 

A Medicina Nuclear se iniciou no Brasil em 1949 com a fundação do primeiro 
Laboratório de Isótopos da América Latina na Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo. Já em 1954, uma Clínica de Medicina Nuclear no Serviço de Radioterapia 

Atrofia do córtex  
cerebral 

Aumento dos 
ventrículos 

Atrofia do 
Hipocampo Hipocampo 

Ventrículo 
lateral 

Ventrículo 
lateral 

Córtex  
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do Hospital das Clínicas em São Paulo foi montada, onde começaram as primeiras 
aplicações de iodo radioativo nas glândulas tireoides. 

Até o ano de 2015 o Brasil possuía cerca de 460 instalações de medicina nuclear, 
sendo 60% destas localizadas na região sudeste. Nestas instalações, pode-se observar 120 
equipamentos PET e cerca de 900 gama câmaras SPECT em uso (CNEN, 2015; 
MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). Porém, o número de exames cerebrais realizados 
anualmente não está disponível pelo Sistema Único de Saúde (SUS), nem tampouco 
especificado por prática. 

Um dos recursos para o diagnóstico precoce da doença de Alzheimer envolve as 
imagens cerebrais, que permitem estudos de regiões com alguma disfunção metabólica, 
sendo a Medicina Nuclear (MN) indicada como uma alternativa de prática viável para 
estes estudos. As imagens são utilizadas para avaliar a situação clínica do paciente, como 
por exemplo: diagnóstico diferencial das demências, avaliação de tumores, confirmação 
de morte cerebral, localização de focos epiléticos (COSTA et al., 2001). As células mais 
ativas captam com mais facilidade o radiofármaco, denominadas “áreas captantes” ou 
“áreas quentes” e produzem imagens mais nítidas, enquanto que nas regiões com pouca 
ou nenhuma captação as imagens ficam escurecidas. 

Na avaliação da neuroimagem para o paciente sugestivo com DA, nota-se um 
déficit de metabolismo no córtex temporal com prolongamento para a região parietal 
bilateral posterior. Nas figuras 6 e 7 são apresentadas comparações entre imagens de um 
cérebro saudável e um cérebro com a Doença de Alzheimer, utilizando a técnica SPECT 
e PET respectivamente. 
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Figura 6: SPECT cerebral. A imagem (A) representa o fluxo sanguíneo normal 
representado pela cor amarela; (B) observa-se um baixo fluxo sanguíneo 
(www.northwestradiology.com/pet-ct-delivers-earlier-more-accurate-detection-of-
alzheimers-disease/). 
 

 
Figura 7: PET cerebral. A imagem (A) representa um cérebro saudável e na imagem (B) 
um cérebro com baixa atividade na região temporo-pariental indicada pelas setas 
(www.nap.edu/read/11985/chapter/5#52). 
  
 2.2.1 - Tomografia por Emissão de Fóton Único (SPECT) 

Na técnica SPECT a imagem é obtida através da interação dos raios gama que são 
emitidos do interior do corpo do paciente após a administração e biodistribuição do 
radiofármaco em uso. A gama câmara detecta e localiza a origem da emissão dos raios 
gama provenientes do radiofármaco. A figura 8 representa os principais componentes da 

SPECT Cerebral Normal SPECT Cerebral - DA 

PET Cerebral Normal PET Cerebral - DA 

A B 

A B 
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gama câmara que são: colimador, cristal de cintilação, guia de luz e uma matriz de tubos 
de fotomultiplicadoras (CHERRY, 2012). 

 
Figura 8: Principais componentes de uma gama câmara (CHERRY, 2012). 

O colimador é geralmente fabricado em chumbo, sendo o mais utilizado em 
neurologia o de furos paralelos, aceitando apenas os raios gama que tenham uma direção 
perpendicular. Há colimadores diferentes para os diversos exames diagnósticos e 
diferentes energias dependendo do radioisótopo a ser utilizado, sendo substituído, sempre 
que houver necessidade. Anexo ao colimador, há o detector que é confeccionado com 
cristais inorgânicos e, em sua maioria, de iodeto de sódio dopado com Tálio (NaI(Tl)). O 
cristal é hidrofóbico, sendo hermeticamente fechado e protegido por um invólucro de 
alumínio. Um conjunto de fotomultiplicadoras, tubo a vácuo com um fotocátodo na 
extremidade, é inserido adjacente ao cristal, tendo a função de incrementar o sinal 
elétrico. O analisador da altura de pulso seleciona somente os pulsos que correspondem 
a uma região aceitavel de energia, definida em função do radioisótopo em uso. A janela 
de energia é esta região, geralmente disposta num intervalo de 20% ao redor do fotopico 
do radionuclideo. Para o Tecnécio-99m, que é monoenergético, 140 keV, a região 
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aceitável será de 126 keV a 154 keV, os fotóns que estiverem dentro desta faixa de energia 
serão aceitos e contados (POWSNER, 2006). 

Ao atravessarem o colimador, os raios gama, provenientes do paciente, interagem 
com o cristal, produzindo cintilação (ou fótons de luz) que serão coletados e convertidos 
em sinal elétrico pelo conjunto de fotomultiplicadoras, onde também ocorrerá a 
amplificação do sinal. O sinal elétrico amplificado resultante é encaminhado para uma 
unidade de processamento, que determina a localização X e Y de cada evento. Um 
terceiro sinal, denominado de pulso Z, se relaciona à energia do fóton produzido. O 
sistema é ajustado para uma janela de energia de 15 a 20%, centrada no fotopico do 
nuclídeo utilizado. A altura do sinal é correspondente à energia do fóton e se este pulso é 
aceito pela janela de energia, o par X e Y é armazenado. Estes dados são arquivados em 
uma matriz de pixels que irá formar a imagem médica (CHERRY, 2012).     

 2.2.1.1 – Radiofármacos para SPECT 
Um dos radionuclídeos mais utilizado na MN diagnóstica pela técnica SPECT é o 

Tecnécio-99m (99mTc), sendo que cerca de 80% de todos os exames utilizam fármacos 
marcados com este radionuclídeo. O tecnécio metaestável é obtido pela eluição de um 
sistema gerador de Molibdênio-99 (99Mo).   

O gerador é constituído de um radionuclídeo pai de meia vida longa (99Mo) de 
66h que decai por transição isomérica formando o radionuclídeo filho (99mTc). Este é 
considerado um radionuclídeo ideal para a prática clínica por ser um emissor gama puro, 
com energia de 140 keV, além de apresentar meia vida relativamente curta, de 
aproximadamente 6h. No interior do gerador, o molibdênio está adsorvido a uma coluna 
de alumina (Al2O3), e permanece retido durante todo o processo de “produção”. Um 
frasco com solução salina é utilizado para extrair o tecnécio solúvel produzido pelo 
decaimento do molibdênio, sendo que este último permanece na coluna por não ser 
solúvel na solução. Um segundo frasco, a vácuo, dentro de uma blindagem de chumbo, 
irá coletar o tecnécio juntamente com a solução salina, na forma de pertecnetato de sódio, 
composto flexível na marcação de vários fármacos devido ao grande número de estados 
de oxidação. Após a eluição, o decaimento continua e o tecnécio se acumula novamente 
na coluna, sendo que uma nova eluição poderá ser realizada algumas horas após a 
primeira, dependendo do rendimento do gerador (CHERRY, 2012; MORAES, 2007). Na 
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figura 9, o esquema de decaimento do 99Mo em 99Tc (estável), as partículas emitidas e a 
meia-vida. Na figura 10, o esquema do gerador de 99Mo/99mTc e o fluxo da eluição do 
tecnécio metaestável. 

 99Mo  β-,  γ, 66h      
 

 
 
 

 (86 %)      
    99mTc     
         
 β-,  γ, 66h        
 (14 %)        
      

β-, 2,12 x 105 a 
 

  
    99Tc 99Ru (estável)  

   
   

   
Figura 9: Esquema de decaimento do 99Mo em 99Tc (ABRAM, 2006). 

 

 
Figura 10: Esquema do gerador de Mo/Tc – as setas indicam o fluxo da eluição do 
tecnécio (MORAES, 2007). 

Sendo este o radionuclídeo mais utilizado na prática clínica, o desenvolvimento 
de radiofármacos ligados ao tecnécio metaestável para os mais diversos usos permanece 
em constante desenvolvimento.  
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Os exames de cintilografia cerebral permitem a análise clínica das funções do 
órgão. A fisiologia do cérebro requer que os fármacos atravessem a barreira 
hematoencefálica (BHE), que consiste de uma barreira protetora que impede ou dificulta 
a passagem de substâncias nocivas entre o sangue e o tecido nervoso. No quadro 2 são 
apresentados os principais radiofármacos utilizados em neurologia e na psiquiatria 
(COSTA, 2001). 

Quadro 2: Principais radiofármacos para uso clínico em neurologia e psiquiatria pela 
técnica SPECT (COSTA, 2001). 

Função a estudar Radiofármaco 
Destruição da barreira 
hematoencefálica 99mTc-Pertecnetato; 99mTc-Glucoheptonato; 67Ga-Citrato  

Volume sanguíneo 99mTc-Glóbulos vermelhos; 99mTc ou 123I-Albumin 

Fluxo sanguíneo / perfusão 99mTc-HMPAO (CeretecTM); 99mTc-ECD (NeuroliteTM); 
127Xe ou 133Xe; 123I-Anfetamina (IMP) 

Marcadores tumorais 201Tl; 99mTc-Isonitrilos (SestaMIBI- CardioliteTM);  
 99mTc-Tetrosfosmina (MyoviewTM); 99mTc-e 
 111In-Anticorpos monoclonais 

Sistema dopaminérgico Pré-sináptico: 123I-β-CIT; 123I-FP-CIT (DaTSCANTM); 
123I-IPT;99mTc-TRODAT1;  
Pós-sináptico: 123I-Benzamida (IBZM); 123I-Epidepride 

Sistema gabaérgico 123I-Iomazenil 
Infecção / abcessos 99mTc e 111In-Glóbulos brancos e Anticorpos anti-

granulócito 

Os fármacos utilizados na pesquisa do fluxo sanguíneo, metabolismo e perfusão 
cerebral são o hexametilpropileno amina oxima (HMPAO) e o dímeriatilcisteinato 
(ECD). Estes, depois de marcados com o 99mTc, formam um complexo estável e lipofílico 
que, após a administração intravenosa, atravessa a Barreira Hematoencefálica ou BHE. 
Para uma melhor qualidade da imagem as aquisições devem ser realizadas na primeira 
hora após a administração. O tecnécio utilizado deve ser de uma eluição recente, com 
menos de 2 horas, e o período entre eluições não deve ultrapassar 24 horas para que não 
haja alto de teor de 99Tc (tecnécio estável), conforme restrições das farmacopeias europeia 
e americana (MARQUES, 2001). O percentual de captação da substancia pelo cérebro 
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varia de 4 a 6%, sendo a sua biodistribuição extremamente rápida, cerca de 5 minutos, a 
partir da atividade injetada no paciente (Bula HMPAO, 2015; Bula ECD, 2015). Até 
2014, apenas o ECD era produzido no Brasil. 

 2.2.2 – Tomografia por Emissão de Pósitron (PET) 
A tomografia por emissão de pósitrons (PET) também é uma técnica de imagem 

não invasiva, capaz de mapear a biodistribuição de substâncias químicas (fármacos) 
contendo isótopos radioativos (radiotraçadores ou radiofármacos). Apresenta diferenças 
da técnica SPECT principalmente quanto aos radionuclídeos utilizados, sendo estes 
pósitron-emissores.  

O pósitron é uma partícula com massa igual a do elétron, mas com carga elétrica 
positiva. A emissão de um pósitron ocorre quando, em um núcleo instável com excesso 
de prótons, um próton se transforma em nêutron, liberando um pósitron e um neutrino, 
conforme equação a seguir (TURKINGTON, 2001). 

 →   +  +    
  

Onde  é o radionuclídeo que decai para ;  é o pósitron;  o 
neutrino. 

O pósitron liberado se move até sofrer uma interação com um elétron do meio. 
Nessa interação, o pósitron e o elétron se aniquilam, dando origem a dois fótons 
diametralmente opostos (ângulo de 180º ± 0,3), com energias de 511 keV cada. O PET 
baseia-se na detecção destes dois fótons, através de um processo que é capaz de mapear 
a localização da fonte emissora de pósitrons no corpo do paciente, conforme esquema da 
figura 11 (DE SÁ, 2010). 
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Figura 11: Esquema de deteção da técnica PET (http://science.howstuffworks.com/). 
 

Os dois fótons colineares ao interagirem com os detectores formam uma linha, 
denominada de linha de resposta (LOR), sendo detectados em um sistema de 
coincidência, dentro de uma janela de tempo de 2 a 12 ns, gerando um sinal, conforme 
figura 12. O sistema de detecção tem a forma de anéis circulares contendo milhares de 
pequenos detectores constituídos de cristais inorgânicos cintiladores acoplados a 
fotomultiplicadoras; o processamento do sinal ocorre como em uma gama câmara SPECT 
convencional. Dessa forma, a localização do evento de aniquilação ocorrerá na LOR 
correspondente, fornecendo os valores de localização X e Y, dentro de uma janela de 
energia Z (DE SÁ, 2010). 
 

Detectores de 
raios gama 
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Figura 12: Esquema da detecção em coincidência em uma câmara PET 
(http://depts.washington.edu/nucmed/). 

Estes equipamentos por emissão de pósitrons apresentam melhor resolução do que 
o sistema SPECT devido, principalmente, ao grande número de detectores empregados e, 
apesar de não possuírem colimadores, o aceite do sinal em uma janela de tempo bem curta 
fornece colimação, denominada de colimação eletrônica ou temporal (DE SÁ, 2010). 

Na técnica de PET/CT, denominada híbrida, o PET faz a avaliação morfológica, 
e está associado a um tomógrafo computadorizado (CT) que apresenta a informação 
anatômica. Dessa forma, a imagem da fusão das duas técnicas resulta em um exame de 
melhor resolução e diagnóstico mais eficiente. Sua principal aplicação é em oncologia, 
sendo também utilizada em neurologia, psiquiatria e cardiologia. Em oncologia, é 
utilizada no diagnóstico diferencial entre tumores malignos e benignos, no estadiamento 
ou reestadiamento de tumores malignos, além da avaliação de resposta terapêutica à 
quimioterapia ou à radioterapia (SOARES et al., 2009; ROBILOTTA, 2006). 

  2.2.2.1 – Radiofármacos para PET 

As imagens PET foram, inicialmente, obtidas com o uso de 15O, marcado em O2, 
CO e CO2 e apenas nos anos 70, os cíclotrons para produção de material biomédico foram 
desenvolvidos e uma variedade de isótopos, incluindo 11C, 13N, 15O e 18F, começou a ser 
produzida em escala comercial e não apenas na pesquisa. As medidas de fluxo e volume 
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Canal 1 
 

Canal 2 
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sanguíneo tornaram-se ferramentas clínicas importantes e, por essa técnica pode-se 
visualizar anomalias no cérebro e em outros órgãos (DE SÁ, 2010). 

Porém, é interessante ressaltar que a aceitação das imagens geradas por emissores 
de pósitrons deveu-se em grande parte ao desenvolvimento do radiofármaco 
radionuclídeo 18F marcando a molécula de 2-fluordeoxi-D-glicose (2 FDG), como fato 
determinante na expansão da técnica. Sendo até hoje o radiofármaco pósitron-emissor 
mais utilizado, o FDG comporta-se como uma glicose normal e participa do metabolismo 
desta substância no organismo. É retido preferencialmente em tecidos onde a glicose é a 
principal fonte de energia: tumores malignos e suas metástases, células do miocárdio e 
tecido neural.  Além disso, a meia-vida do 18F de aproximadamente 110 minutos é 
considerada ótima para essas imagens, tornando-se a principal aplicação clínica na 
oncologia, na cardiologia e na neurologia (DE SÁ, 2010). 

Na neurologia, o FDG é utilizado para classificar tumores cerebrais, na 
diferenciação de gliomas de alto ou baixo grau, além de distinguir entre tumores 
recorrentes e efeitos de tratamento como, por exemplo, necrose por radiação. Também é 
empregado para a localização de ataques epiléticos em pessoas com epilepsia intratável. 
Porém, os exames neurológicos utilizando este radiofármaco não apresenta boa qualidade 
de imagem já que o cérebro apresenta alto consumo de glicose. Dessa forma, 
radiofármacos mais específicos têm sido desenvolvidos para estas aplicações, sendo que 
para a marcação da proteína β-amiloide começaram a ser desenvolvidos a partir de 2002, 
sendo o PiB marcado com 11C, o precursor (COSTA, 2001). 

No quadro 3 a seguir, são apresentados os principais radiofármacos utilizados nos 
exames neurológicos. 
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Quadro 3: Principais radiofármacos para uso clínico em neurologia e psiquiatria pela 
técnica PET (COSTA, 2001). 

Função a estudar Radiofármaco 
Volume sanguíneo 15O-Glóbulos vermelhos 
Fluxo sanguíneo 15O-Água; 15O-Dióxido de carbono; 11C-Butanol 
Metabolismo da glicose 18F-Deoxiglucose (FDG) 
Utilização do oxigênio 15O-Água 

Marcadores tumorais 18F-Deoxiglucose (FDG); 11C-Metionina; 11C-
Timidina (FLT) 

Sistema dopaminérgico Pré-sináptico: 18F-DOPA; 
Pós-sináptico: 18F-Spiperona; 18F-Raclopride 

Sistema da benzodiazepina 18F-Flumazenil 
 

Carbono – 11 (11C) 
O primeiro fármaco marcador das placas βA foi desenvolvido na Faculdade de 

Pittsburg – Estados Unidos, denominado Pittsburg Composto B, ou PiB. Os primeiros 
estudos em humanos começaram em 2002 e teve a primeira imagem publicada em 2004. 
O PiB é um derivado da tioflavina T que é uma coloração para histologia da placa β-
amiloide. É considerado o padrão ouro para a imagem PET, onde a captação de substancia 
branca é menor. Apesar das vantagens, este fármaco é marcado com o 11C que tem a meia 
vida muito curta, cerca de 20 minutos, levando à necessidade do centro diagnóstico 
possuir um acelerador para produção própria (KLUNK, 2004). No Brasil, porém a 
produção de carbono-11 tem sido muito restrita com distribuição comercial praticamente 
inviável. 

Flúor – 18 (18F) 
O Fluor-18, com meia vida de 110 minutos, é ainda o radionuclídeo mais utilizado 

em imagens PET no país, principalmente devido aos problemas logísticos de distribuição 
de radiofármacos com meia vida muito curta, além da não disponibilidade de cíclotrons 
em todas as regiões. Tem sido fabricado na forma de moléculas de fluordesoxiglicose 
(18FDG) e administrado por via endovenosa (ROBILOTTA, 2006). Consequentemente, 



23 
 

em exames cerebrais o radionuclídeo ainda mais empregado é o Fúor-18 (COSTA, 2001). 
O processo consiste em verificar o metabolismo cerebral pelo consumo da glicose pelas 
células ativas. 

Como a meia vida do 11C é muito curta, houve a necessidade do desenvolvimento 
de um traçador amilóide marcado com 18F. Vários laboratórios elaboraram pesquisas para 
o desenvolvimento deste traçador e, em 2008, surgiu o primeiro relato de uma imagem 
com qualidade em humanos de um traçador amilóide marcado com 18F (ROWE, 2014). 

Desde o ano de 2012 fármacos marcados com flúor têm sido aprovados pela 
Administração de Alimentos e Medicamentos – FDA/USA (Food and Drug 
Administration) tendo como função a avaliação da placa β-amiloide. No quadro 4 é 
apresentada a relação dos radiofármacos e o respectivo ano de aprovação pelo FDA. 

Quadro 4: Relação dos novos fármacos marcados com o 18F em uso desde 2012 
(www.accessdata.fda.gov; www.navidea.com/pipeline/nav4694.html). 

Radiofármaco Nome 
Comercial Fabricante Ano de 

aprovação 
18F - Florbetapir Amyvid Eli Lilly - subsidiaria: Avid 2012 
18F - Flutemetanol Vizamyl GE 2013 
18F - Florbetapen Neuraceq Piramal Imaging 2014 
* NAV4694 Navidea Testes 

 *Em fase de testes, ainda sem nome. 
  
 2.3 - Protocolos Médicos de Aquisição 

Os protocolos médicos definem os critérios de diagnóstico de doenças, o 
tratamento com os medicamentos e as atividades adequadas, além dos mecanismos para 
o monitoramento clínico quanto à efetividade do tratamento (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
2010). No quadro 5 são apresentados os protocolos médicos para adultos com as 
respectivas atividades recomendadas para exames cerebrais, utilizando os radionuclídeos 
Tecnécio-99m e Flúor-18. Estes são recomendados pela Sociedade Americana de 
Medicina Nuclear (Society of Nuclear Medicine – SMN), pelo Colégio Americano de 
Radiologia (American College of Radiology – ACR) e pela Associação Europeia de 
Medicina Nuclear (European Association on Nuclear Medicine – EANM); os valores 
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apresentados entre parênteses são considerados típicos, recomendados por estas 
sociedades. 

Quadro 5: Protocolos médicos com as atividades recomendadas para os exames cerebrais 
(SNMa, 2009; SNMb, 2009; ACR-SPR, 2012; EANMa, 2009; EANMb, 2009) 

 SNM – 2009    ACR - 2012                   EANM – 2009 

Radiofármaco 
99mTc-HMPAO                 
99mTc-ECD 18F-FDG 

99mTc-HMPAO                 
99mTc-ECD 

99mTc-HMPAO                 
99mTc-ECD 18F–FDG 

Atividade 
(MBq) 
  

555 - 1110 
 

185-740 
 

555 - 1110 
 

555 - 1110 (740) 
 

2-D* 
300 - 600 (370) 

3-D* 
125 - 250 (150) 

*2-D e 3-D (duas e três dimensões respectivamente). 
 

Informações quanto ao modo de aquisição das imagens, para uma melhor 
qualidade do exame, também são descritos nestes protocolos. 
  
 2.4 - Critérios de avaliação da cintilografia 

A interpretação do resultado do exame pode ser realizada por meio de análise 
qualitativa e quantitativa. A qualitativa é a análise visual dos padrões de captação da 
atividade do radiofármaco no órgão. De acordo com os protocolos médicos, dever ser 
feita na tela do computador, pois permite ajustes na cor ou contraste. A mesma escala de 
cores deve ser usada para todos os pacientes daquele protocolo (SNMa,b, 2009; 
EANMa,b, 2009; ACR-SPR, 2012). Nos pacientes com um grau de demência leve, a 
interpretação visual é altamente dependente da qualidade das imagens e da experiência 
do profissional que emitirá o laudo (BARTENSTEIN, 1997). 

A análise quantitativa pode ser semiquantitativa (relativa) ou absoluta. Na 
semiquantificação compara-se a área de interesse com uma área de outra região, onde há 
uma menor probabilidade de doença; neste caso a região a ser comparada é o cerebelo. 
Para a DA, o déficit do fluxo sanguíneo cerebral é predominante na região 
temporoparietal. A quantificação relativa é obtida pelo quociente entre a média de 
contagens em uma região de interesse (Region of Interest - ROI) e a média de contagens 
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obtida em outra ROI na região occipital. Este resultado deve ser comparado com um 
banco de dados de pacientes considerados normais determinando, assim, se a 
hipocaptação é indicativa de DA (SNMa,b, 2009; EANMa,b, 2009; ACR-SPR, 2012). 
Esta comparação deve ser feita utilizando-se sempre o mesmo protocolo, mesmo 
equipamento e serviço, já que depende das condições de aquisição dos exames realizados, 
sensibilidade do equipamento, além dos processos de reconstrução das imagens. 

A quantificação absoluta representa um grande desafio na MN, porque trata do 
percentual da biodistribuição do radiofármaco no órgão, dada a importância clínica para 
a avaliação cerebral (ZAIDI, 2006). Este processo não é utilizado na prática clínica devido 
à dependência do conhecimento da eficiência do sistema de detecção e, ainda, da 
calibração deste sistema. 

 2.5 – Protocolos de Processamento 
A imagem é expressa em diferentes níveis de cinza, as variações nos tons são 

representadas por um conjunto de números, sendo que este varia de acordo com a matriz 
utilizada. Por exemplo: uma matriz de 256 x 256 pixels emprega tons de cinza que variam 
de 0 a 255. Cada posição que corresponde a um endereço na matriz é denominada de pixel 
e contém um valor numérico associado ao tom. A imagem digital é representada por uma 
matriz f(x,y), onde o valor de f é resultado da intensidade do material correspondente ao 
pixel cuja coordenada é (x,y). O tamanho da matriz determina a quantidade de pixels, 
assim uma matriz 64 x 64 possui 4.096 pixels. Quanto maior o tamanho da matriz, maior 
a quantidade de pixels e menor será o tamanho de cada unidade, melhorando a resolução 
espacial da imagem (MARQUES FILHO, 1999). Na figura 13, pode-se verificar o efeito 
causado na imagem conforme o tamanho da matriz. 
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 Figura 13: Efeito do tamanho da matriz na qualidade da imagem: (A) objeto: (B) matriz 
menor; (C) matriz maior (POWSNER, 2006). 

 
Na imagem de MN, o valor numérico obtido em cada pixel é dado pelo número 

de fótons que chegam ao detector naquele endereço da matriz. O evento será considerado 
válido quando a energia do fóton depositada no cristal encontra-se dentro da janela de 
energia estabelecida no protocolo. Quanto maior o número de fótons, maior deverá ser o 
contraste entre pontos captantes e não captantes, aumentando ou diminuindo a escala 
numérica de tons de cinza. Cabe, porém, comentar que existem limitações, 
principalmente relacionadas ao tempo morto do detector, ou detectores, durante a 
aquisição de imagem, podendo ocasionar perda de contagens por paralização do sistema. 
Os dados são processados matematicamente para reproduzir a figura de um corte 
transversal do órgão em estudo (CHERRY, 2012). 

 2.6 - Métodos de Reconstrução 

Para a técnica SPECT, a reprodução do órgão é construída a partir de um conjunto 
de projeções bidimensionais, que são adquiridas pelos detectores. Estes giram ao redor 
do paciente obtendo aquisições em vários ângulos, conforme a figura 14. Na 
reconstrução, algoritmos matemáticos relacionam os dados da projeção da distribuição da 
atividade no corpo para formar a imagem reconstruída do órgão em 3-D (CHERRY, 
2012). 



27 
 

 
Figura 14: Esquema do sistema de aquisição de uma gama câmara SPECT (CHERRY, 
2012). 

Existem dois métodos de reconstrução: o analítico e o iterativo.  O método 
analítico mais aplicado é a retroprojeção filtrada (Filtered Back Projection – FBP). 
Quanto ao método iterativo, os algoritmos mais utilizados são MLEM (Maximum 
Likelihood Expectation Maximization) e OSEM (Ordered Subsets Expectation 
Maximization) (POWSNER, 2006). O quadro 6 apresenta um resumo dos métodos de 
reconstrução utilizados. 
Quadro 6: Resumo dos métodos de reconstrução 

Método de Reconstrução 
 Analítico Retroprojeção 

Filtrada (FBP) 
Mais utilizado 
na rotina clinica 

 
Interativo 

MLEM 
 
OSEM 

Maior tempo 
para o 
processamento 

 2.6.1 – Método Analítico  
A Retroprojeção Filtrada tem sido o método mais usado na prática clínica por ser 

rápido e simples. Os dados adquiridos pela gama câmara são utilizados para criar cortes 
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no plano axial do órgão em estudo do corpo do paciente. Denomina-se FBP a junção 
destes cortes em direção ao centro, formando o órgão de interesse. Os números de 
contagens por cada pixel (domínio espacial) em cada projeção são distribuídas ao longo 
do plano (x,y), formando uma matriz. Em cada ângulo, uma nova matriz é obtida com a 
aplicação da Transformada de Fourier e aplicação de um pré-filtro, o Ramp. Novas 
projeções, agora filtradas, são obtidas com a aplicação da Inversão da Transformada de 
Fourier. Para cada endereço da matriz observa-se um maior ou menor valor para as 
contagens (figura 15 A). Nesta figura, a região central mais densa representa a maior 
quantidade de sinal na matriz de aquisição, enquanto os pontos ao redor são considerados 
artefatos, pois são contagens residuais. Neste tipo de reconstrução, há um ruído 
característico que é o artefato estrela, que é eliminado pelo filtro Ramp (figura 15 B) 
(POWSNER, 2006; CHERRY, 2012).   

 

 
Figura 15: Reconstrução pelo método analítico: (A) exibição do número de contagens ao 
longo de uma matriz; (B) efeito estrela, onde as posições 1, 2 e 3 representam o aumento 
do número de projeções (POWSNER, 2006).    

A sobreposição de todas as informações retroprojetadas origina uma imagem 
aproximada da distribuição real da atividade no órgão em estudo (POWSNER, 2006). Na 
figura 16 é representada a visualização das projeções de um órgão pelo método de 
retroprojeção. 

1 2 3  

A B 
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Figura 16: Projeções de um fígado são retroprojetadas a partir de cortes transaxiais do 
órgão (POWSNER, 2006). 
 
 2.6.2 – Método Iterativo  

Neste método, o objetivo principal é minimizar a diferença entre as projeções 
medidas e as estimadas pelo algoritmo. Exige várias iterações para convergir para a 
melhor imagem. Cada iteração equivale a um procedimento FBP separado. Na maioria 
das vezes, considera a estimativa inicial como uma imagem uniforme. Durante a 
reconstrução, os valores das projeções medidas são comparados com os valores das 
projeções estimadas do objeto real. O resultado desta comparação é utilizado para ajustar 
a imagem estimada, modificando o valor estimado, gerando assim uma nova estimativa. 
Com isto, o tempo de cálculo para o processamento aumenta bastante devido ao processo 
de iteração. A figura 17 representa a sequência de uma imagem cerebral para diferentes 
números de iteração, observando-se que a resolução espacial melhora com o aumento do 
número de iterações escolhido pelo processo de reconstrução (CHERRY, 2012).   
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Figura 17: Sequência de uma imagem cerebral como o aumento do número de iterações, 
de 1 a 30 (CHERRY, 2012). 
MLEM  

Este algoritmo é fundamentado no EM (Expectation Maximization Algorithm) que 
usa aproximações estatísticas. O MLEM utiliza a técnica da maximização da 
verossimilhança da imagem para aumentar o valor da estimativa, isto é, procura o melhor 
valor médio das flutuações estatísticas. Considera que todo o processo de detecção segue 
uma distribuição de Poisson, onde a reconstrução da distribuição da atividade, em cada 
pixel, dará origem a um conjunto de projeções estimadas similar ao conjunto medido. No 
conjunto que tem todas as projeções possíveis, o conjunto de maior probabilidade é a 
estimativa com a probabilidade máxima (Maximum Likelihood) de correlacionar com o 
objeto original.  Se a matriz utilizada na imagem for de 128 x 128 pixels, tem-se de 1 a 
16.348 pixels. Assim, todos os pixels da imagem e os elementos de projeção são 
agrupados para formar uma lista única para cada conjunto. Na teoria, os dados medidos 
convergem para o ponto em que são iguais aos dados estimados (POWSNER, 2006; 
CHERRY, 2012).   

 O elevado número de iterações implica em um maior tempo de processamento e 
de convergência, o que é inviável na prática clínica. Novos algoritmos foram 
desenvolvidos para aumentar a rapidez no processamento. O método mais utilizado é o 
OSEM (POWSNER, 2006; CHERRY, 2012). 

Iteração 1 Iteração 3 Iteração 5 

Iteração 20 Iteração 10 Iteração 30 
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OSEM 
Este método foi proposto para acelerar o processo de reconstrução do algoritmo 

MLEM. O conjunto total de projeções é dividido em subconjuntos menores, chamados 
de subsets, a informação é processada por blocos, diminuindo o tempo para a 
reconstrução. Se a imagem é adquirida com 64 projeções, ela pode ser dividida em 8 
subsets, sendo cada um com 8 imagens. Ou em 16 subsets, sendo cada um com 4 imagens, 
conforme exemplo a seguir: 

Subconjunto 1: projeções 1, 17, 33 e 49 
Subconjunto 2: projeções 2, 18, 34 e 50 
... 
Subconjunto 16: projeções 16, 32, 48 e 64 
 
Após esta divisão, aplica-se o método MLEM que, após o processamento, obtém-

se uma iteração completa, quando todos os subgrupos foram tratados. Ao usar 16 subsets, 
o processo de convergência é acelerado por um fator de 16, reduzindo o tempo 
computacional necessário para a reconstrução (BRUYANT, 2002).  

 
 2.7 - Correção de Atenuação 

Os radionuclídeos utilizados em diagnóstico na MN são normalmente emissores 
gama. Durante a interação destes com a matéria, alguns fótons ao sair do corpo do 
paciente podem sofrer alterações em sua trajetória. Algumas situações que podem ocorrer 
são: desvio de sua trajetória original, perda de energia ou não interação com o cristal 
detector. Estes fótons também podem ser absorvidos ou dispersados, conforme o tecido 
ao redor do órgão de interesse. De forma a compensar esses eventos, fatores de correção 
são utilizados, considerando a profundidade onde se encontra a fonte e o coeficiente de 
atenuação dos tecidos.  Para o 99mTc, o coeficiente de atenuação no tecido é de 0,15/cm, 
ou seja, de cada cm de tecido entre a fonte e o cristal cintilador, 15% dos fótons são 
absorvidos ou espalhados, não contribuindo para a formação da imagem (POWSNER, 
2006).  

O coeficiente de atenuação varia de acordo com a densidade de cada tecido 
envolvido. A maioria dos equipamentos SPECT utiliza o Método de Chang para correção 
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de atenuação, sendo que este considera um fator de correção de atenuação uniforme, ao 
longo do eixo transversal do corpo. Essa simplificação leva, com certeza, a uma imagem 
mais degradada. O uso da tomografia computadorizada (TC) associada ao equipamento 
SPECT ou PET (SPECT/CT ou PET/CT) visa resolver ou melhorar essa correção, 
considerando um mapa de atenuação oriundo da imagem TC, pixel a pixel (DE SÁ, 2010). 
  
 2.8 - Filtros de reconstrução 

Para corrigir distorções na imagem reconstruída são utilizados filtros que 
removem ruídos e melhoram a qualidade da imagem; estes são aplicados após a 
reconstrução da imagem e sua escolha depende do operador. Os filtros atuam sobre duas 
técnicas, a filtragem espacial e a filtragem no domínio de frequência. No primeiro caso, 
o filtro atua sobre a matriz de pixels, removendo os pixels de baixa contagem e no 
segundo caso, atua na modificação da Transformada de Fourier, removendo componentes 
de alta frequência (MARQUES FILHO, 1999). 

Os filtros são classificados em “passa-baixa” e “passa-alta”. Os filtros “passa-
baixa” eliminam ou atenuam os componentes de alta frequência no domínio das 
Transformadas de Fourier. Estes componentes correspondem a regiões de borda e/ou 
detalhes finos na imagem, o efeito deste filtro é a suavização da imagem, com o 
aparecimento de um pequeno “borramento”.  Os filtros passa-alta eliminam ou atenuam 
os componentes de baixa frequência, realçando as bordas e regiões de alto contraste da 
imagem (MARQUES FILHO, 1999).  

O filtro passa-baixa é caracterizado por dois parâmetros: a frequência de corte e a 
ordem. A frequência de corte (cutoff) indica qual frequência máxima do filtro será 
utilizada na reconstrução, ou seja, acima de uma frequência determinada, o ruído é 
eliminado. Para um valor elevado da frequência, a imagem terá ruído, e para uma baixa 
frequência de corte tem-se um pior contraste. Outro parâmetro é a ordem, que é específico 
para o tipo de filtro denominado Butterworth. A ordem controla a inclinação da curva, 
um valor elevado da ordem causa artefatos nas bordas das estruturas do órgão em estudo 
(POWSNER, 2006; ZAIDI, 2006). A figura 18 representa os efeitos de alguns filtros 
passa-baixa utilizados na redução de ruídos de alta frequencia. O filtro Parzen não é muito 
utilizado nas imagens SPECT por suavizar demais os dados e interferir fortemente na 
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quantificação Os filtros Butterworth e Hamming apresentam alguma suavização, sendo 
mais aceitos para dados de alta e média frequência em comparação com o filtro Parzen. 
O filtro Butterworth tem sido o mais comum por permitir ao usuário um melhor ajuste de 
filtragem para alta frequencia. A região cinza mais escura delineia a variedade de formas 
para o filtro Butterworth, enquanto a região mais clara indica uma variedade de formas 
para o Hann. (POWSNER, 2006).  

 
Figura 18: Características dos filtros passa-baixa (POWSNER, 2006). 

 
Um filtro passa-baixa pode suavizar a imagem em um grau que não permite a 

visualização de pequenas lesões, levando à perda de contraste. Por esta razão, uma 
terceira classe de filtros, denominados filtros de melhoramento ou de restauração, é 
utilizado em imagiologia SPECT. Os filtros de restauração aumentam o sinal com uma 
redução simultânea de ruído sem perda da resolução, estes filtros são o Metz e o Wiener 
(LYRA, 2011).  

Filtro Ramp 
Considerado um pré-filtro, é aplicado para eliminar as baixas frequências que 

causam indefinições na imagem, como o efeito estrela produzido pela reconstrução FBP. 

Frequência (ciclos/pixel) 

Região do filtro Hann 

Região do filtro 
Butterworth 
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É um filtro “passa- alta”. Não atua sozinho, está associado a um “filtro passa-baixa”, de 
forma a reduzir a alta frequência (LYRA, 2011). 

Filtro Butterworth 
É o filtro mais utilizado em Medicina Nuclear, oferece maior contraste, sendo um 

filtro passa-baixa. Tem como característica os parâmetros de frequência de corte e ordem. 
Em conjunto com o filtro Ramp são usados no processo de reconstrução de FBP (LYRA, 
2011; ZAIDI, 2006). Nos protocolos médicos é o filtro mais recomendado para o exame 
cerebral pelas sociedades americana e europeia de medicina nuclear (EANMa, 2009; 
SNMa, 2009). 

Filtro Hann 
É um filtro passa-baixa bem simples, utiliza apenas um parâmetro, a frequencia 

de corte. É muito eficaz na redução do ruído de imagem, mas não preserva as bordas da 
imagem do objeto (LYRA, 2011). 

Filtro Hamming 
Também é um filtro passa-baixa que apresenta um elevado grau de suavização, 

removendo os ruídos de alta frequência. Este filtro tem apenas um único parâmetro para 
descrever a sua forma, a frequência de corte. A única diferença com o filtro Hann é na 
amplitude para a frequência de corte, em que esta amplitude pode ir a zero (LYRA, 2011). 

 Filtro Metz 
É baseado na função de transferência de modulação (MTF) medida pelo sistema 

do equipamento SPECT. A MTF descreve como o sistema analisa as frequências e atua 
no domínio das mesmas. É dependente da contagem dos fótons que chegam ao detector, 
quanto maior a contagem maior a recuperação da resolução (LYRA, 2011). Na figura 19, 
observa-se que com o aumento do número de contagens, o pico da curva MTF torna-se 
mais acentuado com a aplicação do filtro Metz, melhorando a resolução. No estudo 
realizado por Raeisi et al. (2007), sobre SPECT cerebral, os filtros Ramp, Hann, 
Hamming, Butterworth, Metz e Wiener foram examinados. O estudo sugere que os filtros, 
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Metz e Wiener fornecem a máxima resolução e contraste, enquanto o Butterworth gera a 
imagem de melhor qualidade. 

 

Figura 19: Filtro Metz para contagens totais de 20.000, 50.000, 100.000, 200.000, 
500.000 e 1 milhão de contagens, da curva mais baixa até a maior curva respectivamente 
(LYRA, 2011). 
 2.9 - Análise de qualidade da imagem 

A qualidade de uma imagem da função é a representação fidedigna de um objeto. 
Na MN a qualidade das imagens é limitada por vários fatores, sendo que alguns estão 
inter-relacionados. Sendo uma das principais propriedades a serem garantidas na imagem 
reconstruída pela necessidade de diferenciação de estruturas de pequena dimensão e 
densidades simulares de tecidos, a resolução espacial torna-se fator determinante para um 
bom diagnóstico. Outras propriedades também se apresentam como críticas para a 
diferenciação de regiões captantes ou não captantes, tais como: (a) contraste e (b) relação 
contraste-ruído (CHERRY, 2012). Dessa forma, a garantia da qualidade de imagens 
médicas deve ser alcançada e, para tanto, as propriedades descritas a seguir devem estar 
dentro de parâmetros especificados pelos fabricantes ou normas técnicas. 

Filtro Metz 

Frequência Espacial (ciclo/pixel) 

Filtro 
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 2.9.1 - Razão Sinal Ruído 
O sinal é a parte da informação que produz a imagem real, enquanto ruídos são 

dados que podem não ter relação direta com a imagem, degradando sua qualidade. Quanto 
maior o número de contagens que chegam ao detector, tem-se um melhor sinal, 
aperfeiçoando esta relação. Dessa forma, a qualidade da imagem é dependente deste 
parâmetro (POWSNER, 2006).  

 2.9.2 - Uniformidade 
Descreve o grau de homogeneidade da imagem de um campo uniforme 

proveniente de uma fonte radioativa de atividade conhecida. Pode ser obtida de duas 
maneiras: Intrínseca – sem o uso do colimador, ou Extrínseca - com o uso do colimador 
em caso de técnica SPECT. Fatores que degradam a uniformidade são falhas na 
fotomultiplicadora, deterioração do cristal, ajuste incorreto da janela de energia, entre 
outros. (IAEA, 2009). 
 2.9.3 - Resolução Espacial 

Descreve a habilidade da gama câmara em diferenciar dois pontos distintos de 
radiação na imagem reconstruída. Esta propriedade é intrínseca ao sistema instalado. 
Pode ser influenciada pela eficiência dos detectores, pela distância entre fonte e detector, 
pela atividade (ou número de contagens) presente na região em estudo, pelo sistema de 
colimação em uso, entre outros fatores (IAEA, 1991). Também está relacionada à 
quantificação da imagem PET e SPECT, por meio do efeito do volume parcial (EVP) que 
é a limitação do equipamento em reconhecer estruturas com dimensões menores que duas 
vezes a resolução espacial (IAEA, 2014). 

 2.9.4 - Efeito de Volume Parcial 
Entender como este efeito funciona é de grande importância na avaliação do 

diagnóstico, pois representa uma perda de informação ou erro na estimativa da 
concentração da atividade na região das pequenas lesões. 

Pode ser descrito por dois eventos distintos, onde o valor da intensidade 
(contagens) é diferente do real. O primeiro efeito é uma distorção na imagem 3-D, 
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causado pela resolução espacial limitada do equipamento. Devido a esta limitação, a 
imagem de uma pequena fonte, pode ser apresentada maior, porém com pouca 
intensidade, onde uma parte do sinal “transborda”, fenômeno conhecido como spill out. 
Este “derramamento” afeta também a região de radiação de fundo (BG). Este fenômeno 
é representado na figura 20 (SORET, 2007).  

 
Figura 20: (A) Fonte circular (diâmetro 10 mm) de atividade uniforme (100 unidades 
arbitrárias) em um fundo sem material radioativo; (B) atividade máxima medida é 
reduzida para 85 unidades arbitrárias (SORET, 2007). 

O segundo fenômeno é influenciado pela diferença de densidade dos tecidos ao 
redor da região estudada, denominado como efeito de fração do tecido. Neste caso, há 
interferência da atividade nas áreas adjacente ao objeto em estudo. Numa lesão captante 
pequena em uma região de BG, o sinal será difundido da lesão para o BG (spill-out), mas 
também do BG para a lesão, devido ao menor número de contagens. Este fenômeno 
influencia, principalmente, as bordas do objeto sendo conhecido como spill in. A imagem 
resultante apresentará os dois efeitos, sendo que um ou outro será predominante em 
função do número de contagens de cada região (SORET, 2007).  Estes fenômenos são 
exemplificados na figura 21.  

A B 
Objeto real Imagem reconstruída 
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Figura 21: (A) distribuição da atividade no objeto, (B) influência do spill-out (C) 
influência do spill-in e (D) a imagem resultante é a soma dos dois eventos (SORET, 
2007).  

Esses fenômenos podem ser observados tanto em técnica PET quanto SPECT e 
tornam-se principalmente importantes quando se deseja quantificar a lesão ou região de 
interesse. Correções devem ser avaliadas para ambos os efeitos, resolução espacial finita 
e diferenças no tecido, denominadas coeficientes de recuperação (CR) que são função do 
tamanho da lesão investigada. 

 Na Doença de Alzheimer há uma diminuição de tamanho do córtex cerebral. No 
exame cerebral, é fundamental que durante a análise da imagem para o diagnóstico se 
possa distinguir a perda da atividade referente ao efeito de volume parcial (EVP) da perda 
da função do tecido, devido à atrofia (ZAIDI, 2006). 

 2.9.5 - Coeficiente de Recuperação (CR) 
A definição de um fator para correção do efeito de volume parcial (EVP) vem 

sendo discutida por vários autores. Porém, o método proposto para determinação desse 
fator não resulta em uma imagem corrigida, apenas corrige valores de captação 
encontrados (DE SÁ, 2010). 

A determinação do coeficiente ou fator é realizada com um simulador, de forma e 
dimensões conhecidas, contendo estruturas de interesse onde são inseridas atividades 
predeterminadas, procedendo-se a quantificação. A avaliação dos valores reais de 
atividade inseridos no simulador pelos valores obtidos na imagem final leva à 
determinação dos coeficientes. Aplicando-os, então, às lesões reais de mesmas dimensões 
daquelas do simulador, podem-se obter valores de captação corrigidos para a lesão de 
interesse. Esse processo faz algumas considerações que devem ser levadas em conta 
durante as medidas. Assume-se que a lesão tem o mesmo formato e dimensão das 

Distribuição da 
atividade Spill-out Spill-in Imagem 

reconstruída 
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estruturas do simulador, além de que a captação é homogênea em toda a extensão da lesão 
(DE SÁ, 2010). 

 2.9.6 - Contraste 
Contraste tomográfico é um importante indicador do bom funcionamento do 

sistema em relação à detecção de pequenas lesões. Representa a capacidade de diferenciar 
regiões com captações distintas. O contraste diminui à medida que o tamanho do objeto 
é menor que a resolução espacial do sistema (IAEA, 2009). 

O contraste e o ruído são fatores que afetam a qualidade da imagem; sua 
combinação determina a visibilidade de uma lesão. O contraste depende da proporção de 
concentração da atividade na lesão e nas imediações (por exemplo, BG), sendo ainda mais 
comprometido pela resolução espacial finita do equipamento. A detecção de uma lesão 
em baixo contraste é afetada pelo ruído presente na radiação de fundo ao redor da lesão. 
Este parâmetro tem sido utilizado para definir a qualidade da imagem tomográfica e 
representa a razão entre uma lesão captante (quente) e a radiação que a rodeia, definida 
como BG (IEC, 2015). 
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 3 – MATERIAIS E MÉTODOS 
Todos os efeitos apresentados influenciam na quantificação e avaliação das 

regiões captantes e não captantes, tão necessária ao diagnóstico preciso, principalmente 
em regiões do corpo onde a análise visual é dificultada por pequenas estruturas 
anatômicas. 

Dessa forma, a avaliação das propriedades de qualidade de imagem como a 
relação contraste ruído e contraste em exames cerebrais foi realizada com o objetivo de 
estudar a influência dos métodos de reconstrução utilizados para exames SPECT. 

Estudou-se, ainda, a influência do tamanho (diâmetro) e forma (cilíndrica e 
esférica) da lesão, denominado de efeito de volume parcial, na qualidade da imagem, para 
cada método de reconstrução utilizado na rotina clínica em MN.  

Os ensaios foram realizados no Serviço de Medicina Nuclear do Hospital 
Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF), unidade da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (HUCFF/UFRJ), em parceria com o Instituto de Radioproteção e Dosimetria 
(IRD/CNEN).  

Os radiofármacos utilizados foram gentilmente cedidos pelo mesmo serviço, 
como parte da rotina clínica. Os simuladores foram adaptados ou cedidos pelo 
Departamento de Física Médica do IRD/CNEN. 

 3.1 - Materiais 
 3.1.1 – Simuladores 

Neste trabalho foram utilizados dois simuladores para a avaliação da qualidade da 
imagem. Estes apresentam geometrias distintas, conforme descrito a seguir. 

 3.1.1.1 – Simulador Jaszczak - ACR 
Desenvolvido pelo Colégio Americano de Radiologia (American College of 

Radiology – ACR), este simulador avalia os testes de uniformidade, contraste das lesões 
cilíndricas quentes e frias, efeito de volume parcial e resolução. O utilizado neste trabalho 
foi confeccionado pelo Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD) de forma a 
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representar o modelo Jaszczak SPECT/PET Flangeless, conforme mostra a figura 22, 
com detalhe para a tampa. Possui as seguintes características: 

 Corpo do simulador: diâmetro interno de 21,6 cm, altura de 18,6 cm e 
espessura de 3,2 cm. 

 Material: polimetilmetacrilato (PMMA) devido à semelhança com a 
densidade da água. 

 Volume do simulador sem os inserts: 6.815 mm3;  
 Volume do simulador com os inserts: 6.185 mm3;  
 A tampa possui 7 cilindros com altura de 38,1 mm, para as seguintes 

simulações: 
 Quatro cilindros de plástico para a simulação de lesões 

captantes/quentes com diâmetro de 8,0 mm (2 mL); 12,0 mm (4,5 
mL); 16,0 mm (8 mL) e 25,0 mm (19 mL); 

 Dois cilindros de plástico para a simulação de ar e de água, com 
diâmetro de 25,0 mm; 

 Um cilindro de teflon para a simulação do tecido ósseo, com 
diâmetro de 25,0 mm. 

 No interior do corpo do simulador, um conjunto com seis esferas de 
acrílico sustentadas por hastes com altura de 88,0 mm para a simulação de 
lesões frias com diâmetros de 9,5 mm; 12,7 mm; 15,9 mm; 19,1 mm, 25,4 
mm e 31,8 mm. 

 
Figura 22: Simulador Jaszczak – ACR com destaque para a tampa (direita), contendo 
cilindros de diferentes diâmetros que representam lesões captantes cilíndricas, água, ar e 
osso. 
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 3.1.1.2 – Simulador NEMA 
Desenvolvido pela Associação Nacional dos Fabricantes Elétricos (National 

Electrical Manufacters Association – NEMA), este simulador avalia os testes de 
uniformidade, contraste de lesões esféricas quentes e frias e efeito de volume parcial, 
conforme mostra a figura 23. Possui as seguintes características: 

 Corpo do simulador: 24,1 cm, 30,5 cm e 24,1 cm (profundidade) 
 Material: polimetilmetacrilato (PMMA) devido à semelhança com a 

densidade da água. 
 Volume do simulador sem os inserts: 10.384 cm3; 
 Volume do simulador com os inserts: 8.694 cm3;  
 A tampa possui 6 esferas, para as seguintes simulações: 

 Quatro esferas de acrílico para a simulação de lesões captantes com 
diâmetro de 10,0 mm; 13,0 mm; 17,0 mm e 22,0 mm; 

 Duas esferas de acrílico para a simulação de lesões não captantes, 
com diâmetro de 28,0 mm e 37 mm; 

 Um cilindro contendo esfera de isopor e ar, para a simulação do 
tecido pulmonar, com diâmetro de 51,0 mm e altura de 180 mm. 
 
 

 
Figura 23: Simulador NEMA (esquerda) contendo as esferas de diferentes diâmetros na 
tampa (direita) que representam lesões captantes esféricas. 
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 3.1.2 – Radiofármaco 
Para todos os ensaios de imagem foi utilizado o radionuclídeo Tecnécio-99m, 

pertencente ao Serviço de Medicina Nuclear do HUCFF/UFRJ, eluído no mesmo dia de 
cada teste. 

A Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) caracteriza o 
radiofármaco como medicamento, conforme a definição “Medicamento com finalidade 
diagnóstica ou terapêutica que, quando prontos para o uso, contêm um ou mais 
radionuclídeos”. Por isso, devem-se seguir as diretrizes básicas estabelecidas no 
Regulamento Técnico das Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos (RDC 17/2010 
– ANVISA). De acordo com a RDC 67 de 2007, que dispõe sobre as Boas Práticas de 
Manipulação em Farmácias (BPMF) um conjunto de medidas é estabelecido com o 
objetivo de assegurar que os produtos sejam consistentemente manipulados e controlados, 
com padrões de qualidade apropriados para o uso pretendido e requerido na prescrição. 

Por se tratar de testes realizados em simuladores físicos (ACR e NEMA), a 
marcação da molécula específica para exames cerebrais não foi realizada, já que não há 
biodistribuição envolvida. Dessa forma, foi utilizado o eluato de pertecnetato de sódio 
diário obtido do gerador de Mo/Tc, garantindo-se a qualidade da razão de 99Mo em 
relação ao 99mTc abaixo de 0,015%. Como não há valor especificado pela Farmacopeia 
Nacional, foi utilizado o valor estabelecido pela Farmacopeia Americana, 0,15 µCi de 
99Mo em 1 mCi de 99mTc (MARQUES, 2001). 

 3.1.3 – Equipamentos 
São descritos a seguir os equipamentos utilizados na preparação dos simuladores 

ACR e NEMA, além da gama câmara utilizada na aquisição das imagens.  

 3.1.3.1 - Medidor de Atividade 
As atividades administradas nos pacientes, seja para o diagnóstico ou terapia, são 

aferidas num medidor de atividade para garantir que a atividade injetada seja a mesma 
prescrita pelo médico. O medidor de atividade é um detector do tipo câmara de ionização 
em formato de poço, onde o material é introduzido para a aferição. A atividade é medida 
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por meio da corrente de ionização que é produzida da interação da radiação emitida e o 
gás (IAEA, 1991). 

As medidas das atividades foram realizadas no medidor de atividade disponível 
no serviço, de fabricação da Capintec – Modelo CRC-25-R – N/S: 251200. Trata-se de 
um item exigido no serviço, conforme requerido pela legislação nacional. Os testes de 
controle de qualidade têm frequências diária, semestral e anual, sendo que as medidas 
devem estar dentro de um intervalo aceitável, segundo a Norma 3.05 (CNEN, 2013).  A 
figura 24 mostra o medidor utilizado no serviço e no presente trabalho. 

Neste medidor é possível medir a maioria dos radioisótopos existentes. Possui oito 
teclas predefinidas para os radionuclideos mais utilizados nos serviços de medicina 
nuclear: 18F, 67Ga, 111In, 99mTc, 123I, 131I, 133Xe e 201Tl. Outras cinco teclas podem ser 
programadas para outros radioisótopos. A tecla correspondente ao radionuclideo será 
selecionada no momento da medição. Há, ainda, uma tabela no manual fornecido pelo 
fabricante com outros radioisotopos que podem ser acessados, através de uma calibração 
específica (CAPINTEC, 2009).  

 
Figura 24: Medidor de Atividade do Serviço de Medicina Nuclear do HUCFF/UFRJ. 
 

 3.1.3.2 - Gama câmara 
A aquisição das imagens foi efetuada no equipamento SPECT situado na Sala 2 

do serviço. A gama câmara apresenta dois detectores com cristal de NaI(Tl) (Iodeto de 
Sódio dopado com tálio), cujo fabricante é GE Healthcare, modelo Millennium – MG, 
conforme apresentado na figura 25. O colimador utilizado foi o de baixa energia e alta 
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resolução, o LEHR – Low Energy High Resolution, próprio para a realização de imagens 
cerebrais utilizando 99mTc. As especificações técnicas do equipamento são descritas no 
quadro 6 (GE, 2007). 

 
Figura 25 – Gama câmara do HUCFF/UFRJ localizada na sala 2, GE Millennium – MG 
 
Quadro 7: Especificações técnicas do equipamento GE Millennium – MG (GE, 2007). 

Dimensões do Cristal (mm) 402 x 558 
Campo de Visão (mm) 370 x 520 

Quantidade de Fotomultiplicadoras 48 
Janela de Energia (keV) 55 - 540 

Espessura do Cristal (mm) 8,5 
  

 3.2 – Métodos 
 3.2.1 - Preparação dos simuladores 

Segundo os protocolos médicos, a atividade injetada no paciente com 
radiofármacos marcados com Tecnécio-99m em exames cerebrais varia de 555 a 1110 
MBq, considerando o homem referência da ICRP (ICRP 103, 2007) de 70kg e 1,70 m. 
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Neste trabalho, foi utilizado o valor de 740 MBq, considerado como representativo da 
média utilizada no exame, segundo recomendações internacionais (EANMa, 2009).  

A atividade de radiação de fundo (background ou BG) é a concentração da 
atividade no cérebro do paciente, representado pelo simulador, que obedeceu a 
biodistribuição do radiofármaco no cérebro, sendo considerada a captação de 5% (ICRP 
80, 1998) do radioisótopo neste órgão. Portanto, para o cálculo desta atividade, 
considerou-se 5% de 740 MBq. Este valor foi dividido pela massa do cérebro que, de 
acordo com a bibliografia (ICRP 106, 2008), é de 1.420 g; logo a atividade por grama 
resultante é de 0,026 MBq/g ou 0,026 MBq/mL, considerando-se a densidade da água 
como 1,000 g/mL. Este valor, ao ser multiplicado pelo volume do simulador, será a 
atividade administrada no corpo do simulador, ou seja, o valor de radiação de fundo ou 
BG. No simulador ACR, o volume é de 6.185 mL, sendo de 8.694 mL no simulador 
NEMA. Esta atividade foi diluída em água para completar o volume de cada simulador. 

O valor da atividade (A) diluída no corpo, ou nas lesões quentes do simulador, é a 
diferença entre a atividade inicial e a atividade residual na seringa após a injeção na 
solução; estas medidas foram verificadas no mesmo medidor de atividade, conforme 
equação 1 a seguir. 

    ã   =    −                  Equação 1 

O valor da atividade, a hora da medição e da aquisição das imagens foi anotada 
para posterior cálculo da correção do decaimento, conforme equação 2: 

=               Equação 2 
      
Onde A será a atividade final corrigida para o tempo t e λ é a constante de 

decaimento específica para o radionuclídeo em uso, 99mTc. 
Diferentes relações de concentração entre as lesões captantes e o BG foram 

testadas de forma a se verificar a influência do contraste entre os diferentes métodos de 
reconstrução utilizados e diferentes geometrias. Foram colocadas concentrações em 
atividade nas esferas ou cilindros, correspondentes aos valores calculados de captação no 
cérebro humano normal, de forma a simular regiões captantes. As aquisições foram 
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realizadas nas razões de concentração (MBq/mL) apresentadas no quadro 7. Os valores a 
serem inseridos nas lesões foram calculados utilizando o valor da atividade por grama 
multiplicando por 2 para a concentração 2:1 e, assim, sucessivamente até atingir a última 
concentração de 10:1. Para minimizar o erro associado, o valor da concentração da 
atividade a ser colocado nas lesões foi diluído, de maneira a garantir a homogeneização, 
em um volume de 250 mL de água. Esta solução foi inserida nos cilindros para o 
simulador ACR e nas esferas para o simulador NEMA, com o auxilio de uma seringa.  

Quadro 8: Relação de concentrações em atividade entre as lesões captantes (esféricas ou 
cilíndricas) e a radiação de fundo (corpo do simulador). 

SIMULADOR Relação de concentração em atividade (MBq/mL:MBq/mL) 
Razão Lesão Captante: Radiação de fundo (BG) 

ACR, NEMA 

2:1 
4:1 
6:1 
8:1 
10:1 

Considerando-se as concentrações apresentadas no quadro 8, os valores teóricos 
de atividade de Tecnécio-99m a serem utilizados nos simuladores são os apresentados na 
tabela 1. 

Tabela 1: Valores das atividades calculadas para as lesões quentes e o corpo dos 
simuladores 

  Atividade Teórica (MBq) 
Razão Lesões Captantes BG ACR BG NEMA 

2:1 13,03 161,16 226,53 
4:1 26,06 161,16 226,53 
6:1 39,09 161,16 226,53 
8:1 52,12 161,16 226,53 
10:1 65,15 161,16 226,53 

 
Na figura 26 são apresentados alguns dos materiais necessários para o 

preenchimento dos simuladores.  
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Figura 26: Alguns materiais utilizados no preenchimento dos simuladores NEMA e ACR 
(seringas, funil, medidor de nível, medidor de atividade). 

Foram utilizadas seringas de 1 mL para extrair o radiofármaco pertecnetato de 
sódio do frasco de eluição sendo esta colocada no suporte de acrílico do medidor 
localizado na câmara poço, para as medidas de atividade.  

 3.2.2 – Protocolo de Aquisição 
A aquisição das imagens seguiu os protocolos médicos recomendados pelas 

sociedades americana e europeia de medicina nuclear para exame cerebral (EANMa, 
2009; SNMa, 2009; ACR-SPR, 2012). 

A matriz utilizada foi de 128 x 128 pixels, com 120 projeções com ângulo de 3º. 
O tamanho do pixel foi de 3,36 mm e o tempo total de aquisição das imagens foi de 20 
minutos. A distância entre os detectores foi de 284 mm. A janela de energia utilizada foi 
de 15% em torno do fotopico de 140 keV. Para cada concentração foi realizada uma 
aquisição em cada simulador. Na figura 27 é apresentada uma das aquisições do 
simulador NEMA, como ilustração.  

 
Figura 27: Aquisição de imagens utilizando o simulador NEMA. 



49 
 

 3.2.3 – Controle de Qualidade da Gama Câmara 
Durante a realização dos estudos, deve-se garantir que os testes de controle de 

qualidade que são realizados em periodicidade diária, mensal e semestral estejam de 
acordo com os requisitos da Norma 3.05 (CNEN, 2013). 

 Uniformidade 
A uniformidade de uma imagem é relacionada à ausência de desigualdades nas 

contagens. A avaliação é feita diariamente de forma visual a partir do CFOV (Center 
Field of View) Integral, que é a diferença percentual entre o ponto de contagem máxima 
e contagem minina no centro do campo de visão dos detectores (IAEA, 1991). Para a 
realização deste teste utiliza-se um simulador (flood) homogeneo de 57Co, com uma área 
de 620 mm X 420 mm, atividade de 740 MBq em 01/10/2011, disponível no SMN. A 
aquisição foi efetuada durante 10 minutos para cada detector.  

 Resolução Espacial e Linearidade 
A resolução espacial é uma característica da gama câmara em visualizar dois 

pontos (duas fontes) separados como dois pontos distintos, enquanto a linearidade 
descreve a representação linear na imagem a partir de um objeto também linear (IAEA, 
1991). Após retirar os colimadores, uma fonte pontual de 2,2 MBq em 0,5 mL é 
introduzida num suporte próprio que é colocado em cima de um simulador de barras. Este 
simulador possui quatro quadrantes de barras de chumbo com espessuras de 2,0 mm, 2,5 
mm, 3,0 mm e 3,5 mm. Após a aquisição, uma análise da imagem formada de cada 
detector é realizada observando-se qual o quadrante e respectiva espessura de barra é 
visível para o operador. Para o cálculo da resolução espacial, utiliza-se a equação 3: 

FWHM = 1,75 * B                Equação 3 
  

Onde FWHM (full-width half-maximum) é a largura a meia altura do fotopico e B 
é o valor em milímetros da menor barra visivel.  
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 Centro de Rotação (COR) 
O eixo de rotação mecânica do equipamento deve coincidir com o eixo calculado 

pelo software, ou seja, aquele que o programa de processamento assume para a 
reconstrução das imagens, evitando distorções nos cortes tomográficos, presença de 
artefatos e perda de resolução espacial das imagens. Um programa disponível no sistema 
operacional do equipamento indica se o desempenho está adequado. Com uma fonte 
pontual de 37 MBq é realizada uma aquisição para cada detector.  O valor do COR é a 
diferença entre o valor medido e o teórico registrado pelo equipamento, no momento do 
teste de aceite. Outros valores fornecidos pelo teste são: (a) XCOR Variation, definido 
como a diferença entre a amplitude máxima e mínima do eixo X; (b) Y Variation, 
diferença entre a amplitude máxima e mínima do eixo Y; e (c) Mean Y Position definido 
como a posição no eixo Y da fonte pontual no momento do teste (GE, 2007). 

 3.2.4 - Reconstrução das imagens 
Após a aquisição das imagens, o processamento foi realizado pelo software 

Xeleris® – GE, disponível na unidade de trabalho do hospital. Os métodos de 
reconstrução utilizados durante o estudo são descritos no quadro 9.  

Neste trabalho foram realizadas quatorze reconstruções utilizando os métodos 
FBP e OSEM, utilizando-se filtros variáveis disponíveis na estação de trabalho do SMN. 
Em metade das reconstruções a correção de atenuação foi aplicada, utilizando-se o 
Método Chang.  
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Quadro 9: Métodos de Reconstrução utilizados neste trabalho 
Nº Reconstrução Filtro Frequência  Ordem Método 

Chang Iterações Subsets 

1 FBP Butterwoth 0,5 10 Não - - 
2 FBP Butterwoth 0,5 10 Sim - - 
3 OSEM Butterwoth 0,5 10 Não 2 10 
4 OSEM Butterwoth 0,5 10 Não 4 10 
5 OSEM Butterwoth 0,5 10 Sim 2 10 
6 OSEM Butterwoth 0,5 10 Sim 4 10 
7 FBP Hann 0,9 - Não - - 
8 FBP Hann 0,9 - Sim - - 
9 FBP Hamming 0,7 - Não - - 
10 FBP Hamming 0,7 - Sim - - 
11 FBP Metz 1 - 3 Não - - 
12 FBP Metz 1 - 3 Sim - - 
13 FBP Metz 2 - 3 Não - - 
14 FBP Metz 2 - 3 Sim - - 

 
 
Posteriormente, as imagens em formato DICOM, (Digital Imaging and 

Communications in Medicine) que são as imagens digitais médicas, foram transferidas 
para outro computador e analisadas quanto à qualidade pelo software de análise 
RadiAnt®, disponível de forma gratuita na internet. 

 3.2.5 – Avaliação da qualidade de imagem 
Variação do ruído 

O coeficiente de variação de ruído CNj (Noise Coefficient) para cada esfera ou 
cilindro j analisado é calculado conforme equação 4 (IEC, 2015): 

CNj = Sj / Bj                 Equação 4 
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Onde, Sj é o desvio padrão dos valores de BG medidos com as dimensões das 
esferas ou cilindros j; Bj é a média dos valores medidos de BG em regiões de interesse 
com as mesmas dimensões da esfera ou cilindro captante j. 
Contraste 

O contraste da imagem é comprometido pela resolução espacial finita do 
equipamento, sendo que a visibilidade de uma lesão é afetada pelo ruído presente na 
radiação de fundo em torno da lesão. Dessa forma, define-se contraste conforme  equação 
5 (IEC, 2015):  

Contraste = Pj / Bj            Equação 5 
Onde Pj é a média dos valores encontrados na ROI (region of interest) da lesão 

quente j; e Bj é a média dos valores encontrados de BG com o mesmo tamanho da ROI 
correspondente a lesão j.    

A razão entre o contraste e o ruído CNRj (contrast-to-noise ratio) para cada lesão 
ou cilindro j pode ser medida pela equação 6 (IEC, 2015), e representa a propriedade mais 
utilizada na avaliação de imagens médicas:  

CNRj = (Pj/Bj – 1) / CNj                    Equação 6 
Onde Pj é o valor médio encontrado na ROI da lesão quente j; Bj é a média dos 

valores de BG encontrados na ROI referente à j; CNj é o coeficiente de variação de ruído 
para a lesão j (IEC, 2015). 

Coeficiente de Recuperação (CR) 
A avaliação do efeito do volume parcial em cada lesão j foi realizada 

determinando-se o coeficiente de recuperação CR (Recovery Coefficient), através da 
equação 7, a seguir: 

CRj = (Pj/Bj – 1) / (As/Ab – 1)                 Equação 7 
Onde Pj é o valor médio encontrado na ROI da lesão captante j; Bj é a média dos 

valores de BG encontrados na ROI referente à j; As é a concentração da atividade na lesão 
quente e Ab é a concentração da atividade na região do BG (IEC, 2015).  
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O melhor resultado esperado para o CR é o valor igual a 1, indicando que o 
equipamento consegue medir toda a atividade inserida no simulador. Dessa forma, após 
a determinação dos coeficientes de recuperação, a correção das atividades efetivamente 
inseridas no simulador frente às atividades medidas, será: 

Areal = As / CR                 Equação 8 
Onde Areal representa a atividade corrigida para o efeito de volume parcial. 

Análise das Regiões de Interesse (ROI) 
As avaliações da qualidade de imagem e efeitos de volume parcial foram 

realizadas a partir do corte transversal central da imagem reconstruída. Por meio da 
análise visual localiza-se a fatia (slice) mais captante, ou seja, com maior número de 
contagens, denominada slice central ou 0 (zero). A ROI é delimitada nos pontos captantes 
com área igual ao do tamanho da lesão, indicada nas características dos simuladores. O 
mesmo procedimento foi realizado em dois cortes anteriores e dois posteriores do corte 
central, de forma a obter-se a média e o desvio padrão entre cincos cortes selecionados. 
O processo foi repetido para cada tamanho de lesão captante e, também, para todas as 
concentrações distintas. A figura 28 representa as ROI nas lesões captantes e na região 
do BG, para o simulador ACR, utilizando-se o software de quantificação de imagens 
RadiAnt®. 

 
Figura 28: Representação das ROI nas lesões captantes e na região do BG, no simulador 
ACR, utilizando o software RadiAnt® 
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Para o simulador NEMA, também foram desenhadas ROI na região captante com 
área de igual ao tamanho da lesão, em cinco cortes. Para a análise do BG, foram inseridas 
12 ROI para cada diâmetro da lesão, em cada slice, totalizando 60 ROI, observando-se 
que as regiões selecionadas encontram-se afastadas 15 mm da borda do simulador. Foram 
calculadas a média e o desvio padrão de cada tamanho da lesão e por slice. A figura 29 
representa as ROI nas lesões captantes e na região do BG, para o simulador NEMA, 
utilizando-se o software RadiAnt®. 

 
Figura 29: Representação das ROI na região captante e na área do BG, no simulador 
NEMA. 

Para avaliação das lesões frias, selecionou-se um corte na região central onde 
estão localizadas as esferas que simulam estas lesões, para o simulador ACR. Foram 
marcadas as regiões em cada lesão visível. O mesmo procedimento foi realizado em um 
corte anterior e em outro posterior ao central, calculando-se a média das medidas dos três 
cortes e respectivos desvios padrão. O processo foi repetido para cada tamanho de lesão, 
para cada concentração.  

 Uniformidade 
A avaliação da uniformidade no simulador NEMA é obtida desenhando-se 12 ROI 

de 25 mm de diâmetro na região central, em uma região distante das lesões quentes, 
conforme mostrado na figura 30, de forma a não haver influência destas na medida de 
uniformidade. 
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Figura 30: Representação do local de medida de uniformidade no simulador NEMA. 

 
No simulador ACR, a uniformidade é medida desenhando-se uma ROI menor que 

15 mm da borda do simulador, na região central, também distante das lesões captantes, 
conforme representado na figura 31.  

 
Figura 31: Representação do local de medida de uniformidade no simulador ACR. 
  

 4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 4.1 – Controle de qualidade do Radionuclídeo 
Durante a realização dos experimentos o valor apresentado no teste de pureza 

radionuclídica de 99mTc foi de 0,001% de 99Mo presente no eluato, atendendo ao 

Medida de uniformidade 

Medida de uniformidade 
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estabelecido na Farmacopeia Americana (0,15 µCi de 99Mo em 1 mCi de 99mTc , ou seja 
< 0,15%) (MARQUES, 2001).  

 4.2 – Controle de qualidade do medidor de atividade 
Segundo a norma da CNEN 3.05, os testes devem estar dentro de intervalos de 

tolerância e a periodicidade varia de acordo com o critério analisado. A verificação dos 
testes de precisão e exatidão é semestral, onde precisão representa o quão reprodutível é 
uma medida quando as repetições são realizadas sob as mesmas condições e está 
associada ao desvio padrão, enquanto exatidão representa a medida o mais próximo 
possível do valor verdadeiro (INMETRO, 2012). Para estes se utilizam fontes de 
referência que são disponibilizadas no serviço. Para a precisão, as medidas devem estar 
num intervalo de ± 10%, enquanto a exatidão, o intervalo considerado é de ± 5% (CNEN, 
2013).  

No período em que foram realizadas as medidas para a realização do presente 
trabalho, os resultados destes testes de controle de qualidade do equipamento foram: 
precisão de 0,52% e exatidão de 1,69%. 

 4.3 – Controle de qualidade da gama câmara 

 Uniformidade 
Por inspeção visual dos dois detectores, observa-se que as imagens estão 

uniformes. Os resultados do CFOV para cada detector foram 4,24 % para o detector 1 e 
3,77 % para o detector 2. O limite fornecido pelo fabricante é de 7,5 % (GE, 2007). Desta 
forma, pode-se garantir que há uniformidade nas imagens adquiridas por este 
equipamento durante o período de realização dos testes. Na figura 32 é apresentada a 
imagem adquirida na estação de trabalho da GE, para o teste de uniformidade, para cada 
detector. 
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Figura 32: Imagem adquirida na estação de trabalho do equipamento GE para o teste de 
uniformidade (destaque). 
  
 Resolução Espacial e Linearidade 

Por inspeção visual, demonstrada na figura 33, observa-se um alto grau de 
linearidade no simulador de barras. Também por análise visual, o quadrante mais visível 
é onde se localizam as barras de 2,5 mm de largura, concluindo que a resolução espacial 
é de 4,375 mm para uma fonte pontual.  
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Figura 33: Imagem do teste de linearidade para cada detector, Det.1 e 2.  
  
 Centro de Rotação 

Com o limite de aceite de 4 mm estabelecido pelo fabricante para as variações nos 
eixos X e Y, os valores encontrados para este teste são apresentados na tabela 2.  

Tabela 2: Valores encontrados no teste do centro de rotação (mm) 
Detector  COR X COR 

Variation 
Mean Y 
Position 

Y 
Variation 

1 0,47 0,69 302,51 1,77 
2 1,12 0,49 301,47 1,94 

 4.4 - Concentrações utilizadas 
Para simulação de lesões quentes (LQ), foram colocadas concentrações em 

atividade nas esferas ou cilindros e também na região de BG para os simuladores ACR e 

Det. 1 

Det. 2 

3,0 mm 3,5 mm 

2,0 mm 2,5 mm 

3,0 mm 3,5 mm 

2,0 mm 2,5 mm 
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NEMA, conforme a tabela 3. O erro nas medidas foi considerado 0,52% fornecido pela 
medida de precisão do medidor de atividade.  

Tabela 3: Atividades medidas nas lesões captantes e na região do BG para as diversas 
razões em concentração, utilizando o 99mTc. 

Razão 
Atividade Medida (MBq) 

ACR NEMA 
Lesões 

Captantes BG  Lesões 
Captantes BG  

2:1 13,10 ± 0,07 175,38 ± 0,91 13,02 ± 0,07 230,14 ± 1,20 
4:1 27,01 ± 0,14  172,42 ± 0,90 27,01 ± 0,14 231,25 ± 1,20 
6:1 47,73 ± 0,25 192,40 ± 1,00 41,07 ± 0,21 242,35 ± 1,26 
8:1 52,17 ± 0,27 156,88 ± 0,82 55,87 ± 0,29 257,52 ± 1,34 
10:1 65,49 ± 0,34 164,65 ± 0,86 68,45 ± 0,36 251,97 ± 1,31  

.  
 

O tempo transcorrido do momento da verificação da atividade no medidor até o 
momento da aquisição das imagens foi utilizado para a correção do decaimento. As 
proporções finais obtidas após a correção são apresentadas na tabela 4. 
 
Tabela 4: Razões obtidas para as lesões captantes e o corpo dos simuladores ACR e 
NEMA 
 

Razão ACR NEMA 
2 para 1 (2:1) 1,83 1,95 
4 para 1 (4:1) 3,91 4,04 
6 para 1 (6:1) 6,37 6,18 
8 para 1 (8:1) 8,37 7,25 

10 para 1 (10:1) 10,26 9,97 
  
 4.5 – Avaliação da qualidade da imagem 

As imagens obtidas para cada método de reconstrução e relação de concentração 
foram avaliadas quanto aos parâmetros de Contraste, Razão Contraste Ruído e 
Coeficiente de Recuperação, através das equações anteriormente apresentadas (IEC, 
2015). Os métodos de reconstrução apresentados nos gráficos referem-se às combinações 
citadas no quadro 8.  
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 4.5.1 Simulador ACR 
Razão 2:1  
Na figura 34, a seguir, é apresentada para cada método de reconstrução a Razão 

Contraste Ruído e o Coeficiente de Recuperação, para cada tamanho de lesão captante. 
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Figura 34: Representação gráfica da Razão Contraste Ruído e do Coeficiente de 
Recuperação (CR) para cada Método de Reconstrução (1-14), na concentração 2:1, 
simulador ACR. 
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A partir dos gráficos da figura 34 pode-se observar a forte influência do tamanho 
da lesão na razão contraste ruído, ou seja, para as lesões de 8 mm e 12 mm, o fenômeno 
preponderante é o do efeito do volume parcial, onde a quantificação é altamente 
prejudicada pela resolução espacial do equipamento SPECT.  Porém, o método de 
reconstrução utilizado não infere grande melhoria para as lesões de menores tamanhos, 
já que os valores de contraste ruído permanecem em um intervalo de 0,58 a 13,83 para 
todos os métodos estudados. No estudo dos coeficientes de recuperação (CR) 
correspondentes aos diversos métodos, observa-se que estes são baixos para lesões 
pequenas, apresentando valores próximos a 1,0, ou seja, 100% de recuperação dos valores 
de atividade apenas para lesões de aproximadamente 20 mm. Porém, acima dessa 
dimensão, observa-se uma quantificação superestimada, com valores de CR de 1,85.  

Razão 2:1  
A figura 35 apresenta as medidas de contraste, agora em uma mesma escala, para 

todos os métodos de reconstrução. 

 
Figura 35: Representação gráfica do Contraste para os métodos de reconstrução (1-14), 
simulador ACR, concentração 2:1, por tamanho da lesão. 
 Pela figura 35, o método de reconstrução 11 que utiliza a técnica FBP e filtro 
Metz, sem correção de atenuação, apresenta o melhor valor de contraste para todas as 
lesões: 2,54 (25 mm), 2,08 (16 mm), 1,74 (12 mm) e 1,57 (8 mm). Os valores de contraste 
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deveriam ser iguais, independentemente do tamanho da lesão, o que não se observa 
devido ao efeito de volume parcial. 

 
Figura 36: Representação gráfica da Razão Contraste Ruído para todos os métodos de 
reconstrução (1-14), simulador ACR, concentração 2:1, por tamanho da lesão. 
 Pela figura 36, observa-se que a melhor Razão Contraste Ruído, é a obtida pelo 
método de reconstrução 7 (FBP e filtro Hann), com valores de 21,10 (25 mm), 17,44 (16 
mm), 13,83 (12 mm) e 10,61 (8 mm).  
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Figura 37: Representação gráfica do Coeficiente de Recuperação (CR) para todos os 
métodos de reconstrução (1-14), simulador ACR, concentração 2:1, por tamanho da lesão. 

Analisando o coeficiente de recuperação para o método 11, na figura 37, a 
correção da atividade aplicando este coeficiente será superestimada para a lesão de 25 
mm (CR maior que 1) enquanto que para a lesão de 8 mm continua a ser subestimada (CR 
0,69)  

 (a) contagem lesão quente 25 mm 108,55 / 1,85 (CR) = 58,67 representando 46% 
acima do valor real em contagens; 

(b) contagem lesão quente 8 mm 62,75 / 0,69 (CR) = 90,94, representando 31% 
abaixo do valor real em contagens 

Pelo observado, os métodos de reconstrução 7 e 9 apresentam valores de CR mais 
próximos de 1 para a lesão de 16 mm, estimando uma concentração mais aproximada da 
real. Assim: 

- Reconstrução 7: contagem lesão quente 16 mm 78,72 / 1,11 (CR) = 70,92 
representando 11% acima do valor real em contagens.  

- Reconstrução 9: contagem lesão quente 16 mm 78,29 / 1,04 (CR) = 75,28 
representando 4% acima do valor real em contagens.  

Apesar disso, estes métodos não são indicados para outros tamanhos de lesão. Já 
o método 13 apresenta o valor ideal para a lesão de 12 mm com um CR de 1,08, para a 
lesão de 8 mm tem-se o melhor valor de CR que é 0,74. 

Razão 4:1  
Para a razão 4:1, o melhor contraste (figura 38) é obtido por meio do método de 

reconstrução 13, assim como a Razão Contraste Ruído (figura 39). Os valores obtidos 
foram 3,90 (25 mm), 3,53 (16 mm), 2,90 (12 mm) e 2,21 (8 mm).  
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Figura 38: Representação gráfica do Contraste para os métodos de reconstrução (1-14), 
simulador ACR, concentração 4:1, por tamanho de lesão. 
 

 
Figura 39: Representação gráfica da Razão Contraste Ruído para todos os métodos de 
reconstrução (1-14), simulador ACR, concentração 4:1, por tamanho da lesão. 
 

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Co
ntr

ast
e

Métodos de Reconstrução

Contraste - Métodos de Reconstrução - ACR 4:1

8mm
12 mm
16 mm
25 mm

Tamanho 
da Lesão

5

25

45

65

85

105

125

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ra
zão

 Co
ntr

ast
e R

uíd
o

Métodos de Reconstrução

Razão Contraste Ruído - Método de Reconstrução - ACR 4:1

8 mm
12 mm
16 mm
25 mm

Tamanho 
da Lesão



69 
 

Pela figura 39, observa-se que a melhor Razão Contraste Ruído continua sendo 
obtida pelo método de reconstrução 13, com valores de 120,68 (25 mm), 89,35 (16 mm), 
72,60 (12 mm) e 39,32 (8 mm). 

 
Figura 40: Representação gráfica do Coeficiente de Recuperação para todos os métodos 
de reconstrução (1-14), simulador ACR, concentração 4:1, por tamanho da lesão. 

Na análise do coeficiente de recuperação, figura 40, os métodos 11e 13 foram os 
mais adequados, pois os valores apresentados aproximam-se de 1 para todos os tamanhos 
das lesões. No método 1, o valor de CR para a lesão de 8 mm, apresenta o maior valor 
(0,45), mas comparando com os outros tamanhos de lesão, verifica-se valores de CR 
pouco significativo.  

Razão 6:1  
Nesta proporção observa-se que alguns métodos apresentam um melhor contraste, 

que são 1, 11 e 13, sendo o menor valor encontrado para o contraste (figura 41) foi de 
1,90, no método de reconstrução 11; o maior valor encontrado foi de 6,44 para o método 
13. Na relação contraste ruído (figura 42) temos uma repetição para os métodos 11 e 13. 
Na análise do coeficiente de recuperação (figura 43), o método 13 foi o mais adequado, 
porém para o menor tamanho de lesão (8 mm) o CR calculado foi de 0,22, indicando que 
o valor da concentração da atividade será subestimado para áreas ou lesões desta 
dimensão.  
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Figura 41: Representação gráfica do Contraste para todos os métodos de reconstrução (1-
14), simulador ACR, concentração 6:1, por tamanho da lesão. 

 

Figura 42: Representação gráfica da Razão Contraste Ruído para todos os métodos de 
reconstrução (1-14), simulador ACR, concentração 6:1, por tamanho da lesão. 
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 Figura 43: Representação gráfica do Coeficiente de Recuperação para todos os métodos 
de reconstrução (1-14), simulador ACR, concentração 6:1, por tamanho da lesão. 

 

Razão 8:1  

Para a proporção 8:1, os métodos de reconstrução que apresentaram o melhor 
valor de contraste (figura 44) foram 4, 11 e 13. Os melhores valores na relação contraste 
ruído (figura 45) foram evidenciados nos métodos 3, 5 e 9. Na análise do coeficiente de 
recuperação (figura 46), os métodos 11 e 13 foram os mais adequados. Porém, para o 
menor tamanho de lesão (8 mm) no método 11 o valor de CR é 0,22, apresentando uma 
concentração da atividade subestimada. 
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Figura 44: Representação gráfica do Contraste para os métodos de reconstrução (1-14), 
simulador ACR, concentração 8:1, por tamanho da lesão. 
 

  
Figura 45: Representação gráfica da Razão Contraste Ruído para os métodos de 
reconstrução (1-14), simulador ACR, concentração 8:1, por tamanho da lesão. 
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Figura 46: Representação gráfica do Coeficiente de Recuperação para todos os métodos 
de reconstrução (1-14), simulador ACR, concentração 8:1, por tamanho da lesão. 

 

Razão 10:1  

Para a proporção 10:1 observa-se o melhor contraste (figura 47) para três métodos 
de reconstrução 4, 11 e 13, cujos valores estão compreendidos num intervalo de 2,98 à 
9,32. A melhor relação contraste ruído (figura 48) foi obtida no método 4, que apresenta 
o maior valor (339,83) para a lesão de 25 mm.  Na análise do coeficiente de recuperação 
(figura 49), o método 13 foi o mais adequado, porém para o menor tamanho de lesão o 
valor da atividade ainda será subestimado. Neste método o intervalo considerado para a 
menor e a maior lesão é de 0,31 a 0,88. Apesar do CR do método 4 para a lesão de 25 mm 
foi de 0,90, o que seria o ideal pois aproximasse mais do valor 1. Mas a lesão de 8 mm, o 
CR apresentado foi de 0,23, o que implica numa subestimação do valor da atividade maior 
do que fornecido pelo método 13.  
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Figura 47: Representação gráfica do Contraste para os métodos de reconstrução (1-14), 
simulador ACR, concentração 10:1, por tamanho da lesão. 
 

  
Figura 48: Representação gráfica da Razão Contraste Ruído para os métodos de 
reconstrução (1-14), simulador ACR, concentração 10:1, por cada tamanho da lesão. 
 
 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Co
ntr

ast
e

Métodos de Reconstrução

Contraste - Métodos de Reconstrução - ACR 10:1

8 mm
12 mm
16 mm
25 mm

0
25
50
75

100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ra
zão

 Co
ntr

ast
e R

uíd
o

Métodos de Reconstrução

Razão Contraste Ruído - Métodos de Reconstrução - ACR 10:1

8 mm
12 mm
16 mm
25 mm

Tamanho 
da Lesão

Tamanho 
da Lesão 



75 
 

  
Figura 49: Representação gráfica do Coeficiente de Recuperação para todos os métodos 
de reconstrução (1-14), simulador ACR, concentração 10:1, por tamanho da lesão. 
 

 Nestas análises, utilizando o simulador ACR, os parâmetros de CR mais 
apropriados são do método de reconstrução 13 que utiliza a técnica FBP e filtro Metz 2, 
para as proporções estudadas. Na tabela 5 a seguir, é apresentada a avalição das 
propriedades Contraste, Razão Contraste Ruído (CNR) e Coeficiente de Recuperação 
(CR) resumida em função do método de reconstrução.   

Tabela 5: Resumo dos melhores resultados para os parâmetros Contraste, Relação 
Contraste Ruído (CNR) e Coeficiente de Recuperação (CR) de acordo com o método de 
reconstrução, simulador ACR, todas as proporções. 

ACR 
Razão Métodos de Reconstrução 

Contraste CNR CR 
2:1 11 7 7, 9, 11 e 13 
4:1 13 13 11 e 13 
6:1 1, 11 e 13 11 e 13 11 e 13 
8:1 4, 11 e 13 3, 5, 9 e 11 11 e 13 
10:1 4, 11 e 13 4, 7 e 9 4, 11 e 13  
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Pela tabela 5 observa-se que os métodos que apresentaram melhores resultados de 
contraste e razão contraste ruído são realizados sem correção de atenuação, 1, 4, 11 e 13. 
Esse resultado demonstra que a correção de atenuação diminui a quantificação, apesar de 
a imagem ser visualmente mais uniforme.  

Deve-se ressaltar que para as lesões de diâmetro 8 mm e 12 mm, nenhum método 
estudado mostrou-se adequado para a recuperação das contagens. Este fato é explicado 
pela resolução espacial finita da imagem reconstruída do equipamento SPECT.  

 4.5.2 - Simulador NEMA 
As mesmas análises realizadas no simulador ACR também foram efetuadas no 

simulador NEMA. Este possui 6 esferas para a aquisição de imagens captantes, com 
tamanhos que variam de 10 mm até 37 mm.  

Quando o valor da relação contraste e ruído forem iguais a zero, indica que o 
equipamento não consegue identificar a lesão devido a sua dimensão e pela resolução 
espacial.   

Razão 2:1  

Verifica-se um alto contraste (figura 50) entre os métodos, sendo melhores as 
reconstruções 2, 5 e 8. A Razão Contraste Ruído (figura 51) é mais evidente em lesões 
acima de 17 mm. Os métodos 2 e 10 podem ser considerados os de melhores resultados. 
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Figura 50: Representação gráfica do Contraste para os métodos de reconstrução (1-14), 
simulador NEMA, concentração 2:1, para cada tamanho da lesão. 
 

  
Figura 51: Representação gráfica da Razão Contraste Ruído para os métodos de 
reconstrução (1-14), simulador NEMA, concentração 2:1, por tamanho da lesão. 
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Figura 52: Representação gráfica do Coeficiente de Recuperação para os métodos de 
reconstrução (1-14), simulador NEMA, concentração 2:1, por tamanho da lesão. 

 
Os valores para o CR, apresentados na figura 52, em todos os métodos de 

reconstrução ficaram bem abaixo do desejado, que seria o valor 1; mesmo assim os CR 
para os métodos 2, 5 e 8 podem ser considerados os melhores. Apesar do método 12 
apresentar um CR de 0,53 para a lesão de 37 mm, não é aconselhado o seu uso, pois 
apresenta o valor igual a zero para a menor lesão (10 mm).  

Razão 4:1 

Para a proporção 4:1 observa-se um padrão para o valor do contraste (figura 53), 
para todas as reconstruções, num intervalo entre a maior (37 mm) e a menor lesão (10 
mm), de 1 a 3. Mesmo assim, os métodos 12 e 14 foram eleitos como os mais apropriados. 
No parâmetro razão contraste ruído (figura 54), os maiores valores (66,15, 65,49 e 59,29) 
estão relacionados com a lesão de 37 mm. Para os tamanhos de lesão de 10 mm, 13 mm 
e 17 mm esta razão ficou localizada entre os valores de 0 a 16. A análise do CR (figura 
55) mostrou que para qualquer tamanho de lesão a correção de atividade não será 
adequada, pois o maior valor obtido foi 0,66, sendo a concentração da atividade 
subestimada. Neste caso, o efeito do volume parcial é evidente por spill-out. O método 
14 apresenta os melhores fatores, para a lesão de 10 mm (0,06) e 37 mm (0,66). 
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  Figura 53: Representação gráfica do Contraste para os métodos de reconstrução (1-14), 
simulador NEMA, concentração 4:1, por cada tamanho da lesão. 
 

 
Figura 54: Representação gráfica da Razão Contraste Ruído para os métodos de 
reconstrução (1-14), simulador NEMA, concentração 4:1, para cada tamanho da lesão. 
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Figura 55: Representação gráfica do Coeficiente de Recuperação para os métodos de 
reconstrução (1-14), simulador NEMA, concentração 4:1, para cada tamanho da lesão. 

 

 

 

Razão 6:1  

Nesta razão, o melhor contraste (figura 56) foi apresentado para o método 12 
seguido do método 14, assim como para Relação Contraste Ruído (figura 57). Na análise 
do CR (figura 58) para o método 12, a lesão de 37 mm foi de 0,65, enquanto para a lesão 
de 10 mm foi de 0,05. Para o método 14, para a maior lesão o CR foi de 0,63 e para a 
menor lesão foi de 0,06. 
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Figura 56: Representação gráfica do Contraste para os métodos de reconstrução (1-14), 
simulador NEMA, concentração 6:1, para cada tamanho da lesão. 
 

 
Figura 57: Representação gráfica da Razão Contraste Ruído para os métodos de 
reconstrução (1-14), simulador NEMA, concentração 6:1, para cada tamanho da lesão. 
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Figura 58: Representação gráfica do Coeficiente de Recuperação para os métodos de 
reconstrução (1-14), simulador NEMA, concentração 6:1, para cada tamanho da lesão. 

 

 

Razão 8:1  

O maior valor de contraste, 6,79 conforme a figura 59, apresentado para todos os 
tamanhos de lesão foi o método 14. Para a Razão Contraste Ruído (figura 60), o maior 
valor para a lesão de 37 mm foi de 53,5 para o método de reconstrução 12. A reconstrução 
que apresentou o maior CR (figura 61) foi o método 14, pois os valores se aproximam de 
1, para a lesão de 37 mm tem-se 0,93, mas a lesão de 10 mm o valor foi 0,13. 
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Figura 59: Representação gráfica do Contraste para os métodos de reconstrução (1-14), 
simulador NEMA, concentração 8:1, para cada tamanho da lesão. 
 

 Figura 60: Representação gráfica da Razão Contraste Ruído para os métodos de 
reconstrução (1-14), simulador NEMA, concentração 8:1, para cada tamanho da lesão. 
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Figura 61: Representação gráfica do Coeficiente de Recuperação para os métodos de 
reconstrução (1-14), simulador NEMA, concentração 8:1, por tamanho da lesão. 

 

 

Razão 10:1  

Para esta razão, os maiores contrastes (figura 62) são apresentados nos métodos 
12 e 14, e os maiores valores para a razão contraste ruído (figura 63) foram para os 
métodos 2, 8, 12 e 14. Na avaliação do CR (figura 64), os métodos 12 e 14 são os mais 
indicados, pois apresentam os valores de 0,66 e 0,65 para a lesão de 37 mm 
respectivamente, mas para a lesão de 10 mm, o CR foi de 0,09. 
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Figura 62: Representação gráfica do Contraste para os métodos de reconstrução (1-14), 
simulador NEMA, concentração 10:1, para cada tamanho da lesão. 
 

 
Figura 63: Representação gráfica da Razão Contraste Ruído para os métodos de 
reconstrução (1-14), simulador NEMA, concentração 10:1, para cada tamanho da lesão. 
 

0,5
1,5
2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
7,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Co
ntr

ast
e

Métodos de Reconstrução

Contraste - Métodos de Reconstrução - NEMA 10:1

10 mm
13 mm
17 mm
22 mm
28 mm
37 mm

Tamanho 
da Lesão

0,0
5,0

10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0
65,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ra
zão

 Co
ntr

ast
e R

uíd
o

Métodos de Reconstrução

Razão Contraste Ruído - Métodos de Reconstrução - NEMA 10:1

10 mm
13 mm
17 mm
22 mm
28 mm
37 mm

Tamanho 
da Lesão



86 
 

 
Figura 64: Representação gráfica do Coeficiente de Recuperação para os métodos de 
reconstrução (1-14), simulador NEMA, concentração 10:1, por tamanho da lesão. 
 

Na tabela 6, a seguir, a avaliação das propriedades Contraste, Razão Contraste 
Ruído (RCR) e Coeficiente de Recuperação (CR) encontram-se resumidas em função do 
método de reconstrução. Pode-se observar que nas concentrações acima de 4:1, observa-
se a predominância dos métodos de reconstrução 12 e 14. 

Tabela 6: Resumo dos melhores resultados para os parâmetros Contraste, RCR e CR de 
acordo com o método de reconstrução, simulador NEMA, todas as razões. 

NEMA 
Razão Métodos de Reconstrução 

Contraste RCR CR 
2:1 2, 5 e 8  2 e 10 2, 5 e 8 
4:1 12 e 14  12 e 14 12 e 14 
6:1 12 e 14  12 e 14 8, 12 e 14 
8:1  12 e 14 12 e 14 12 e 14 
10:1  12 e 14 2, 8, 12 e 14 12 e 14  

 
A simples análise visual das imagens reconstruídas mostra que a melhor imagem 

nem sempre representa a melhor quantificação, já que a avaliação visual é operador 
dependente. Nas figuras 65 até 71 a seguir, são apresentadas as imagens reconstruídas 
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para cada método, considerando-se o simulador NEMA, com a concentração 10:1, onde 
estão relacionadas as 4 fatias (slices) mais nítidos que foram utilizadas na quantificação. 
As imagens foram dispostas lado a lado, para melhor visualização da aplicação da 
correção de atenuação pelo Método Chang, sendo que nas figuras a esquerda o método 
de correção não foi aplicado, as do lado direito representam as reconstruções com a 
correção. 

 

 
Figura 65: Representação das imagens das reconstruções 1 e 2, utilizando a FBP e o filtro 
Butterworth, na imagem A sem correção e em B com correção.  
 

 
Figura 66: Representação das imagens das reconstruções 3 e 5, utilizando OSEM, com 2 
iterações e o filtro Butterworth, na imagem A sem correção e em B com correção.  
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Figura 67: Representação das imagens das reconstruções 4 e 6, utilizando OSEM, com 4 
iterações e o filtro Butterworth, na imagem A sem correção e em B com correção.  

 

 
Figura 68: Representação das imagens das reconstruções 7 e 8, utilizando FBP e o filtro 
Hann, na imagem A sem correção e em B com correção. 
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Figura 69: Representação das imagens das reconstruções 9 e 10, utilizando FBP e o filtro 
Hamming na imagem A sem correção e em B com correção. 
 

 
Figura 70: Representação das imagens das reconstruções 11 e 12, utilizando FBP e o filtro 
Metz 1, na imagem A sem correção e em B com correção.  
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Figura 71: Representação das imagens das reconstruções 13 e 14, utilizando FBP e o filtro 
Metz 2, na imagem A sem correção e em B com correção.   

O estudo realizado por Raeise et al (2007) revelou que o uso do filtro Metz em 
exames de cintilografia cerebral por SPECT apresenta uma alta resolução e contraste, o 
que corrobora com o presente trabalho, já que os valores de qualidade de imagem que 
apresentaram melhores resultados, para ambos simuladores, foram baseados nos métodos 
de reconstrução 11, 12, 13 e 14, que emprega este filtro. 

 
 4.6 - Avaliação das medidas do Coeficiente de Recuperação 

Após a análise de todos os métodos de reconstrução para os simuladores ACR e 
NEMA e cada razão da concentração da atividade utilizada, os coeficientes de 
recuperação foram calculados e são apresentados nas tabelas 7 e 8. O método de 
reconstrução escolhido será aquele que atender a todas as concentrações, o tamanho das 
lesões e que mais se aproxima do valor um para o coeficiente de recuperação. 
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Tabela 7: Resumo dos Coeficientes de Recuperação (CR), para cada razão de 
concentração, por tamanho da lesão, simulador ACR. 

Simulador ACR - Coeficiente de Recuperação (CR) 
Razão Método de 

Reconstrução 
Tamanho das Lesões (mm) 
8 12 16 25 

2:1 
7 0,63 0,77 1,11 1,49 
9 0,48 0,63 1,04 1,40 
11 0,69 0,89 1,30 1,85 
13 0,74 1,08 1,33 1,62 

4:1 11 0,33 0,51 0,72 0,92 
13 0,42 0,65 0,87 1,00 

6:1 
1 0,19 0,34 0,63 0,89 
3 0,14 0,26 0,56 0,89 
4 0,12 0,23 0,55 0,88 
11 0,17 0,31 0,59 0,86 
13 0,22 0,39 0,75 1,01 

8:1 11 0,22 0,54 0,83 1,19 
13 0,29 0,72 0,98 1,22 

10:1 
4 0,23 0,49 0,70 0,90 
11 0,21 0,44 0,63 0,84 
13 0,31 0,59 0,76 0,88 

 
  

Atendendo a todos os parâmetros expostos, observa-se que no simulador ACR o 
método de reconstrução considerado ideal foi o13 (reconstrução FBP com filtro Metz 2). 
Apesar do método 4 na concentração 10:1, o valor do CR para a lesão de 25 mm ser de 
0,90, os valores de CR para os outros tamanhos de lesão quando comparados com o 
método 13 são menores.  
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Tabela 8: Resumo dos Coeficientes de Recuperação (CR), para cada razão de 
concentração, por tamanho da lesão, simulador NEMA. 

Simulador NEMA - Coeficiente de Recuperação (CR) 
Razão Método de 

Reconstrução 
Tamanho das Lesões (mm) 

10 13 17 22 28 37 

2:1 
2 0,31 0,36 0,31 0,38 0,46 0,48 
5 0,23 0,21 0,23 0,26 0,35 0,43 
8 0,25 0,23 0,27 0,33 0,44 0,46 
12 0,00 0,05 0,05 0,16 0,52 0,53 

4:1 12 0,05 0,08 0,18 0,30 0,49 0,65 
14 0,06 0,09 0,23 0,32 0,52 0,66 

6:1 12 0,05 0,08 0,18 0,30 0,45 0,65 
14 0,06 0,11 0,22 0,34 0,47 0,63 

8:1 12 0,09 0,11 0,24 0,29 0,45 0,65 
14 0,13 0,20 0,39 0,50 0,74 0,93 

10:1 12 0,09 0,12 0,24 0,32 0,50 0,66 
14 0,09 0,14 0,27 0,34 0,51 0,65 

 
Observando os valores de CR para o simulador NEMA, não se encontra em 

nenhum método escolhido um padrão que atenda os parâmetros estabelecidos. Tem-se 
apenas um valor de CR que se aproxima de um, que é o método de reconstrução 14, na 
razão 8:1, mas apenas para a lesão de maior tamanho. 

Comparando os resultados para os dois simuladores, verifica-se que o valor de CR 
é dependente do tamanho da lesão e de seu formato, cilíndrica para o ACR e esférica para 
o NEMA. Ao fazer a reconstrução da imagem, o corte cilíndrico do simulador ACR se 
mantém com o mesmo diâmetro ao longo das 5 fatias mais captantes, o que não ocorre 
quando são analisadas as lesões esféricas. Na figura 72 são apresentados os valores de 
CR por tamanho de lesão, para cada concentração. Recomenda-se o Coeficiente de 
Recuperação do simulador ACR, com o método de reconstrução 13 (FBP e Metz2) para 
o ajuste necessário para os exames de cintilografia cerebral. 

Estes valores de CR devem ser utilizados pela equipe médica responsável por 
emitir os laudos para corrigir os valores das atividades nas lesões. 
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Figura 72: Representação gráfica dos valores de CR por tamanho de lesão, para cada 
concentração, utilizando o simulador ACR, considerando o método de reconstrução 13. 
 

 

 

 

  
  

0,74

1,08
1,33

1,62

0,42
0,65 0,87

1,00

0,22
0,39

0,75

1,01

0,29

0,72
0,98

1,22

0,31 0,59

0,76
0,88

0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8

8 12 16 25

CR

Tamanho da Lesão (mm)

Coeficiente de Recuperação (CR) - ACR

Razão 2:1
Razão 4:1
Razão 6:1
Razão 8:1
Razão 10:1



94 
 

5 - CONCLUSÕES 
O presente trabalho teve o objetivo de estudar a influência da qualidade da 

imagem funcional de Medicina Nuclear e suas restrições no diagnóstico da Doença de 
Alzheimer. Para tanto, dois simuladores com lesões esféricas e cilíndricas foram 
utilizados e 14 métodos de reconstrução distintos e sua influência na quantificação de 
regiões ou lesões foram avaliados. Além disso, variações da razão em concentração entre 
regiões captantes e da radiação de fundo foram realizadas de forma a simular diferentes 
valores de captação em cérebros que apresentam a doença e em cérebros sadios. 

Durante a análise da imagem para o diagnóstico, a equipe médica deve distinguir 
uma região com menor captação do que a esperada. O sinal de uma região pode ser 
estendido para a região de radiação de fundo, observando-se o efeito de volume parcial 
(EVP) da perda de contagem em função de um tecido doente. Em todas as medidas 
realizadas neste trabalho observou-se que este efeito (EVP) é predominante em qualquer 
método de reconstrução e razão de concentração estudado. Dessa forma, a correção pelo 
Coeficiente de Recuperação se apresenta como mais uma ferramenta na análise médica 
para possíveis distorções. 

Para o simulador de lesões cilíndricas (ACR), o método de reconstrução que 
apresentou melhor contraste foi o FBP com filtro Metz 2, corroborando com outros 
autores que elegem este método o de melhor contraste para imagens cerebrais. Para o 
simulador de lesões esféricas (NEMA), os valores de qualidade de imagem se mostraram 
abaixo dos encontrados para o ACR, sendo os métodos de reconstrução que apresentaram 
melhores resultados os 12 e 14 (FBP com filtro Metz), porém, com correção de atenuação. 
Pode-se concluir, portanto, que o simulador ACR é o mais indicado para a avaliação da 
qualidade de imagem, de acordo com os métodos de reconstrução empregados, no sistema 
SPECT deste serviço. 

Para a análise de Razão Contraste Ruído, o mesmo comportamento relativo aos 
simuladores pode ser observado, ou seja, os valores para o simulador ACR são maiores 
do que para o NEMA, mostrando que o primeiro é mais adequado. 

O Coeficiente de Recuperação (CR) para as lesões esféricas presentes no 
simulador NEMA apresentou valores sempre abaixo da unidade, indicando que as 
correções em contagem, ou atividade, não serão devidamente realizadas quando da 
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avaliação clínica. Já para o simulador ACR, lesões cilíndricas, os valores obtidos de CR 
apresentaram-se adequados para correção das contagens em uma região de interesse, 
podendo ser utilizado na comparação semiquantitativa de áreas com captação normal 
(cerebelo) e áreas que apresentam alterações devido a uma doença. 

Cada serviço de medicina nuclear deve estabelecer coeficientes de recuperação 
para seus protocolos visando uma melhor quantificação da imagem para o exame 
cerebral, de forma a corrigir os valores de captação no diagnóstico para o Mal de 
Alzheimer.  
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Propostas para Trabalhos Futuros 
Desenvolver trabalho de quantificação de exame cerebral utilizando o simulador 3D 

Hoffman Brain Phantom, no processo de reconstrução de imagens médicas, utilizando a 
técnica PET para o 18F. 

Verificar a influência do método de reconstrução OSEM para valores maiores de 
iterações, na quantificação. 

Desenvolver trabalho de quantificação por PET/CT, utilizando 11C-PIB, radiofármaco 
em desenvolvimento no Brasil especifico para a identificação da proteína β-amiloide. 
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