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RESUMO
Oliveira, Anderson de. Desenvolvimento de uma nova técnica para
correção da atenuação por tecidos moles em cintilografia de perfusão
miocárdica utilizando métodos computacionais. 2015. Tese (Doutorado em
Ciências Cardiovasculares) – Faculdade de Medicina, Universidade Federal
Fluminense, Niterói, 2015.
Fundamento: Uma das limitações dos exames de medicina nuclear são os resultados
falso-positivos, que levam a exames e procedimentos desnecessários, associados a
morbidade e custos ao indivíduo e à sociedade. Entre as causas mais frequentes para
redução da especificidade da cintilografia de perfusão miocárdica (CPM) tem-se a
atenuação de fótons, em especial pelas mamas nas mulheres. Objetivo: Desenvolver
uma nova técnica para compensar a atenuação de fótons pelas mamas em estudos
de perfusão miocárdica com sestamibi-99mTc, utilizando métodos computacionais.
Materiais e métodos: Foi proposto um procedimento que integra simulação por
Monte Carlo, métodos computacionais e técnicas experimentais. Foram obtidos
incialmente percentuais de correção da atenuação do tórax utilizando um fantoma tipo
Jaszczak e a atenuação dos tecidos mamários através de uma simulação pelo Método
de Monte Carlo, utilizando o programa EGS4. Os percentuais de correção da
atenuação foram relacionados às características individuais das pacientes por meio
de dois métodos: uma rede neural artificial e uma análise multivariada. A validação
preliminar da técnica foi feita comparando os resultados obtidos de 4 pacientes da
CPM e avaliando a correlação (CAT), antes e após a aplicação da técnica. Foi utilizado
o teste t de Student para dados paramétricos, Wilcoxon, Mann-Whitney e χ2 para os
demais. Valores de probabilidade menores que 0,05 foram considerados
estatisticamente significativos. Resultados: Cada aumento de 1 cm na espessura da
mama aumenta em média 6% a atenuação de fótons, enquanto o aumento máximo
devido a composição é de cerca de 2%. O percentual médio unitário da atenuação do
tórax foi de 2,9%. Tanto a rede neural artificial quanto a regressão linear apresentaram
um erro inferior a 3%, como modelos de predição dos percentuais de atenuação
femininos. A concordância anatômico-funcional da CPM com o CAT foi mantida após
a aplicação da técnica. Conclusão: Os resultados apresentados levam a inferir que a
técnica proposta é promissora e poderá ser uma possível alternativa em relação
àquelas empregadas na atualidade.
Palavras-chave: Correção da Atenuação, Cintilografia de Perfusão Miocárdica,
SPECT, Exposição à Radiação

ix

ABSTRACT

Oliveira, Anderson de. Development a new technic for breast attenuation
correction in myocardial perfusion scintigraphy using computational methods.
2015. Thesis (Doctor in Cardiovascular Science) – Faculdade de Medicina,
Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2015.

Introduction: One of the limitations of nuclear medicine studies are false-positive
results that lead to unnecessary exams and procedures associated to morbidity and
costs to the individual and society. One of the most frequent causes for reducing the
specificity of myocardial perfusion imaging (MPI) is photon attenuation, especially by
breast in women. Objective: To develop a new technique to compensate the photon
attenuation by women breasts in myocardial perfusion imaging with 99mTc-sestamibi,
using computational methods. Materials and methods: A procedure was proposed
which integrates Monte Carlo simulation, computational methods and experimental
techniques. Initially, were obtained the chest attenuation correction percentages using
a phantom Jaszczak and breast attenuation percentages by Monte Carlo simulation
method, using the EGS4 program. The percentages of attenuation correction were
linked to individual patients’ characteristics by an artificial neural network and a
multivariate analysis. A preliminary technical validation was done by comparing the
results of the MPI and catheterism (CAT), before and after applying the technique to 4
patients. The t test for parametric data, Wilcoxon, Mann-Whitney and χ2 for the others
were used. Probability values less than 0.05 were considered statistically significant.
Results: Each increment of 1 cm in the thickness of breast was associated to an
average increment of 6% on photon attenuation, while the maximum increase related
to breast composition was about 2%. The average chest attenuation percentage per
unit was 2.9%. Both, the artificial neural network and linear regression, showed an
error less than 3% as predictive models for percentage of female attenuation. The
anatomical-functional correlation between MPI and CAT was maintained after the use
of the technique. Conclusion: Results suggest that the proposed technique is
promising and could be a possible alternative to other conventional methods employed
today.
Keywords: Attenuation Correction, Myocardial Perfusion Imaging, SPECT, Radiation
Exposure
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CAPÍTULO 1
INTRODUÇÃO

1

1. INTRODUÇÃO

Em 1895, em um experimento com um tubo de Crookes (1), o físico alemão
Wilhelm Conrad Roentgen(2-4) (1845-1923) verificou uma fluorescência em uma tela
de platino cianeto de Bário. Ao colocar sua mão entre o tubo e a tela, notou o que
seria a projeção de seus ossos na tela. Esse fenômeno deu origem ao que hoje é
conhecido como raios-X(1-3).
Em 1896 o físico francês Antoine Henri Becquerel(4, 5) (1852-1908) verificou que
sais de Urânio emitiam raios que eram capazes de atravessar papéis negros. Esses
raios foram chamados de raios urânicos(6) e de raios de Becquerel. Dois anos depois,
a cientista polonesa Marie Skłodowska Curie(7) (1867-1934) mostrou que, assim como
o Urânio, o Tório também emitia radiação. Com isso, chamou a atenção para o fato
de que os raios de Becquerel não seriam uma exclusividade do Urânio e definiu como
radiativa toda substância que emitia os raios de Becquerel(4, 5).
Com a descoberta da radioatividade, alguns anos depois das primeiras
radiografias de Roentgen, imaginava-se que, se um plano no corpo humano fosse
fixado enquanto uma fonte de raios-X fosse girada, fosse possível obter uma imagem
mais nítida quanto aos contornos anatômicos ou eventualmente de uma lesão. Essa
técnica ficou conhecida como tomografia planar(8).
Com os avanços na área da computação, a tomografia planar terminou sendo
ultrapassada pela Tomografia Computadorizada (TC)(6,

9-11).

A palavra Tomografia

vem do grego, onde tomo significa corte ou seção e grafia significa escrita. Uma das
razões que levaram a substituição da tomografia planar pela TC foi fato de a
tomografia planar criar imagens de baixo contraste por causa da contribuição de todo
o tecido irradiado para a imagem(8).
Na TC feixes de radiação atravessam o corpo para geração das imagens(6). De
modo diferente, na medicina nuclear são empregadas pequena quantidades de
compostos contendo materiais radioativos para exames diagnósticos(12). Esses
compostos radioativos chamados de radiofármacos, são administrados nos pacientes,
fazendo com que eles se tornem fontes de radiação. Com isso, a radiação registrada
tem origem no próprio paciente. Essa radiação é detectada por equipamentos
chamados de câmaras gama, também conhecidas como câmaras Anger(8, 13), a fim de
gerar as imagens para diagnóstico.
2

Com o avanço da tecnológico, tanto na área computacional quanto em outras
áreas como a eletrônica, foram desenvolvidas as câmaras Anger rotacionais, que
levaram ao surgimento das Tomografias Computadorizadas por Emissão de Fóton
Único(13) (SPECT, do inglês Single Photon Emission Computed Tomography). Essa
tecnologia aumenta consideravelmente a resolução espacial e a sensibilidade dos
equipamentos de medicina nuclear, em relação as câmaras planares, permitindo a
sua aplicação em áreas como a oncologia, a neurologia e a cardiologia(14).
No Brasil mais da metade das causas de morte na população é por doenças
crônicas não transmissíveis, destacando-se como a primeira causa de morte as
doenças cardiovasculares em geral(15). Em decorrência disso, o exame de medicina
nuclear mais utilizado, tanto no Sistema Único de Saúde (SUS) como entre
beneficiários da Saúde Suplementar, é a cintilografia de perfusão miocárdica(16). Esse
exame permite não só o diagnóstico acurado da doença coronariana como também é
uma poderosa ferramenta para estratificação do risco cardiovascular e contenção de
gastos na área de saúde(17), permitindo a melhor alocação de recursos, já que a maior
parte dos recursos do SUS são destinados aos procedimentos invasivos (16).
Apesar dos benefícios da cintilografia miocárdica existem limitações,
destacando-se os exames falso-positivos(18, 19), que podem levar a outros exames e
procedimentos desnecessários, além de poderem acarretar morbidade e custos ao
indivíduo e à sociedade(20-25). Devido aos tecidos do corpo, uma significante
quantidade de radiação é absorvida ou espalhada(26). Por esse motivo, alguns fótons
não são detectados ou contribuem como eventos registrados de forma indevida.
A atenuação é o resultado da perda de fótons registrados devida a absorção
fotoelétrica ou por espalhamento Compton(27). Esse fenômeno pode ocasionar uma
modificação significante na concentração de radiofármacos. Isso pode fazer com que
regiões onde deveria haver captação normal sejam apresentadas como áreas de
hipocaptação, sobretudo aquelas associadas a atenuação da mama em mulheres.(2830)

A atenuação da mama afeta diretamente a avaliação da distribuição dos fótons

emitidos pela parede anterior do ventrículo esquerdo, podendo modificar
significativamente as imagens e levar erro de diagnóstico (31-33). Com o objetivo de
aumentar a acurácia do exame e compensar perda de fótons devida à atenuação,
diversas estratégias têm sido empregadas(34). Uma dessas técnicas é a utilização das
imagens dinâmicas sincronizadas com o eletrocardiograma (do inglês, Gated
SPECT(35,

36))

que ao detectar o espessamento normal em áreas de redução da
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captação do radiofármaco sugere que o defeito perfusional seja decorrente de
atenuação ao invés de, por exemplo, área de isquemia ou fibrose(36).
Na rotina clínica, as áreas com hipocaptação fixa nas fases de esforço e
repouso, devem ser distinguidas entre áreas de atenuações dos fótons e áreas de
fibrose, pela história clínica e pela presença de contratilidade e espessamento da
parede preservados (37). Todavia, a possibilidade de coexistência de atenuação e área
de necrose não pode ser descartada de modo simples. Em um SPECT, anomalias na
distribuição regional de radiofármacos na parede anterior do miocárdio podem ser
resultado da atenuação dos fótons pela mama

(31, 33, 38, 39).

Segundo Jeniffer Miles(40),

a atenuação é responsável por um fator de erro, em uma imagem com um SPECT,
que pode ser maior 50% em diversos casos. Pelo citado, a acurácia no diagnóstico da
imagem obtida com um SPECT é profundamente influenciada pela atenuação. Mesmo
com educação interpretativa, experiência e aplicação de imagens Gated SPECT, a
comunidade de cardiologia nuclear aguarda novas técnicas de correção da
atenuação.
A atenuação é o resultado da perda de fótons por absorção fotoelétrica no
objeto ou por espalhamento fora do campo de visão do sistema de detecção (27). Este
fenômeno pode ocasionar uma modificação significante na concentração de
radiotraçadores. Como um resultado deste artefato, áreas de hipocaptação podem
surgir em regiões onde deveria haver captação normal.
Uma das técnicas mais utilizadas para corrigir os efeitos da atenuação por
partes moles utiliza mapas não-lineares de correção da atenuação. Nas técnicas
atuais, utilizadas comercialmente, esses mapas são obtidos através de exames
adicionais com fontes de radiação externas acopladas, sendo muito comum a
utilização de aparelhos de TC(25, 41).
Medidas dos efeitos da atenuação dos fótons nas imagens obtidas com SPECT
têm sido registradas por mais de duas décadas(22, 29-31, 42, 43). O Quadro 1 apresenta
os resultados obtidos por sete pesquisadores.
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Quadro 1 Valor diagnóstico de sistemas de correção da atenuação.
Sensibilidade (%)

Especificidade (%)

Normalidade (%)

Autor

Sistema

n

SC

CC

SC

CC

SC

CC

Ficaro

U Mich

119

78

84

48

82

88

98

Hendel

ADAC

88

76

78

44

50

86

96

Links

SMV

112

84

88

69

92

69

92

Gerson

Picker

113

85

90

ND

ND

72

70

Gallowitsch

Elscint

49

89

94

69

84

ND

ND

Lenzo

Siemens

171

93

93

84

88

78

85

Nota: SC = Sem Correção; CC = Com Correção; ND = Não Disponível. Fonte: Adaptado de
Hendel et al (2002)(43)

Ficaro et al (2000)(24), utilizaram um sistema com três detectores equipados
sendo dois com colimadores de buracos paralelos para coletar dados de emissão e
um terceiro detector com um colimador fan-beam(29, 30, 35, 42, 43) para adquirir dados de
transmissão de uma fonte linear de

241Am.

Foi verificado por eles uma significante

melhora na acurácia do diagnóstico em imagens SPECT de 60 pacientes com
sestamibi-99mTc. Além disso, foi encontrado um aumento na especificidade de 48%
para 82%. Ainda nessa pesquisa, foram estudados 59 pacientes com baixa
probabilidade de doença da artéria coronariana e foi verificado que houve um aumento
na taxa de normalidade de 88% para 98%. A avaliação da sensibilidade mostrou que
houve a uma melhora de 15% quando as imagens sem correção e com correção foram
comparadas.
Hendel et al (1999)(44) , usaram um sistema com dois detectores separados por
90o e uma fonte linear de 153Gd posicionada a 180o cruzando os dois detectores, a fim
de testar a eficiência da correção da atenuação (31, 43) em imagens com sestamibi99mTc.

Eles obtiveram uma melhora na taxa de normalidade em 10% (de 86% para

96%) para um grupo de 88 pacientes. Com os dados corrigidos e fazendo uma análise
quantitativa, a taxa de normalidade passou de 86% para 97%.
Links et al (2000)(45), utilizaram o 99mTc e 201Tl para scans de emissão e 99Tc ou
153Gd

para transmissão. Foi verificado um aumento de 23% na especificidade (de 69%

para 92%) nas três artérias coronarianas. Além disso, foi observado, também, um
aumento na taxa de normalidade de 74% para 91%. A sensibilidade foi aumentada de
84% para 88%.
Gallowitsch et al (1999)(46), utilizaram o

201Tl

para estudar 107 pacientes com

suspeita ou confirmação de doença da artéria coronariana. Para tal, utilizaram um
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sistema com dois detectores e uma fonte linear de

153Gd.

Neste experimento foi

observado um aumento na especificidade de 69% para 84%, após a correção da
atenuação
Heller et al (1999)(47), utilizaram varreduras combinadas emissão e transmissão
em 90 pacientes para avaliar o valor clínico da correção da atenuação em imagens
com

99Tc

para a fase de estresse apenas. O estudo mostrou que sem a correção da

atenuação só 37% dos estudos foram interpretados como definitivamente normais ou
anormais, indicando a necessidade de imagens de repouso. A adição de dados
“gated” não alterou os resultados. Entretanto, quando a atenuação foi corrigida, houve
um aumento significante de estudos caracterizados, definitivamente, como normais
ou anormais (84%).
De acordo com o exposto, a acurácia das imagens para um diagnóstico correto
está diretamente ligado a métodos de correção da atenuação (21, 24, 48, 49). Por esse
motivo, as diretrizes da sociedade americana de cardiologia nuclear e da sociedade
europeia de medicina nuclear recomendam imagens com correção da atenuação para
a rotina de imagens de cintilografia de perfusão miocárdica com um SPECT (50, 51).
Em estudos realizados nos últimos anos, onde houve separação por gênero
para avaliar os efeitos da correção da atenuação, foi verificado que para as mamas
em mulheres não houve diferença estatisticamente significativa na melhora da
qualidade das imagens, antes e após a correção da atenuação. Por exemplo, em 2008
Wolak et al (2008)(37) selecionaram 114 pacientes do sexo feminino, do departamento
de medicina nuclear de um hospital estadunidense, que foram submetidas a
angiografia. Nesse estudo, foi verificado que a comparação quantitativa dos
resultados obtidos com imagens corrigidas não foi estatisticamente diferente daqueles
com as não corrigidas. Resultados semelhantes foram apresentados por Huang et al
(2011)(52). Nesse trabalho, foram estudados 99 pacientes, sendo 44 mulheres, e foi
verificado que quando houve separação por gênero, os resultados das áreas
associadas

a

parede

anterior

em

mulheres

não

apresentaram

diferença

estatisticamente significativa após a correção da atenuação. Esses estudos sugeriram
que diferente das correções feitas para pacientes do sexo masculino, a correção da
atenuação por fontes externas acopladas parece não terem o efeito desejado em
mulheres.
O grande aumento do número de exames de diagnóstico envolvendo radiação
levou os pesquisadores a um estado de alerta(53-56), já que a probabilidade de câncer
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induzido pela radiação aumenta com o aumento da dose de radiação recebida pelo
indivíduo(53, 54). Estudos recentes demonstraram uma crescente preocupação com a
dose de radiação associada aos procedimentos médicos de imagem (53-56). Fazel et al
(2009)(53) verificou que nos Estados Unidos a Cintilografia de Perfusão Miocárdica
(CPM) chega a ser responsável por mais de 22% da dose efetiva total de radiação
para a população de adultos não idosos. Observou ainda que, em decorrência dos
procedimentos médicos de imagem, quase 20% dos homens e 18% das mulheres
recebem doses de até 20 mSv por ano, limite médio máximo anual permitido para
trabalhadores expostos a radiação ionizante(57, 58). Smith et al (2012)(59) fizeram um
estudo com quase 1 milhão de protocolos de pacientes de várias regiões dos Estados
Unidos e verificaram que quase 30% da população estadunidense, submetida a
procedimentos médicos de imagem, recebiam doses de radiação de 20 mSv/ano ou
mais.
Estudos de cálculos de dose com aparelhos de cintilografia acoplados a
aparelhos de TC com baixa dose de raios-X sugerem um aumento de mais de 10%
na dose efetiva de radiação para cada paciente, pelo fato dos métodos aplicados para
correção da atenuação acarretarem uma exposição a doses adicionais de radiação(53,
55, 59).

Além do aumento das doses de radiação, as fontes externas utilizadas para
corrigir a atenuação geram um aumento significativo no preço dos equipamentos.
Corbett e Ficaro (1999)(22) sugeriram um aumento de até U$ 75.000,00 adicionais
devido a essas fontes. Levando se em conta a inflação e os possíveis aumentos dos
custos ao longo dos 16 anos passados, esse custo pode ser muito maior. Além disso,
de acordo com Kauling et al (2015)(60), apenas 5% das câmaras SPECT são
equipadas com mecanismos de correção da atenuação.
No Brasil, um grande número dos equipamentos ainda não possui formas de
corrigir a atenuação, sobretudo os que são empregados no Sistema Único de Saúde
(SUS)(61). Além disso, exames adicionais implicam em aumento de doses de radiação,
potencialmente elevando o risco de câncer e na necessidade de um tempo maior do
paciente no equipamento, podendo reduzir significativamente o número de pacientes
atendidos no serviço de medicina nuclear. De acordo com comunicação, por telefone,
da Dra. Renata Felix, chefe do serviço de medicina nuclear do Instituto Nacional de
Cardiologia (INC), no INC os exames duram, em média 11 minutos, sedo cerca de 1,5
minuto para a realização da TC. Isso corresponde a 14% do tempo total do exame.
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Se levarmos em conta que cerca de 2500 pacientes são atendidos no serviço de
medicina nuclear todos os anos, cerca de 350 pacientes deixam de ser atendidos
apenas pela necessidade de gerar mapas de correção da atenuação.
Para exposições médicas não há limites de dose e um dos princípios que
norteiam as boas práticas de radioproteção, tão baixo quanto razoavelmente
exequível, mais conhecido como ALARA(57,

62)

(do inglês, As Low As Reasonable

Achievable) tem um contexto um pouco diferente. De acordo com a Norma CNENNN-3.01(57): “No caso de exposições médicas de pacientes, a otimização médica da
proteção radiológica deve ser entendida como a aplicação da dose de radiação
necessária e suficiente para atingir os propósitos a que se destina”. Para exames de
diagnóstico, por exemplo, isso quer dizer que deve haver uma preocupação do médico
para se buscar o menor dano possível, tendo em vista o objetivo desejado(63).
É importante ressaltar que, apesar das doses de radiação adicionais, os
resultados apresentados em estudos recentes indicam não haver benefício da
exposição adicional à radiação em mulheres, com a finalidade de corrigir a atenuação.
Com isso, embora recomendados pelas diretrizes de realização de cintilografia
miocárdica(51,

64),

ainda não são completamente satisfatórios. Dessa forma, a

justificação da correção da atenuação para CPM em mulheres, pelo método
tradicional, não parece ser justificada(52). Portanto, uma técnica que possa ser uma
alternativa à correção da atenuação por fontes externas de radiação, que possa ser
capaz de reduzir a dose de radiação recebida pelas pacientes e os custos associados
aos equipamentos e procedimentos médicos, além de fornecer condições de uso
mesmo para hospitais ou clínicas de baixo poder aquisitivo, está sendo aguardada
pela comunicada médica.
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2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo principal

O propósito deste trabalho é desenvolver uma nova técnica para determinar o
impacto da atenuação de fótons pela mama em estudos de perfusão do miocárdio
com sestamibi-99mTc, que seja capaz de corrigir esta atenuação causada pela mama,
utilizando métodos computacionais.

2.2. Objetivos específicos



Identificar os fatores responsáveis pelas anormalidades secundárias à
atenuação do tórax em um fantoma torácico.



Empregar a técnica de Monte Carlo e redes neurais na formação de um
modelo de correção de atenuação baseado em características individuais
das pacientes.



Propor o método de correção de atenuação.



Gerar de uma técnica simples que possa criar valores de correção da
atenuação em função de características individuais das pacientes.
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3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

3.1. Tomografia computadorizada por emissão de fóton único

Uma imagem gerada por um SPECT é obtida através de visualizações de
órgãos do corpo, por múltiplas imagens adquiridas em diferentes ângulos de visão. O
processo(14, 65) é semelhante ao de representar um objeto tridimensional utilizando
uma câmera fotográfica. Nesse caso, se apenas uma foto for tirada, a figura não pode
ser representada de forma adequada, tampouco definida sua posição. Entretanto, se
diversas fotografias forem feitas em diferentes ângulos, o conjunto de imagens
bidimensionais poderá definir o objeto de apropriadamente, além de localizar sua
posição.
Ao contrário das tomografias por emissão de pósitrons(27, 66, 67) (PET, do inglês
Positron Emission Tomography), as quais trabalham apenas com radioisótopos
emissores de pósitrons e detectam apenas raios de 511 keV (considerados de alta
energia), os SPECT fazem medidas de baixa e média energias. Sendo assim,
trabalham com uma quantidade muito maior de elementos radioativos.
Dentre os diversos radioisótopos que podem ser usados em protocolos
utilizando os SPECT, os mais amplamente aplicados(68) são: Tecnécio-99 metaestável
(99mTc), Gálio-67 (67Ga), Índio-111 (111In), Iodo-131 (131I) e Iodo-123 (123I). Cada um
desses elementos é utilizado para exames específicos.

3.1.1. Tipos de equipamentos

Um equipamento SPECT se compõe basicamente de elementos limitadores do
campo de visão dos detectores, chamados de colimadores, um sistema de detecção
da radiação, um sistema de localização do ponto de interação da radiação no cristal
e um sistema de computadores(69).
As aquisições são realizadas através da rotação dos detectores ao redor do
corpo(70). No processo de rotação, as aquisições podem ser realizadas de forma
contínua ou através de intervalos com paradas de curta duração. O artifício da rotação
12

permite que sejam captados vários ângulos de visualização, concedendo um acúmulo
maior do número de contagens e proporcionando maior qualidade às informações.
Os sistemas de computadores proporcionam aos SPECT a manipulação dos
dados, o que torna possível a criação de planos axiais, sagitais e coronais do corpo(14).
Esses planos permitem mostrar detalhes dos órgãos do corpo, além de conceder a
correção de eventuais falhas que possam ocorrer durante a aquisição das imagens.
As correções da imagens são feitas utilizando algoritmos de reconstrução e filtros de
seleção de dados(70).

3.1.2. Modos de aquisição

As imagens geradas pelo SPECT são feitas através de múltiplas visualizações
do corpo(13, 14, 70). Isso é conseguido fazendo com que a câmara gire ao redor do
paciente num total de até 360o, com tempo de parada de um valor pré-determinado,
em função do tipo de estudo e qualidade da imagem. A técnica adotada consiste em
transformar a imagem tridimensional em diversas imagens bidimensionais que são
adquiridas sob diversos ângulos. Reunindo estas imagens, pode-se não só formar a
figura, como também determinar sua localização espacial.
A maneira padrão para fazer aquisições em equipamentos SPECT é através
de múltiplas visualizações com pequenas pausas da câmara antes de mudar para um
novo ângulo(13, 14, 70). Nesse método de aquisição, conhecido como passo a passo, é
feita uma leitura e em seguida a câmara faz uma pequena pausa e gira um ângulo
para fazer uma nova leitura. Este processo é repetido até que tenha sido completado
o ângulo total estabelecido para varredura. A grande desvantagem deste método é
que o movimento do paciente(19) pode prejudicar a resolução da imagem e
consequentemente necessitar de leituras repetidas. O erro devido ao movimento do
paciente pode ser, contudo, verificado através da criação e revisão de um filme com
as imagens adquiridas. Para pequenos erros devido ao movimento do paciente
(quantidades menores que 1 pixel, unidade de área visualizada pelo detector, cujo
tamanho depende do equipamento e da matriz de resolução adotada para o exame),
a correção pode ser feita mudando a visualização de projeção sem a necessidade de
aquisições repetidas.
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A determinação do ângulo de giro (ângulo entre as projeções) depende de quão
acurada se deseja ter a imagem. Entretanto deve-se atentar para o fato de que o
aumento no número de visualizações irá aumentar a possibilidade de o paciente se
mexer, devida à longa permanência do paciente para realização do exame(13, 14, 70).
De forma diferente das aquisições passo-a-passo, as leituras contínuas fazem
varreduras sem pausas. Assim, ao invés de ser feito um único giro de 360 o com
pausas, são feitos vários giros contínuos de 360 o sem pausas. Este método é usado
quando o movimento do paciente é provável de ocorrer durante a aquisição. Para esse
método de aquisição, os erros devidos ao movimento do paciente podem ser
corrigidos através da análise de um filme de cada rotação antes do processamento (13,
14, 34, 67, 70, 71).

Assim, as falhas devidas ao movimento podem ser descartadas e o

restante utilizado para a reconstrução das imagens.

3.1.3. Reconstrução das imagens

A reconstrução de imagens para formar projeções é a base de um equipamento
SPECT. Este processo de reconstrução consiste da formação de cortes transaxiais.
Matematicamente, isso é feito por um processo conhecido como retroprojeção(34).
A retroprojeção é o processo matemático de obtenção de seções transversais
(faixas) utilizadas na reconstrução das imagens(72). O processo é feito através da
criação de planos axiais, obtidos através de diversas visualizações da câmara, os
quais são posteriormente divididos em faixas. O nome retroprojeção(8,

70, 72, 73)

é

utilizado pelo fato de as visualizações serem feitas de trás para a frente do centro do
objeto de estudo. Na Figura 1, tem-se uma retroprojeção feita através de 10 ângulos
de visualização. Em cada uma das varreduras (visualizações) um plano axial é criado.
Esses planos de visualização são então divididos em 7 fatias transaxiais, repartindo
as contagens do plano por sete. A distribuição das contagens nas faixas planas é feita
atribuindo para cada faixa as contagens registradas na sua região (faixa tridimensional
do objeto). O método utilizado na retroprojeção pode ser comparado com o método
de pintura de um objeto com pincel de rolo. Utilizando um pincel de rolo para pintar
um círculo verifica-se que cada trajetória do pincel representa uma faixa. De forma
natural, é fácil aceitar que quanto maior o número de trajetórias, melhor será
representado o círculo. Na Figura 2 tem-se a pintura do disco com 4, 6 e 12
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varreduras. Em uma visualização de 3600, cada uma das varreduras do pincel
equivale a duas leituras do detector no SPETC; duas para cada linha, com a câmara
detectora em posições diametralmente opostas. Assim, quanto maior o número de
planos obtidos, ou seja, quanto maior o número de ângulos de visualização, melhor
será representada a imagem.

Faixa transaxial

Faixa projetada

Trajetória da retroprojeção

Plano de projeção
Figura 1: Processo de visualização de um objeto através de uma varredura
por dez ângulos. Na figura, as projeções planares geradas dão origem às
fatias transaxiais. Adaptado de Powsner e Powsner (1998)(72)

Figura 2: Esquema representativo do processo de retroprojeção através de
uma analogia a pintura de um círculo com um pincel de rolo. Adaptado de
Powsner e Powsner (1998)(72)
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De forma ilustrativa, a Figura 3.(A) apresenta um disco radioativo, cuja
varredura registrou um conjunto de fótons emitidos em diversas posições, Figura
3.(B). Ao considerar a localização como posições de pixeis em uma matriz e
representando em cada pixel a soma das fótons emitidos por posição, obtém-se a
Figura 3.(C).

Figura 3: Aquisição e visualização dos dados de um disco radiativo como
matrizes de pontos e matrizes numéricas. Adaptado de Powsner e Powsner
(1998)(72)

O processo matemático que envolve a retroprojeção (8,

70, 72, 73)

consiste na

criação de duas novas matrizes de dados a partir da matriz original. Essas novas
matrizes consistem de uma nova linha1 e uma nova coluna. A nova linha é criada
atribuindo a cada pixel a soma de todos os pixeis da coluna correspondente. A nova
coluna é gerada dando a cada pixel a soma de todos os pixeis da linha
correspondente. Após a criação das matrizes, a matriz de linha é espalhada ou
retroprojetada sobre uma matriz branca. Este espalhamento é feito somando cada
pixel da matriz linha ao pixel correspondente de cada linha da matriz branca. No final
desse processo uma nova matriz quadrada de ordem m (m colunas e m linhas) é
gerada. Essa nova matriz terá todas as linhas iguais. Os pixeis de cada coluna terão
o mesmo valor. Logo depois de espalhada a matriz linha sobre a matriz branca, a
matriz coluna é retroprojetada cruzando as linhas. Nesse cruzamento, os valores das
células (pixeis) são adicionados, célula a célula, para criar uma matriz de soma ou
matriz de retroprojeção(25,

1

33).

Com este processo, a região correspondente à

Assumindo que as matrizes originais são matrizes quadradas mxm, as novas matizes serão 1xm (para

a matriz de linha) e mx1 (para a matriz de coluna).
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representação

do

disco

original

se

apresentará

muito

mais

densa

e

consequentemente com melhor visualização.
O processo de retroprojeção pode levar uma perda na visualização dos
contornos devido às contagens que são adicionadas durante o processo. Assim, para
melhorar a definição desses limites externos sem perder a qualidade na imagem, há
a necessidade de uma retroprojeção filtrada(14, 33, 34, 71), a fim de se obter uma maior
densidade de informações obtidas pela retroprojeção. Nesse tipo de reconstrução, a
retroprojeção é acompanhada com a finalidade de definir os contornos de forma mais
adequada e dar mais qualidade aos detalhes. Além disso, os filtros também podem
reduzir os ruídos devidos a variações estatísticas, fótons espalhados, eventos
aleatórios e o artefato de estrela(13, 14, 70, 72). Esse tipo de artefato da retroprojeção
recebe esse nome por causa da forma de estrela obtida pela imagem quando as
visualizações são feitas na retroprojeção.
A retroprojeção filtrada é baseada na teoria matemática de reconstrução de
imagens chamada de transformação de Radon(74-77), desenvolvida pelo matemático
alemão Johann Radon em 1917.
A representação dos dados obtidos por um SPECT pode ser feita através do
domínio espacial(41, 58, 60) ou domínio de frequência(51, 70, 72). No primeiro, a imagem é
representada em contagens por segundo ou contagens por pixel, no segundo através
de uma série de ondas seno e cosseno, realizando filtragens sobre essas ondas. Uma
grande vantagem do domínio de frequência é que torna as necessidades
computacionais da filtragem mais facilitadas.
Uma imagem gerada por um aparelho de medicina nuclear pode sempre
apresenta falhas devidas às variações estatísticas, espalhamentos e o artefato de
estrela(22, 24, 32-34). A fim de reduzir esses efeitos no domínio espacial, os equipamentos
possuem filtros que retiram essas contagens espúrias e melhoram a qualidade da
imagem visualizada.
Uma das formas de filtragem para reduzir o ruído espacial é através da
amortização de nove pontos(51,

70, 72).

Esse processo consiste em distribuir

parcialmente as contagens de um pixel com seus vizinhos imediatos. Isso é feito
utilizando uma matriz 3x3 onde o elemento central é o pixel que se deseja fazer a
amortização das contagens. Ao realizar esse procedimento, as irregularidades mais
extremas dos pixeis são reduzidas, já que serão retiradas as contagens referentes ao
background, espalhamentos e variações estatísticas.
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O valor das contagens do pixel central é obtido através da média das contagens
dos nove pixeis da matriz (o central e seus oito vizinhos). Ao atribuir valores negativos
para a periferia da matriz de amortização e um valor positivo para seu elemento
central, chamado de kernel, os limitem tendem a ser mais definidos e a intensidade
do artefato de estrela reduzida. Nesse procedimento, o kernel

(51, 70, 72)

é aplicado

sequencialmente a cada pixel da matriz original, adicionando cada elemento dele a
seu correspondente nela. Como o kernel possui elementos positivos, negativos e
zeros, a matriz resultante também poderá ter valores positivos, negativos e zeros. Ao
aplicar essa técnica, quando a matriz é retroprojetada, sua periferia irá conter valores
negativos ou neutros. Uma vez que valores negativos ou nulos não possuem
significado físico para o fenômeno, eles são desprezados. Com isso, é criada uma
depressão de contagens ao redor da retroprojeção do disco, ajudando a definir melhor
os contornos e ajudando a separar as contagens da imagem daquelas do background.

3.2. Interação dos fótons com a matéria

O processo de atenuação de fótons(78-80) é qualitativamente diferente dos
processos verificados nas interações com partículas alfa e beta. Diferente das
partículas carregadas a radiação eletromagnética, ao interagir com a matéria, não
possui um alcance definido. Em vez disso, o feixe de fótons sofre uma redução na sua
intensidade. Essa redução é diretamente proporcional à espessura e material do meio
absorvedor(78-80) e das condições de geometria do feixe, como ilustrado na Figura 4.
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Figura 4: Atenuação de raios para feixes
monocromático e policromáticos para uma situação
de boa geometria. As linhas contínuas correspondem
a feixes monocromático (0,662 MeV) e a linha
pontilhadas é a curva de atenuação de um feixe
policromático. Adaptado de Hendee (1996)(8)

Na Figura 4, as linhas contínuas representam feixes monocromático, enquanto
a curva formada pelas linhas pontilhadas, representa a atenuação de um feixe
heterogêneo. Ainda nesta figura, a intensidade dos fótons que atravessaram o
absorvedor, representada pelas linhas retas, é definida pela Equação 1.

I = Io e - x

(1)

onde Io = intensidade da radiação gama a uma espessura zero do absorvedor.
x = espessura do absorvedor.
I = intensidade dos raios gama transmitidos através da espessura x.
 = coeficiente de atenuação linear do feixe, o qual representa o coeficiente angular
da reta e é dependente da energia e do meio material.
Há também um coeficiente chamado de coeficiente de atenuação atômica a.
Esse coeficiente indica a fração do feixe da radiação gama incidente que é atenuada
por um único átomo(80). O valor desse coeficiente, expresso por a (cm2), é dado pela
Equação 2.
a (cm2/átomo) =  (cm-1)/N(átomos/cm3)

(2)
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onde N = número de átomos do absorvedor por cm3.

A interação da radiação eletromagnética com a matéria é feita basicamente por
absorção, espalhamento e produção de pares(8, 78-80). Com base nisso, coeficiente de
atenuação total t

é dado pela soma de cada um dos coeficientes, conforme

apresentado na Equação 3.
t = A + e + p

(3)

onde A é o coeficiente de atenuação por absorção, e = coeficiente de atenuação
por espalhamento e p é o coeficiente de atenuação devido a produção de pares.
Esses processos dão origem às probabilidades de ocorrências das interações para
efeito fotoelétrico, efeito Compton, efeito Rayleigh, produção de pares e
fotodesintegração(8, 78-80).
Na interação fotoelétrica, o fóton transfere toda a sua energia para um elétron
orbital, que é ejetado com energia definida(62), conforme ilustrado na Figura 5. A
energia do elétron ejetado é igual à energia do fóton incidente menos a energia de
ligação do elétron. Sendo Eʏ a energia do fóton e B a energia de ligação do elétron, a
energia K do elétron ejetado será dada de acordo com o apresentado na Equação 4.

K = Eʏ - B

(4)

Quando um elétron é arrancado do átomo, uma vacância é formada (80). Essa
vacância será posteriormente preenchida por um elétron de uma camada mais
externa(79). A diferença de energia entre os níveis será liberada na forma de raios-X
característicos(8), principalmente nas camadas K e L. Em certas situações, esses
raios-X podem interagir com um outro elétron orbital do mesmo átomo ejetando-o.
Esses elétrons ejetados, chamados de elétrons Auger(62), são prontamente absorvidas
no tecido caso elas apresentem valores menores do que 0,5 keV.
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Eʏ

K
Efeito Fotoelétrico

Figura 5: Figura ilustrativa da interação fotoelétrica. Adaptado de Tauhata et al
(1999)(62). Na figura, Eʏ é a energia do fóton incidente e K é a energia do elétron ejetado.

O efeito fotoelétrico é predominante para baixas energias, aumenta com o
aumento de z por um fator de Z3 e possui espectro de energia discreto(80). Um fato
importante para a elucidação de imagens radiográficas no que se refere à análise de
tecidos com diferentes densidades é que quando se comparam os números atômicos
efetivos Zef, do osso (Zef = 11,6) com o do tecido (Zef = 7,4), nota-se que o osso
apresenta um grau cerca de 4 vezes maior na absorção do que o tecido.
No efeito Compton o fóton transmite parte de sua energia ao elétron, sendo
espalhado de sua direção inicial. A energia do fóton após a interação é igual à energia
inicial menos a energia cedida ao elétron(79). A Figura 6 exemplifica um processo de
interação por espalhamento Compton. Na figura, Eʏ é a energia do fóton incidente, Eʏ’
é a energia do fóton espalhado e K é a energia do elétron ejetado. Esse tipo de
interação é predominante para média energias e elétrons e elementos com alta
densidade eletrônica.
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Eʏ’

Eʏ

Elétron Compton

K

Figura 6: Figura ilustrativa do espalhamento Compton. Adaptado de Tauhata et
al (1999)(62). Na figura, Eʏ é a energia do fóton incidente, Eʏ’ é a energia do fóton
espalhado e K é a energia do elétron ejetado.

Uma vez que a energia do fóton após a interação é dependente do angulo de
espalhamento do elétron, que por sua vez varia de 0 a 180 graus, o espectro de
energia é contínuo(8). O efeito Compton coerente ou efeito Rayleigh(80), é aquele em
que um fóton de baixa energia interage com elétrons bastante ligados, não perde
energia, e sofre apenas espalhamento de sua trajetória original. A probabilidade de
ocorrência deste fenômeno aumenta com o aumento de z e diminui com o aumento
da energia do fóton. O espectro de energia é discreto.
Quando um fóton com energia igual ou superior a 1,022 MeV interage com
núcleos de elevado número atômico o fóton pode ser absorvido pelo átomo, dando
origem a um par elétron-pósitron. Esse fenômeno é conhecido como produção de
pares. O pósitron(81), antimáteria do elétron, irá interagir com o material perdendo
energia até que atinja a energia térmica do meio. Ao se termalizar, irá interagir com
um elétron dando origem a dois fótons de 511 keV cada, formando um ângulo de 180
graus entre si(81). Este processo é chamado de radiação de aniquilação. Entretanto,
apenas no caso de o elétron ser termalizado(81). Caso o elétron da aniquilação possua
energia diferente da energia térmica(81) dois fótons com energias diferentes de 511
keV e o ângulo formado será diferente de 1800(81). O coeficiente de atenuação para a
produção de pares varia linearmente com o Z do meio e aumenta com a energia do
fóton incidente.
Na fotodesintegração(80), o fóton é absorvido pelo átomo e dá origem a uma
reação nuclear. É um fenômeno raro em tecidos humanos uma vez que só é
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considerada quando envolve emissão de raios-X de alta energia, muito acima do
1,022 MeV.
A Figura 7 apresenta a importância relativa dos três principais modos de
interações dos raios gama. As curvas informam os valores de Z e a energia para os

Número atômico do absorvedor

quais dois dos tipos de efeitos são iguais(78).

Elétron
Fotoelétrico
Dominante

Produção de
Pares
Dominante

Elétron
Compton
Dominante

Energia do fóton (MeV)
Figura 7: Importância relativa dos três principais modos de
interações dos raios-gama. As curvas informam os valores de Z e a
energia para os quais dois dos tipos de efeitos são iguais. Adaptado
de Attix (1986)(78).

Os processos de interação dos fótons com a matéria podem acontecer de
forma que um único fóton incidente pode desencadear vários dos processos descritos.
Na Figura 8 é apresentado um resumo desses processos de interação dos fótons com
a matéria. Na figura, E0 é a energia inicial do fóton, E é a energia do fóton espalhado,
Ee é a energia do elétron ejetado e EL é a energia de ligação do elétron.
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Radiação de
Freamento

Figura 8: Resumo dos processos de interação de fótons com
a matéria. Na figura, E0 é a energia inicial do fóton, E é a
energia do fóton espalhado, Ee é a energia do elétron ejetado
e EL é a energia de ligação do elétron. Adaptado Tauhata et al
(1999)(62).

Segundo Hendee (1970)(8), as probabilidades de ocorrências dos mecanismos
de interação fotoelétrica podem ser descritas através da seguinte expressão:
𝑒 −µ𝑥 = 𝑒 −(𝑥1 +𝑥2 +𝑥3 +𝑥4 +𝑥5 )

(5)

onde e-x é a probabilidade de um fóton atravessar um meio de espessura x e sofrer
algum tipo de interação. Desse modo, o coeficiente de atenuação total, , pode ser
decomposto por coeficientes de acordo com os tipos de mecanismos: espalhamento
coerente (), absorção fotoelétrica (), espalhamento Compton (), produção de par
() e fotodesintegração ()(8).
Biral (2002)(82) estudou as dependências dos processos de interação de fótons
no meio biológico. Segundo seu relato, para uma energia de 140 keV os efeitos
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predominantes são efeitos fotoelétricos e Compton. O Quadro 2 exibe a importância
das faixas de energias dos fótons e os mecanismos prováveis de interação. As faixas
podem ser modificadas de acordo com o número atômico do absorvedor.

Quadro 2: Importância da energia dos fótons no tecido humano.
Faixa de energia

Processos de atenuação dominantes

até 50 keV

Fotoelétrico

60 – 90 keV

Fotoelétrico + Compton

200 keV - 2 MeV

Compton

5 MeV – 10 MeV

Compton + Produção de Par

acima de 50 MeV

Produção de Par

Fonte: Adaptado de Biral (2002)(82)
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3.3. Estudo de perfusão do miocárdio e o problema da atenuação

De acordo com a diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) para
cardiologia nuclear, os estudos de perfusão do miocárdio, podem ser feitos utilizando
compostos marcados com 99mTc ou 201Tl (83). Durante alguns anos, o 201Tl foi o principal
radioisótopo utilizado para estudar áreas de isquemia ou fibrose em CPM (23).
Entretanto, a baixa energia dos fótons emitidos pelo

201Tl

(70 kev) causa grandes

perdas devidas a atenuação do corpo e gera imagens de baixa resolução. Com o
aparecimento dos compostos marcados com 99mTc, cuja energia é de 140 keV, o 201Tl
ficou reservado para a investigação de tecido hibernante. O termo “miocárdio
hibernante” refere-se ao músculo cardíaco que apresenta déficit contrátil e que é
potencialmente recuperável após a revascularização(70, 84-86). As principais razões que
levaram a essa substituição foram o fato de o 99mTc poder ficar disponível ao longo da
semana, propiciar imagens de melhor resolução e reduzir a dose de radiação no
paciente, em função da redução da atenuação do corpo. Além das características
citadas, as imagens obtidas com o

99mTc

permitem analisar ainda a contratilidade

miocárdica(83).
É importante salientar que na rotina clínica o estudo de viabilidade miocárdica
é normalmente aplicado somente quando a cintilografia de perfusão miocárdica, com
um dos marcadores de

99mTc,

evidencia possível presença de área hibernante, ou

então se existe esta informação através de outra técnica diagnóstica. Os principais
marcadores do radioisótopo

99mTc

são: Isonitrila (mibi ou sestamibi) e Tetrosfomina.

Há uma diferença entre eles na forma de preparo, mas não existe implicação sobre o
resultado dos exames(83).
Conforme apresentado anteriormente, o SPECT representa um órgão a partir
de cortes transaxiais. Para o caso do miocárdio, esses cortes tomográficos dão origem
a três planos, que são conhecidos como axial (eixo curto), coronal (eixo maior
horizontal) e sagital (eixo maior vertical)(87). A Figura 9 apresenta esses cortes, com
ilustrações individuais para imagens obtidas por um SPECT. Na Figura 10 é
apresentada uma imagem de uma CPM, onde são apresentados sete cortes, para
cada um dos planos citados anteriormente. Nessa figura, as duas primeiras linhas
apresentam os resultados para os cortes em eixo curto, as duas linhas intermediárias
os cortes em eixo horizontal e as duas linhas inferiores, cortes em eixo vertical.
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Figura 9: Cortes tomográficos do miocárdio. Adaptado de Paula
(2011)(87).
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Figura 10: Cortes tomográficos do coração obtidos por um SPECT Siemens Diacam.
Imagem gentilmente cedida pelo Instituto Nacional de Cardiologia. Na figura, as duas
primeiras linhas apresentam os resultados para os cortes em eixo curto, as duas linhas
intermediárias os resultados de cortes em eixo horizontal e as duas linhas inferiores,
cortes em eixo vertical.

A fisiologia coronariana é afetada pelo grau de estenose imposto pela
aterosclerose. Lesões moderadas podem nunca determinar restrição ao fluxo de
sangue, entretanto conforme o grau de lesão aumenta os mecanismos de
compensação da microcirculação entram em ação levando à manutenção do fluxo
sanguíneo miocárdico em condição basal. Quando o consumo miocárdico de oxigênio
é aumentado na condição de exercício, por exemplo, há uma necessidade de maior
oferta de sangue e nutrientes para o músculo cardíaco, e devido à microcirculação já
estar em vasodilatação não há como elevar o fluxo sanguíneo de modo adicional,
determinando a isquemia miocárdica (88). Dessa forma, quando um agente de perfusão
sanguínea como o sestamibi-99mTc é injetado poderá haver distribuição homogênea
no miocárdio em sua distribuição na fase de repouso. No entanto, se a administração
é feita na fase de esforço, quer seja físico ou farmacológico, haverá distribuição
heterogênea nas áreas com obstrução parcial das artérias coronárias, indicando uma
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redução do fluxo sanguíneo. Essa modificação de perfusão é caracterizada na
cintilografia como área de hipocaptação reversível(88).
A Sociedade Brasileira de Cardiologia, através de sua diretriz para cardiologia
nuclear, recomenda dois tipos de protocolos: o de um dia e o de dois dias (83). Em
ambos os casos, o paciente deve permanecer pelo menos 4 horas em jejum antes de
realizar o exame e a injeção é feita via intravenosa. O objetivo do jejum é evitar o
acúmulo do traçador no intestino. Recomenda-se ainda abstinência de 48 horas para
betabloqueadores e de 24 horas para nitratos e antagonistas do cálcio. Nos casos em
que não é possível a suspensão de medicamentos em virtude das condições clínicas
do paciente, recorre-se ao teste farmacológico com Dipiridamol(83, 88).
No protocolo de um dia(83), o paciente é submetido ao teste ergométrico e na
vigência do esforço, físico ou farmacológico administra-se o radiotraçador. Em
seguida, o paciente e levado ao SPECT para a realização do exame. De uma a quatro
horas depois, desta vez com o paciente em repouso, uma nova atividade é injetada e
um novo exame é realizado. O protocolo pode ser invertido e o repouso ser iniciado
antes do esforço. A posição adotada rotineiramente é a supina. A atividade injetada é
determinada de acordo com o peso e a idade do paciente. A diretriz da SBC
recomenda de 296 a 370 MBq (8 a 10 mCi) para repouso de 925 a 1110 MBq (25 a
30 mCi) para exercício(83). No protocolo de dois dias, os exames pós-estresse e em
repouso são realizados em dias diferentes, podendo ser em dias consecutivos. Neste
caso, não há também a obrigatoriedade de começar com esforço ou repouso. A
atividade recomendada é de 925 a 1110 MBq (25 a 30 mCi) para esforço e para
repouso(83). Entretanto, para ambos os protocolos, estas doses podem ser
aumentadas de acordo com o peso corporal do paciente.
A interpretação dos exames(83, 89) é feita através da comparação das imagens
obtidas pós-esforço e em repouso. Na avaliação qualitativa, os diferentes padrões de
captação e retenção dos radiofármacos permitem a diferenciação de tecidos normais,
isquêmicos e fibróticos. Nos tecidos normais, a captação de radiofármaco permanece
constante nas duas fases: esforço e repouso. Nos tecidos isquêmicos, há uma
hipocaptação de traçador no esforço. Nos tecidos fibróticos, há uma hipocaptação nas
duas fases. O Quadro 3 apresenta as possibilidades de resultados dos estudos de
perfusão do miocárdio para avaliação visual qualitativa.

29

Quadro 3: Possibilidades de resultados de estudos de perfusão miocárdica
Estresse

Repouso

Interpretação

Homogênea

Homogênea

Normal

Hipocaptante

Homogênea

Isquemia

Hipocaptante

Hipocaptante menos intensa

Isquemia associada a fibrose

Hipocaptante

Hipocaptante

Fibrose

Fonte: Adaptado de Feitosa et al (2002)(83)

Na análise visual semiquantitativa(83,

89)

o coração e dividido em 17

segmentos(90). Para cada segmento, um escore de 0 a 4 é atribuído para representar
os níveis de captação. Nessa escala, 0 representa a captação normal, 1 hipocaptação
discreta, 2 hipocaptação moderada, 3 hipocaptação importante, e 4 significa ausência
de captação. Em função da diferença da soma dos escores para o esforço e da soma
dos escores para o repouso, é determinado o grau de hipocaptação transitória.
A análise quantitativa(40, 91, 92) é obtida através de mapas polares. Esses mapas
são reconstruções bidimensionais do ventrículo esquerdo, apresentados sob forma
circular. Os mapas polares são importantes, pois quantificam a magnitude das
alterações de perfusão ocorrida pós-esforço e em repouso. Além disso, eles definem
parâmetros de reversibilidade, extensão e severidade. Para tal, os programas
comparam as imagens dos exames com as de um banco de dados de indivíduos
normais de mesmo sexo e idade(40, 91, 92). Como esse banco de dados é gerado no
país de origem do equipamento, pode ter um viés associado, ao ser utilizado no Brasil.
Isso se deve ao fato de o perfil de uma pessoa variar bastante de um lugar para outro
Devida à atenuação com os tecidos do corpo, uma significante quantidade de
radiação é absorvida ou espalhada(26). Por esse motivo, alguns fótons não são
detectados ou contribuem como eventos registrados de forma indevida.
Um dos efeitos mais comuns devidos a atenuação é o aparecimento de
artefatos na imagem, sobretudo aqueles associados a atenuação da mama em
mulheres(28-30). Esses artefatos aparecem em imagens tomográficas como uma região
de relativa diminuição na densidade das contagens, principalmente, sobre a parede
anterior do miocárdio(37, 38, 93). Os efeitos da correção da atenuação em imagens de
perfusão do miocárdio com um SPECT são apresentados na Figura 11. Na figura,
artefatos de atenuação da mama fazem com um moderado defeito de perfusão seja
apresentado nas imagens sem correção como áreas de hipocaptação. Após a
correção da atenuação, há uma substancial melhora no defeito de perfusão. O artefato
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da mama é mais evidente na parede anterior do eixo curto (EC) e eixo longo vertical
(ELV) e eixo longo horizontal (ELH).

Figura 11: Artefato de atenuação da mama. Eixo curto (EC) Eixo
Longo Vertical (ELV), e Eixo Longo Horizontal (ELH). Imagem
de perfusão de uma mulher de 49 anos. As imagens superiores
revelam um moderado defeito de perfusão na parede anterior e
anterolateral. As imagens inferiores, geradas após a correção
da atenuação, demonstram substancial correção do artefato de
atenuação. Adaptado de Hendel et al (1999)(44).

De acordo com o exposto anteriormente, a acurácia das imagens para um
diagnóstico correto, está diretamente ligada a métodos de correção da atenuação(21,
24, 48, 49).

Por esse motivo, Associação Europeia de Medicina Nuclear, em posição

conjunta com a Sociedade Europeia de Radiologia Cardíaca e Conselho Europeu de
Cardiologia Nuclear recomendam imagens com correção da atenuação para a rotina
de imagens de cintilografia de perfusão miocárdica com um SPECT(50, 94).
As avaliações dos exames de medicina nuclear para equipamentos que
utilizam fontes externas de radiação, seguem de forma simplificada o roteiro
estabelecido na Figura 12. Nesse procedimento, o laudo é fornecido através da
análise das imagens não corrigidas com as corrigidas(37).
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Imagens não
corrigidas
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Transmisão
Mapas de
atenuação

Imagens
corrigidas

Laudo
Figura 12: Processos para obtenção dos laudos em cintilografia
de perfusão miocárdica, com correção da atenuação por fontes
de radiação externa.

3.4. Redes neurais

Uma rede neural(95) é um programa de computador que processa informações
de forma robusta. Esses programas são constituídos de unidades simples de
processamento de informações utilizadas para armazenar conhecimento experimental
e torná-lo disponível para uso. Cada uma dessas unidades de processamento,
chamadas de neurônios, constituem a base de uma rede neural artificial(95, 96).
As redes neurais têm sido aplicadas em diversas áreas da medicina, sendo a
área de imagem uma das mais relevantes. Estudos com redes neurais tem sido
realizados para auxiliar os médicos na interpretação de exames de perfusão
miocárdica(97), assim como na substituição aos modelos de regressão na identificação
de preditores de desfechos adversos(98) como revascularização, infarto ou óbito.
O modelo de um neurônio é composto por um conjunto de sinapses ou elos de
ligação, um somador, uma função de ativação e um bias(95), conforme ilustrado na
Figura 13.
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Figura 13: Modelo não linear de um neurônio. Adaptado de Haykin
(1999)(95).

Na figura, xm é o sinal de entrada na sinapse m, wkm é o peso sináptico
associado ao neurônio k e entrada m, Ʃ é a junção aditiva (somador), φ a função de
ativação, bk é o bias e yk o sinal de saída.
A sinapses(95) são caracterizadas por um peso próprio, o qual é definido como
o produto entre o sinal xj, na entrada da sinapse j ligada ao neurônio k, multiplicado
pelo peso sináptico wkj. O peso sináptico de um neurônio artificial pode assumir
valores contínuos tanto negativos quanto positivos. A função do somador é a mesma
de um combinador linear(99), onde os sinais de entrada ponderados pelas respectivas
sinapses do neurônio são somados. A função de ativação tem como objetivo restringir
a amplitude da saída de um neurônio, limitando o intervalo permissível a um valor
finito. Por conta disso, é também chamada de função restritiva. O intervalo
normalizado da amplitude de saída de um neurônio é representado, de modo
característico, como o intervalo fechado [0, 1] ou [-1, 1]. O bias tem como objetivo
aumentar ou diminuir a entrada líquida da função de ativação.
Um modelo de aprendizagem supervisionada(100) consiste de três modelos
inter-relacionados: o do ambiente, o do professor e o da máquina. O ambiente é
estacionário fornecendo um vetor 𝑥⃗ com uma função de distribuição de probabilidades
cumulativa fixa, porém desconhecida Fx(𝑥⃗). O professor fornece uma resposta
desejada d para cada vetor 𝑥⃗ de entrada recebido do ambiente, de acordo com uma
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função de distribuição cumulativa condicional F x(𝑥⃗/d)(101) que também é fixa porém
desconhecida.
O modelo de aprendizado supervisionado pode ser visto como um modelo de
reconhecimento de padrões(95). Em representações como essa, as entradas e suas
respectivas saídas são fornecidas e o programa se encarrega de definir qual a melhor
função para relacionar os dois grupos. Nesse processo, os padrões são observados,
sendo retiradas deles algumas características que se repetem. Com base nessas
informações, o programa deve ser capaz de prever respostas para informação
diferentes daquelas que foram apresentadas como padrões.
O aprendizado da máquina é similar ao adotado pelo cérebro humano, no qual
a identificação de determinado conjunto de dados é obtida através do processamento
dos conhecimentos prévios, com base na experiência (informações adquiridas até o
momento).
É evidente que a capacidade de robustez e extrapolação está diretamente
ligada ao conhecimento prévio. No entanto, é de se supor que haverá um número
mínimo de informações que serão necessárias para relacionar as entradas e saídas
de forma ótima(102). O ótimo é definido em sentido estatístico e deve ser visto como
uma adequada capacidade de extrapolação. Para isso, a seleção deve ser baseada
no conjunto de exemplos de treinamento independentes, identicamente distribuídos,
que procurem abranger o ambiente no qual se deseja trabalhar. A viabilidade da
aprendizagem supervisionada(103) depende então da escolha apropriada dos
exemplos de treinamento, os quais devem conter informações suficientes para
construir uma máquina de aprendizagem que tenha bom desempenho e
generalização.
As redes de múltiplas camadas alimentadas para a frente, chamadas
percéptrons(95) de múltiplas camadas (PMC), são utilizadas para o treinamento de
forma supervisionada. Um PMC consiste basicamente de um conjunto de unidades
sensoriais que compõem a camada de entrada, uma ou mais camadas ocultas de nós
computacionais e uma camada de nós computacionais de saída. A Figura 14 ilustra a
arquitetura de uma rede neural artificial. Os neurônios ocultos(100), não fazem parte da
entrada ou da saída da rede. Eles, no entanto, proporcionam a ela a capacidade de
aprender tarefas complexas, extraindo de forma gradual as características mais
significativas dos padrões de entrada. Através da combinação dessas características,
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junto a habilidade de aprender da experiência através do treinamento, que o PMC
obtém seu poder computacional.

Figura 14: Ilustração da estrutura de uma rede neural
artificial. As setas conectam a saída de um nó a entrada
do outro. Adaptado de Kourou et al (2015)(100).

Nos PMC, o sinal de entrada se propaga adiante através da rede, de camada
para camada, e algoritmo utilizado é conhecido como algoritmo de retropropagação
do erro (do inglês, error back-propagation).
De forma simplificada, a retropropagação(95) de erro consiste de um passo para
frente e outro para trás. No passo para frente, conhecido como propagação, um
padrão do objeto de estudo é aplicado aos nós sensoriais da rede e seu efeito se
propaga através das camadas da rede, uma por uma. Com isso, obtém-se um
conjunto de saídas como a resposta real da rede. Enquanto os pesos sinápticos da
rede são mantidos fixos durante a propagação, no passo para trás, chamado de
retropropagação, os pesos sinápticos são ajustados de acordo com uma regra de
correção de erro. De modo específico, a resposta real da rede é subtraída da resposta
desejada, inserida como padrão, para produzir um sinal de erro. Esse sinal de erro é
então propagado para trás através da rede, contra a direção das conexões sinápticas,
recebendo assim o nome de retropropagação de erro(104).
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A trajetória no espaço dos pesos é calculada pelo método da descida mais
íngreme. O algoritmo de retropropagação gera uma aproximação que está associada
ao parâmetro da taxa de aprendizagem. Quanto menor for o parâmetro de taxa de
aprendizagem, menor serão as variações dos pesos sinápticos da rede de uma
iteração para outra, e mais suave será a trajetória no espaço dos pesos (95). Se valores
da taxa de aprendizado forem muito baixos, a taxa de aprendizado pode se tornar
lenta. Por outro lado, para valores muito elevados, para acelerar a taxa de
aprendizagem, as grandes modificações nos pesos sinápticos resultantes podem
tornar a rede oscilatória.
Para evitar o risco de instabilidade ao aumentar a taxa de aprendizagem, um
termo de momento é adicionado(105). A incorporação do momento no algoritmo de
retropropagação(103,

104)

representa uma pequena modificação na atualização dos

pesos. Contudo, ele pode ter alguns efeitos benéficos sobre o comportamento de
aprendizagem do algoritmo. Além disso, o momento também pode evitar que o
processo de aprendizagem termine em um mínimo local raso na superfície de erro.
A convergência(96) de uma rede neural artificial, em geral, não se pode
demonstrar que houve e não existem critérios bem definidos para encerrar a
operação. Entretanto, podem ser definidos critérios razoáveis, cada um com seu
mérito prático particular, a fim de encerrar processo de ajuste de pesos.
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3.5. Método de Monte Carlo

O método de Monte Carlo(106, 107) é um modelo computacional, probabilístico,
baseado em números aleatórios. Nesse método, as quantidades físicas são
calculadas pela simulação do transporte de fótons. A técnica de Monte Carlo é uma
ferramenta valiosa, já que permite analisar os fatores que influenciam o desempenho
de um sistema experimental sem as restrições impostas por uma montagem
experimental. Além disso, particularmente à física médica, permite avaliar diversas
partes do corpo sem a necessidade de trabalhar com pacientes.
O método de Monte Carlo(108, 109) simula matematicamente o destino do fóton
individualmente(110). Nesse método, o fóton é acompanhado desde que penetra no
meio de interesse até interagir, atravessar o meio sem interação ou atingir uma
energia abaixo de um nível preestabelecido(108). Vários processos físicos são levados
em consideração como a energia do fóton e a composição do meio material no qual o
fóton penetrou.
Inicialmente, um número aleatório é gerado, determinando o tipo de interação
entre os processos físicos. A escolha do número é feita de uma sequência de números
distribuídos uniformemente de 0 a 1(110-112).
Para o transporte de fótons, precisa-se de informações sobre a seção de
choque eficaz para cada tipo de interação(110-112). Sendo conhecido o número de
Avogadro (NA), a massa específica do meio () e a seção de choque eficaz (t), a
seção de choque eficaz total (t) será dada através da Equação 6.
t = Nat

(6)

Cabe ressaltar que a seção de choque(78) eficaz é inversamente proporcional
ao livre caminho médio do fóton e determina a distância de transporte antes da
próxima interação.
O sistema de código computacional EGS (do inglês, Electron Gamma Shower)
foi desenvolvido em 1978 por pesquisadores do SLAC (do inglês, Stanford Linear
Acelerator Center), com o objetivo de estudar interações eletromagnéticas em
aceleradores. Em 1985, foi criado o código EGS4(108, 113), sistema EGS, versão 4, para
transporte de radiação. Uma das vantagens do EGS4 é a capacidade trabalhar com
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uma ampla faixa de energia, desde 1 keV até vários MeV para fótons (114), além de
poder ser obtido na rede mundial de computadores.
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4. MATERIAIS E MÉTODOS

4.1. Simulação por Monte Carlo

Entre os mais importantes fatores que influenciam a atenuação dos fótons
estão a espessura e a densidade do material, que no caso das mamas tendem a diferir
de acordo com a idade da paciente(115). Isso se deve a diferenças na concentração de
tecido adiposo e fibroglandular na mama. Essa variação, ocasionada por mudanças
na composição elementar(116), faz com que mulheres com idades diferentes
apresentem atenuações diferentes.
Oliveira et al (2011)(115) estudaram a influência da atenuação de fótons pela
mama em estudos de perfusão do miocárdio, foi estudada utilizando-se o sestamibi99mTc

como fonte de radiação. Para isso, foi realizada uma simulação por Monte

Carlo(107, 110, 115, 117). Nessa simulação, buscou-se avaliar a dependência da atenuação
com a composição e as dimensões da mama feminina. A simulação foi realizada
utilizando o código EGS4(113, 117).
A mama geralmente tem forma de tronco de pirâmide, entretanto, na posição
supina, ela sofre uma acomodação que a deixa com uma forma semelhante a um
cubo. Por esse motivo, na reprodução, a mama foi representada de forma cúbica.
Esse cubo teve seu lado variando de 5 cm a 10 cm de 1 cm em 1 cm. Desta forma
procurou-se

representar

mamas

de

diversos

tamanhos.

Para

os

valores

intermediários, foi feita uma aproximação exponencial utilizando o programa Origin
6.0. Esse programa foi escolhido pela grande variedade de modelos de ajuste de
curvas, diversidade de gráfico disponíveis, além da facilidade de uso.
A mama é composta de diversos tecidos, no entanto, pode-se assumir que sua
composição seja constituída apenas de tecido adiposo e de fibroglandular. Assim,
conhecendo-se a composição química e a densidade de desses compostos dois
compostos, pode-se representar adequadamente a composição da mama através da
Equação 7 e Equação 8:
Cm  f aCa  f g C g

(7)
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m  fa a  f g g

(8)

onde Cm, é a composição química da mama, fa é a fração em peso do tecido adiposo,
Ca é a composição química do tecido adiposo, fg é a fração em peso do tecido
fibroglandular, Cg é a composição química do tecido fibroglandular, m é a massa
específica da mama, a é a massa específica do tecido adiposo e g é a massa
específica do tecido fibroglandular.
A partir da Equação 7 e Equação 8, foram simulados seis tipos de mamas,
balizadas nas idades das pacientes e consequente atenuação dos fótons. Essas
simulações visaram verificar não só a influência da espessura, como também os
efeitos da composição da mama na atenuação dos fótons. A percentagem de tecido
adiposo foi modificada de 0 a 100% em intervalos de 20%. Assim, foram adotados 0,
20, 40, 60 80 e 100% de tecido adiposo na composição da mama. Consequentemente,
100, 80, 60, 40, 20 e 0% de tecido fibroglandular, respectivamente.
As densidades e frações em peso da composição de tecido adiposo e
fibroglandular são dadas pela ICRU 44(116) e são relatadas no Quadro 4.

Quadro 4: Composição elementar e massa específica para o tecido adiposo e
fibroglandular.
Composição elementar em percentagem (fração em peso)
H

C

N

O

Na

S

Cl

P

 (Kg/m3)

Fibroglandular

10.6

33.2

3.0

52.7

0.1

0.2

0.1

0.1

1020

Adiposo

11.4

59.8

0.7

27.8

0.1

0.1

0.1

0

950

Tecido

Fonte ICRU 44(116).

Considerando a mama como sendo composta apenas de tecido adiposo, foram
realizadas onze simulações. Cada uma para um tamanho diferente do lado do cubo.
Em seguida o procedimento foi repetido para as demais situações. Em todos os casos
foi considerado um feixe de fótons incidindo diretamente na mama (cubo) com energia
de 140 keV(68).
A maior parte dos equipamentos SPECT utiliza o cristal de Iodeto de Sódio
dopado com Tálio (NaI(Tl))(68) como cintilador. Entretanto, ele possui baixa densidade
e número atômico efetivo(27), resultando em um alto livre caminho médio. Uma vez
que os fótons precisam perder energia no cristal para serem registrados, apenas uma
pequena parcela destes fótons é aproveitada em função das pobres características
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de detecção do NaI(Tl)(68). Devida à atenuação do corpo(68), uma grande parte dos
fótons chega ao cristal cintilador com energia inferior a 140 keV(31, 32, 91). Por esse
motivo, costuma-se adotar uma janela em torno da energia de fotopico. Nesse
trabalho foi considerada uma janela de energia de 15%.

4.2. A correção da atenuação

Inicialmente, foi realizado um estudo transversal, no qual foram selecionados,
retrospectivamente, os protocolos de 27 pacientes do sexo feminino no INC, com
baixa probabilidade de defeito de perfusão na parede anterior, cujos laudos foram
diagnosticados como sendo normais. Esses dados foram utilizados para a confecção
do programa e, posteriormente, para sua primeira verificação. Avaliaram-se a
mudança de captação nos estudos pós-estresse e em repouso, assim como o estudo
de contratilidade e espessamento associados à clínica das pacientes. Todos os laudos
foram assinados por dois médicos nucleares com mais de 10 anos de experiência.
Os dados foram obtidos no INC e o equipamento utilizado foi um SPECT, da
marca Siemens, modelo Diacam (Siemens Medical Solutions, Hoffman Estates, IL),
como ilustrado na Figura 15. Na figura, são apresentados a câmara, o detector, a
maca e o anel de giro. Para os casos estudados, os exames foram realizados
utilizando um colimador de alta resolução e baixa energia e uma matriz de resolução
de 64 pixeis, durante a aquisição das imagens.
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Figura 15: Imagem de um SPECT da marca Siemens, modelo Diacam.
(Siemens Medical Solutions, Hoffman Estates, IL)

Durante os exames, os pacientes permaneciam na posição supina, enquanto
o detector do equipamento girava em torno do tórax desse paciente, perfazendo 32
varreduras de 40 s cada, com 5 s de parada entre as varreduras e um ângulo de 180o
(de - 45o a 1350). A medida do ângulo é dada pela posição do detector e o eixo
horizontal. Olhando o aparelho de frente, ao contrário de círculo trigonométrico, o
ângulo cresce no sentido horário. Assim, a duração de cada exame foi de 1440 s ou
24 mim. Desta forma, 32 cortes tomográficos foram obtidos de cada paciente em cada
exame – esforço e repouso. Dos 32 ângulos de varredura, foram selecionados aqueles
referentes à parede anterior e lateral: 0o e 90o, respectivamente. A Figura 16 apresenta
o equipamento com o detector em cada uma das posições citadas. Nessa figura, está
presente ainda um simulador de tórax tipo Jaszczak cilíndrico para SPECT, com um
simulador de coração inserido dentro dele.
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(A)

(B)

Figura 16: SPECT com simulador de tórax tipo Jaszczak e detector posicionado a: (A) 0o
e (B) 90o

Para cada uma das projeções citadas anteriormente, foram obtidas as imagens
dos seus perfis para os ângulos descritos. Em seguida, para cada um dos perfis, foi
escolhida a região do coração. Para essas regiões, foram determinadas as matrizes
correspondentes e, para estas matrizes, as contagens de cada um dos pixeis foram
registradas. A Figura 17 apresenta os perfis obtidos com o detector posicionado a 0 o
e a 90o.

Radioatividade lida
(A)

Radioatividade lida
(B)

Figura 17: Projeções obtidas de uma paciente do INC, após a seleção adequada do
coração para o detector posicionado a: (A) 90o e (B) 0o.
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Uma vez que cada indivíduo tem um biótipo diferente, levantou-se também
dessas figuras, a distância percorrida pelo fóton desde sua origem (coração) até a
parede torácica, incluindo a espessura da mama. Por exemplo, para a obtenção da
distância a 0o foi utilizada a imagem com detector a 90o. Foi retirado também da figura
o número de voxeis (volume formado pelos pixeis) registrados por cada pixel, sem
considerar o ângulo sólido, como ilustrado na Figura 18. Para isso foram tomadas
duas projeções perpendiculares entre si, e as projeções serviram para determinar as
dimensões do coração: eixo maior e eixo menor.

Posição 9

Posição 25

(A)

(B)

(C)

Figura 18: Ilustração do processo de obtenção do número de voxeis
representados por um único pixel, sem considerar do ângulo sólido. As
posições 9 e 25 representam o detector posicionado a 0 o e 90o,
respectivamente. Na figura (B) o pixel pintado representa a soma das
contagens de todos os voxeis da respectiva coluna, apresentada na figura (C).

Levando-se em conta ainda características individuais como peso e idade das
pacientes, foram determinados os índices de massa corporal (IMC). Este foi dado pela
razão, no sistema internacional de unidades (SI), entre o peso e o quadrado da
altura(118). Os valores de referência são apresentados no Quadro 5. De acordo com
os padrões estabelecidos, a faixa ideal é de IMC entre 20 e 25 Kg/m 2. Abaixo dos 20
Kg/m2 também se observa desnutrição. Os pacientes situados entre 26 e 30 Kg/m 2
são ditos com sobrepeso ou com excesso de peso. Entre 30 e 35 Kg/m 2 considera-se
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obesidade leve, entre 31 e 40 Kg/m2 obesidade moderada. E acima de 40 Kg/m 2
obesidade mórbida.
Quadro 5: Valores padrão para o
índice de massa corporal.
IMC (Kg/m2)
< 20

Classificação
Deficiência de peso

20 – 25

Normal

26 – 30

Sobrepeso

31 – 40

Obesidade

> 40

Obesidade mórbida

Fonte: Adaptado de Mafra et al (2008)(118)

Em virtude de sua potencial importância, foi avaliada também a influência da
idade da paciente no percentual de tecido fibroglandular e no de tecido adiposo da
mama. Para tal, foram adotados os padrões descritos por Figueira(115). Segundo ele,
a substituição de tecido fibroglandular por adiposo da mama é gradativa, aumentando
2% ao ano com os percentuais para idades específicas, como descritos no Quadro 6.
Quadro 6: Valores sugeridos para o percentual de
tecido adiposo e fibroglandular, em relação à idade
da paciente.
Idade (Anos)

Tecido fibroglandular/adiposo (%)

30

90/10

40

80/20

50

70/30

65

50/50

Fonte: Adaptado de Figueira et al (2003)(119)

Com os valores apresentados do quadro anterior, foi feita uma aproximação
quadrática utilizando o programa Origin 6.0, a fim de determinar os percentuais para
as idades intermediárias.
Os percentuais de correção da atenuação para o tórax foram obtidos utilizando
um simulador cilíndrico do tipo Jaszczak. Esse simulador é composto de uma parte
externa, que simula o tórax e uma parte interna que simula o coração, como
apresentado na Figura 19.
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(A)

(B)

Figura 19: Figura ilustrativa do processo de obtenção dos percentuais de
correção do tórax. (A) Simulador do coração. (B): Simulador de tórax mais
simulador do coração.

A Figura 19.(A) apresenta um simulador do coração a frente da câmara
detectora, com detector posicionado a 90o. Figura 19.(B) apresenta o simulador de
tórax com o simulador de coração inserido. Os simuladores foram totalmente
preenchidos com água, em seguida, foram injetadas atividades de sestamibi-99mTc,
tanto na parte interna quanto na externa. É importante verificar a utilização de
cobertura plástica, a fim de evitar contaminação da maca, de acordo com as boas
práticas de radioproteção(57, 58).
Levando-se em consideração as devidas proporções entre o corpo humano e
o simulador, a atividade interna injetada (no simulador de coração) foi de 20 a 26% da
atividade externa (no simulador de tórax). Os valores das atividades no coração foram
de 55,5 a 85,1 MBq (1,5 a 2,3 mCi), variando de 0,2 mCi. Para cada uma dessas
medidas foram feitas quatro medidas com o simulador de tórax, levando-se em
consideração o percentual de atividade interna e externa. Por exemplo, para a
atividade interna de 55,5 MBq (1,5 mCi) foram adotadas para a atividade externa
277,5 MBq, 251,6 MBq, 233,1 MBq e 214,6 MBq (7,5 mCi, 6,8 mCi, 6,3 mCi, e 5,8
mCi, respectivamente). Portanto, foram realizadas 20 medidas variando a atividade
injetada, com um fantoma cilíndrico do tipo Jaszczak.
Em cada caso, foram feitas seis imagens planares para os ângulos descritos
anteriormente: duas considerando apenas o simulador do coração, duas
considerando apenas o simulador de tórax e duas do simulador de tórax com
simulador do coração. Para o simulador do tórax mais coração, além das imagens
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planares, foi feita uma imagem SPECT. Figura 20 ilustra o perfil obtido em uma das
simulações.

(A)

(B)

Figura 20: Perfis obtido com os simuladores. (A) perfil do simulador
do tórax e (B) perfil do simulador do tórax com o simulador do
coração inserido dentro dele.

A Figura 20.(A) apresenta o perfil do simulador do coração, enquanto a Figura
20.(B) mostra o perfil do simulador do tórax com o simulador do coração inserido
dentro dele.
As contagens em cada pixel obtidas, exclusivamente, do simulador do coração
inserido no tórax (Ccoração no tórax) foram conseguidas de acordo com a Equação 9.

Ccoraçãono tórax  Ccoraçãotórax  Ctórax

(9)

onde Ccoração + tórax representa as contagens obtidas para o perfil da Figura 20.B, Ctórax
representa as contagens obtidas para o perfil da Figura 20.A
Esses resultados foram comparados com os resultados obtidos através das
imagens do simulador do coração fora do tórax. Numa situação de mesma geometria,
esses valores deveriam ser iguais, a desigualdade foi atribuída à atenuação. Todavia,
para fazer a diferença, foi feita uma correção do ângulo sólido para cada caso.
A correção do ângulo sólido foi realizada, inicialmente, determinando o número
de aberturas do colimador correspondentes a cada pixel. Para um colimador de alta
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resolução e baixa energia, como o que é utilizado no INC, as aberturas e septos dos
colimadores medem, respectivamente, 1,11 mm e 0,16 mm. Como citado
anteriormente, considerando uma matriz de resolução de 64 por 64 pixeis, cada pixel
tem 6,368 mm. Sendo assim, cada lado do pixel corresponde a cinco aberturas. Em
seguida, foi determinado o ângulo do campo de visão para cada abertura, como
ilustrado na Figura 21. Nesta figura, as linhas horizontais representam os septos, alfa
representa o ângulo do campo de visão, x a metade do acréscimo da abertura do
campo de visão em relação à abertura inicial mais a distância de uma abertura e p o
número de pixeis entre o colimador e a região de interesse. Foi considerada ainda a
distância de 3 mm entre o simulador e o colimador.

Figura 21: Determinação do ângulo de abertura
do campo de visão do colimador. Na figura, as
linhas horizontais representam os septos, alfa
representa o ângulo de abertura do campo de
visão, x metade do acréscimo da abertura do
campo de visão em relação à abertura inicial mais
a distância correspondente a uma abertura e p o
número de pixeis entre o colimador e a região de
interesse.

O valor de x foi determinado através da Equação 10.

x  24,05 p  3tg

(10)
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onde a tangente de alfa é constante e igual a:

tg 

1,11
24,05

(11)

De posse de x, o valor L da abertura total do ângulo de visão do detector, em
uma dimensão, pôde ser determinado através da Equação 12.

L  2x  3,97

(12)

Em seguida, foi determinado o número de pixeis correspondentes a cada
abertura plana de acordo com a Equação 13.

N pixeis

 L 


6
,
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2

(13)

O procedimento descrito foi repetido para cada valor de p, de zero até o objeto
de interesse. Com isso, foi determinado o número de voxeis que são representados
por um único pixel, em função de p. Na determinação do número de voxeis
representados por cada pixel, tomou-se o cuidado de subtrair o percentual da região
do ângulo sólido que ficava fora da região de interesse. Em seguida, foi determinado
o número médio de contagens por voxel. Com esses resultados, o número médio de
contagens por pixel para cada valor de p foi calculado.
Com os valores obtidos da diferença entre as contagens do coração inserido
no tórax menos as contagens do coração fora do tórax e utilizando a Equação 9 foram
determinados os fatores de correção da atenuação para o tórax (FCtórax).

FCtórax (%) 

Ccoraçãofora do simuladorde tórax  Ccoraçãodentro do simuladorde tórax
Ccoraçãofora do simuladorde tórax

(14)
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As imagens geradas pelo SPECT, para os simuladores, eram representadas
por matrizes de 6464 pixeis sendo que a região do coração era limitada a 1113
pixeis. Para eliminar as variações das contagens nas bordas, devidas às dificuldades
de se selecionar exatamente o contorno do coração, as linhas superior e inferior e as
quatro colunas dos cantos (duas da esquerda e duas da direita) foram desprezadas (51,
69, 70, 72, 75, 77).

A matriz resultante foi dividida em 9 regiões de 3x3 pixeis. Uma vez que

havia diferentes dimensões para o coração, foi adotado o critério de deixar as regiões
centrais com um número menor de pixeis. Isso foi feito pelo fato de as contagens na
periferia apresentarem maiores distorções nas contagens.
As regiões da matriz dividida foram numeradas da esquerda para a direita, de
cima para baixo. O elemento a11 da matriz representa a região 1, a12 a região 2, a13 a
região 3, a21 a região 4, a22 a região 5, a23 a região 6, a31 a região 7, a32 a região 8,
a33 a região 9. Com a finalidade de relacionar os percentuais de atenuação com a
distância viajada pelo fóton, para cada região, foi calculada a contagem média por
região e em seguida a contagem média por pixel por região (fator de correção unitário
para o tórax).
Os percentuais médios de perda devidos à atenuação por pixel por região,
encontrados para o simulador, foram aplicados para a correção da atenuação do tórax
das pacientes – fator de correção do tórax. Multiplicando-se a espessura do tórax por
este fator de correção, considerando as regiões citadas anteriormente, obtiveram-se
os percentuais individuais devido ao tórax, para cada paciente.
Os percentuais de correção da atenuação causada pela mama foram aqueles
obtidos através da simulação por Monte Carlo – fator de correção da mama. Para
mamas com valores intermediários àqueles obtidos através da simulação, foram feitas
interpolações. O fator de correção total foi definido como a soma do fator de correção
do tórax mais o fator de correção da mama. Esses percentuais totais foram calculados
tanto para a parede anterior quanto para a parede lateral (120). A espessura do tórax e
a da mama foram obtidas do próprio estudo de emissão. Para determinar a espessura
do tórax foi utilizada a figura com detector posicionado a 00 e, para a mama, imagem
com detector a 900. Essas posições foram assumidas por serem aquelas
perpendiculares às paredes de estudo. No equipamento, as distâncias eram
fornecidas em pixeis, as quais foram convertidas para centímetros.
Como citado, retrospectivamente, os dados de protocolos de 27 pacientes no
INC com baixa probabilidade de defeito de perfusão na parede anterior (12, 72) foram
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estudados. Essas pacientes foram utilizadas como padrão(95) para avaliar a correlação
entre as características individuais e os percentuais de correção da atenuação
produzidos pela mama. Os valores dos percentuais de correção da atenuação
encontrados foram utilizados como saída de uma rede neural artificial com
aprendizado supervisionado(96). Nessa rede, os dados de entrada foram: massa,
idade, altura, espessura do tórax, espessura da mama, dimensões do coração,
atividade injetada. A escolha foi feita considerando as variáveis de maior relevância
para a concentração do radiofármacos no coração, número de fótons registrados e
perda de energia dos fótons.
O número de pacientes foi definido com base em observações na capacidade
de aprendizado e extrapolação da rede. Foi assumida como satisfatória uma taxa de
aprendizado de 95%.
No caso das dimensões do coração, os valores foram obtidos da posição com
detector a 00. Para que fosse dada apenas uma entrada na rede para esta variável,
as dimensões foram aproximadas até a primeira casa decimal e em seguida
multiplicadas por dez. Esses valores, então, foram inseridos um ao lado do outro,
posicionando sempre a dimensão do eixo maior primeiro. Como um exemplo, um
coração com as dimensões do eixo maior igual a 9,06 pixeis e eixo menor igual a 8
pixeis, ter-se-ia: eixo maior 91 e eixo menor 80. O valor de entrada da rede seria 9180.
De posse dos dados de entrada, as redes encontradas foram capazes de
prever a atenuação corrigida para uma paciente qualquer. Para a elaboração dessa
rede, foi utilizando o programa NeuroShell 2. Figura 22 apresenta a tela principal do
programa.
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Figura 22: Tela principal do programa NeuroShell 2.

Dos 27 dados obtidos, 30% foram selecionados para teste e 15% para
produção. O restante foi usado para treino. O tipo de arquitetura, número de neurônios
por camada, os critérios de paradas e outras informações da rede foram escolhidos
de modo que a rede tivesse o melhor aprendizado e a maior capacidade de
extrapolação(95, 105).
A validação da técnica foi realizada em três etapas: Na primeira etapa, 15
pacientes utilizadas para treinar a rede foram escolhidas aleatoriamente e os
resultados dos laudos após a aplicação da técnica foram comparados aos dados pelos
médicos. Ressalte-se que o grupo de treino foi constituído de pacientes com baixa
probabilidade de defeito de perfusão na parede anterior e cujos laudos foram dados
como normais(64). Ainda em relação a essas pacientes, havia um entendimento do
corpo clínico de que não havia dúvidas em relação ao laudo. A decisão de selecionar
uma amostra foi feita pela dificuldade de coleta das informações. Em seguida, foram
selecionadas duas pacientes com hipocaptação na parede anterior e laudos
duvidosos, no mesmo hospital de estudo. Dessas duas, uma com baixa probabilidade
de defeito de perfusão na parede anterior e uma com alta probabilidade de fibrose na
parede anterior. Foi feita uma comparação entre os resultados obtidos para as
paredes anterior e lateral, antes e após a correção utilizando a técnica. Em seguida,
foram calculados o acréscimo na taxa de normalidade pré e pós-correção. Para tal,
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foi levado em consideração que a configuração anatômica do coração, leva a aceitar
como normal(83) o acúmulo de traçador na parede anterior quando ele está próximo a
parede lateral, após ambas terem sido corrigidas(25, 32, 34).
Foi realizada uma segunda avaliação da aplicação da técnica almejando a
obter uma validação quantitativa, além da possibilidade de uso para diferentes
equipamentos. Para isso, foi realizado um ensaio clínico não randomizado, no qual foi
estudada a concordância anatômico-funcional da CPM com o CAT, antes e após a
aplicação da técnica proposta, no hospital Pró-Cardíaco. Para isso, foram
selecionadas sistematicamente 30 pacientes que apresentaram alteração da perfusão
na parede anterior e que realizaram cateterismo no mesmo hospital cardiológico, com
laudos compatíveis com áreas de isquemia ou de fibrose. O período de coleta foi de
janeiro de 2011 a outubro de 2012. A concordância foi feita levando-se em conta o
tipo de equipamento e o critério de avaliação por paciente e por vaso. Os
equipamentos utilizados foram o SPECT/TC da Siemens marca, modelo Symbia T2 e
o SPECT da marca Siemens, modelo E-Cam Duet. Foi considerada obstrução
significante a presença de estenose de pelo menos 50% do diâmetro do vaso. Quatro
pacientes foram excluídas pela presença de revascularização prévia.
A fim de avaliar os dados das imagens corrigidas e definir um fator de correção
obtido pela TC, foram realizados experimentos utilizando um fantoma antropomórfico
modelo RDS 860 (Dispositivos de Suporte Radiológico, do inglês Radiology Support
Divices), com 250 µCi de atividade injetada no coração, 350 µCi no fígado e 400 µCi
no tórax. O equipamento utilizado foi um SPECT/TC da marca Siemens, modelo
Symbia T2, com dois detectores. O equipamento foi ajustado para realizar 32 paradas,
órbita elíptica de 1800, detectores formando 900 entre si e um colimador de alta
resolução(70). O tempo de parada foi de 10 s e a matriz de aquisição foi de 64x64
pixeis. O feixe de raios-X foi ajustado com os parâmetros: 80 mAs e 120 kV. Foram
executadas duas aquisições completas simulando uma cintilografia de perfusão
miocárdica: (1) sem a camada simuladora da gordura do tórax feminino e (2) com a
camada de gordura. Foram empregados os mesmos parâmetros para aquisição e
processamento das imagens em ambas situações, com manutenção da mesma
geometria. Os valores das contagens do miocárdio após o processamento para os
dois exames foram comparados a fim de determinar um fator médio de correção da
atenuação.
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Como uma forma alternativa de poder predizer a atenuação devidas às
características femininas, foi ainda realizada uma análise multivariada (98,

121, 122).

Nessa análise, as variáveis preditoras e o desfecho foram as mesmas utilizadas na
rede neural artificial.
Em muitos casos, os procedimentos para definição do laudo utilizando fontes
externas de radiação é feito através da comparação visual das imagens, antes e após
a correção da atenuação(50,

94).

De forma diferente, na técnica proposta nesse

trabalho, as comparações foram realizadas de forma quantitativa. Para isso, as
contagens da parede anterior e da lateral foram comparadas estatisticamente. Um
resumo da sequência estabelecida aqui para determinação do laudo é apresentado
na Figura 23.
Exame

Imagem de
Emissão
Matrizes não
corrigidas

Dados para o
programa

Matrizes
corrigidas

Aplicação da
Técnica
Fatores de
correção

Parede anterior
vs lateral

Laudo

Figura 23: Processos para obtenção dos laudos em
cintilografia de perfusão miocárdica, com correção da
atenuação pela técnica proposta nesta pesquisa.

Os resultados são apresentados como média ± desvio-padrão para variáveis
contínuas(123) e percentuais para as demais. Para a análise de regressão são
apresentados ainda os intervalos de confiança(124,

125).

A normalidade foi avaliada

através dos testes de Kolmogov-Smirnov(125) e Shapiro-Wilk. Variáveis contínuas
foram comparadas utilizando o teste t de Student e Mann-Whitney para amostras
independentes, t de Student(101) e Wilkoxon para amostras relacionadas e Análise de
variância (ANOVA)(124) para comparações múltiplas. As variáveis qualitativas foram
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comparadas utilizando os testes do Qui-quadrado e Exato de Fisher(125). As
correlações para variáveis contínuas e paramétricas foram medidas utilizando testes
de Pearson. Para as variáveis discretas e não paramétricas foi usado o teste de
Spearman(126). A associação entre as variáveis qualitativas foi testada por meio do
índice Kappa(127, 128) e a homogeneidade das variâncias foi medida pela estatística de
Levene(125). Valores de probabilidade menores que 0,05 foram considerados
estatisticamente significativos(101, 124, 126). Utilizou-se o programa SPSS(125) versão 22
para a realização das análises estatísticas.
Aspectos bioéticos: este trabalho foi autorizado pelo comitê de ética do Hospital
Pró-Cardíaco sob o número 329, data de aprovação 09/12/2009 e do Instituto Nacional
de Cardiologia sob número 0313/14-02-2011. Não foi necessário o emprego de termo
de consentimento pois houve apenas análise retrospectiva de dados com manutenção
do sigilo dos pacientes.
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CAPÍTULO 5
RESULTADOS
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5. RESULTADOS

5.1. Determinação dos fatores de correção para o modelo

5.1.1. Técnica de Monte Carlo

A utilização da técnica de Monte Carlo para determinação dos percentuais de
atenuação da mama permitiu relacionar a percentagem de fótons que atravessaram
a mama com a espessura e as características dela. A Figura 24, de A até E, apresenta
a relação entre o número de fótons que atravessaram a mama, expressos em
percentagem, com suas respectivas energias, para mamas com espessura de 5 cm
até 10 cm. Essas figuras apresentam ainda uma correspondência entre a energia de
saída do fóton com a espessura e tipo de mama.
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(A)

(C)

(E)

(B)

(D)

(F)

Figura 24: Número de fótons (percentual dos fótons que atravessam a mama) versus
energia para diversos tipos de composição e espessura da mama. A) 100% de tecido
fibroglandular. B) 80% de tecido fibroglandular. C) 60% de tecido fibroglandular. D) 40% de
tecido fibroglandular. E) 20% de tecido fibroglandular. F) 0% de tecido fibroglandular.
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A Tabela 1 apresenta a porcentagem de fótons não registrados (fótons que não
conseguem atravessar a mama ou a atravessam com energia fora da janela
especificada para aquisição) em função das características da mama(115),
considerando os vários tipos de simulações citadas no item anterior.

Tabela 1: Percentual de fótons não registrados devido a
atenuação da mama levando-se em conta espessura e
composição da mama.
Espessura (cm)

5

6

7

8

9

10

0/100

36,3

42,1

47,3

52,2

56,5

60,5

20/80

36,0

41,7

46,9

51,8

56,1

60,1

40/60

35,7

41,3

46,6

51,4

55,7

59,8

60/40

35,3

40,9

46,2

51,0

55,4

59,4

80/20

34,9

40,5

45,8

50,6

55,0

58,9

100/0

34,5

40,0

45,2

50,0

54,3

58,2

Adiposo/
Fibroglandular*

*Proporção

de tecido adiposo e de tecido fibroglandular na mama.

5.1.2. Experimento com fantoma do tipo Jaszczak:

De acordo com o descrito no capítulo anterior, os percentuais de correção da
atenuação do tórax foram obtidos através de simuladores do tipo Jaszczak. A Tabela
2 apresenta os valores de contagens obtidos em diferentes pixeis em uma projeção
estática para uma simulação com o coração incluído dentro do fantoma torácico, antes
da correção do ângulo sólido.
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Tabela 2: Contagens de fótons obtidas para o simulador
do coração inserido no simulador de tórax, sem
correção do ângulo sólido. (valores vezes 1000).
Contagens (vezes 1000)
615

490

432

412

338

415

535

502

509

669

555

490

409

374

352

441

482

505

663

562

406

397

408

417

505

481

467

652

558

437

433

397

426

450

386

530

614

635

476

512

365

497

527

481

538

548

616

595

555

516

522

482

491

413

448

522

651

586

530

503

449

479

365

409

391

512

547

551

450

400

335

368

345

355

404

423

433

441

354

426

312

A Tabela 3 apresenta os valores de contagens obtidos em diferentes píxeis em
uma projeção estática para uma simulação sem o coração incluído dentro do fantoma
torácico, antes da correção do ângulo sólido.

Tabela 3: Contagens de fótons obtidas para o simulador
do tórax sem a inclusão do coração, sem correção do
ângulo sólido corrigido (valores vezes 1000).
Contagens (vezes 1000)
140

140

136

97

95

111

114

124

132

146

184

166

164

155

145

121

162

154

187

201

196

170

140

155

178

210

181

178

206

184

184

173

186

173

207

215

208

196

221

204

173

210

232

219

178

141

210

239

248

237

255

252

277

146

72

153

216

301

281

256

265

187

101

36

72

133

217

204

206

155

93

50

34

41

61

59

87

84

66

47

37

Os valores calculados para a correção do ângulo sólido, conseguidos a partir
das equações de 4 a 7, são mostrados na Tabela 4. Nessa tabela, são apresentados
os números de pixeis para a área atingida pelo campo de visão, em função da
distância da face do colimador até o objeto de interesse.
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Tabela 4: Número de pixeis atingidos pelo ângulo de visão.
Distância do colimador a região
de interesse em pixeis*
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Número de pixeis correspondente
1,03
1,23
1,44
1,67
1,92
2,18
2,47
2,77
3,08
3,42
3,76
4,13
4,51
4,92
5,34
5,77
6,22
6,69
7,18
7,68
8,2
8,74
9,29
9,86
10,45
11,06
11,69
12,33
12,98
13,65
14,35

*Foi

considerada uma distância mínima de 3 mm entre o colimador e o objeto
de interesse.

Após a correção do ângulo sólido, foram corrigidas as contagens apresentadas
na Tabela 2 e na Tabela 3. Os resultados são apresentados na Tabela 5 e Tabela 6.

]
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Tabela 5: Contagens de fótons obtidas para o
simulador do coração inserido no simulador de tórax,
com ângulo sólido corrigido (valores vezes 1000).
Contagens (vezes 1000)
58

51

50

47

32

39

61

58

60

68

63

62

54

44

40

55

61

60

67

66

54

55

56

53

64

62

64

65

66

58

63

52

57

60

50

75

58

78

71

76

53

74

74

72

87

46

69

81

86

84

87

78

83

68

27

51

78

81

83

93

80

81

61

20

24

46

59

71

68

56

45

41

8

15

26

30

36

37

26

39

14

Tabela 6: Contagens de fótons obtidas para o
simulador do coração fora do tórax, com ângulo
sólido corrigido (valores vezes 1000).
Contagens (vezes 1000)
59

59

57

41

40

47

48

52

55

61

77

70

69

65

61

51

68

65

79

84

82

71

59

65

75

88

76

75

87

77

77

73

78

73

87

90

87

82

93

86

73

88

97

92

75

59

88

100

104

100

107

106

116

61

30

64

91

126

118

108

111

79

42

15

30

56

91

86

87

65

39

21

14

17

26

25

37

35

28

20

16

Feitas as correções do ângulo sólido, foi aplicada a Equação 14 para
determinação dos percentuais de atenuação(19), os resultados são apresentados na
Tabela 7 . Para os cálculos, os números negativos foram assumidos como sendo zero,
uma vez que não possuem sentido em relação à atenuação e podem ser entendidos
como flutuações decorrentes dos pixeis(13, 14, 66) de fronteira das bordas.
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Tabela 7: Diferença percentual das contagens de
fótons obtidas para o simulador do coração inserido
no tórax, com ângulo sólido corrigido (valores vezes
1000).
Contagens (vezes 1000)
1

12

12

-15

19

16

-28

-11

-8

-11

19

11

21

32

34

-8

11

7

14

22

34

23

4

18

15

29

16

13

24

25

19

28

27

18

42

17

33

6

23

12

27

16

24

21

-16

22

21

20

17

15

19

27

29

-10

9

21

14

36

30

13

28

-3

-44

-33

22

18

35

17

21

14

-14

-97

42

11

0

-23

2

-5

6

-97

7

Nota: Os valores negativos foram assumidos como sendo zero.

Como citado no capítulo anterior, a matriz foi dividida em nove regiões. Os
percentuais médios para cada uma destas regiões estão na Tabela 8.

Tabela
8:
Percentuais
médios de atenuação dos
fótons para cada uma das 9
regiões que representam a
parede anterior.
Atenuação por região (%)
16,5

21

16

20,8

20

25

17,1

22

14

Os percentuais médios por pixel por região foram determinados em seguida,
dividindo cada um dos percentuais de atenuação apresentados na tabela anterior pelo
número de voxeis(72) correspondentes a esse pixel, após a correção do ângulo sólido.
A Tabela 9 apresenta esses resultados.
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Tabela 9: Percentuais médios de
atenuação do tórax por pixel por
região para cada uma das 9 regiões
que representam a parede anterior.
Atenuação por pixel região (%)
2,5

3,2

2,4

3,2

3,1

3,9

2,6

3,4

2,1

5.2. Aplicação dos fatores de correção em dados dos pacientes

O estudo realizado através da avaliação dos protocolos das 27 pacientes com
baixa probabilidade de alteração de perfusão na parede anterior, selecionadas no INC,
levou em conta a necessidade de representatividade para diferentes características,
a fim de fornecer condições para rede neural a ser criada e possuir precisão e
robustez.
Como descrito no capítulo 3, a espessura do tórax para cada uma das
pacientes foi medida. Aplicando os percentuais da Tabela 9 às espessuras medidas
para cada uma das pacientes, foram obtidos os percentuais de correção individual do
efeito do tórax. Em seguida, os valores da simulação por Monte Carlo foram aplicados
para corrigir o efeito da mama.
Os resultados obtidos para os percentuais de correção da atenuação totais
(mama + tórax) foram relacionados com o índice de massa corporal e com a
espessura da mama. O IMC médio foi de 26,6 ± 5,7 Kg/m2. A Tabela 10 e a Tabela
11 apresentam esses resultados.
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Tabela 10: Percentuais médios de correção da atenuação totais (mama + tórax) e seus
desvios padrões, em função do IMC, obtidos através de um simulador de tórax e
simulações por Monte Carlo, para 27 pacientes do Instituto nacional de Cardiologia:
IMC (Kg/m2)

Total (%)

Percentuais de correção (Média 
Desvio padrão)

< 20

Deficiência de peso

2 (7,7)

13,7  5,2

20 – 25

Normal

12 (46,2)

16,2  4,7

26 – 30

Sobrepeso

9 (30,7)

20,0  1,0

31 – 40

Obesidade

2 (7,7)

23,5  4,7

> 40

Obesidade mórbida

2 (7,7)

33,0  0,8

Nota: IMC - Índice de Massa Corporal

Tabela 11: Percentuais de correção da atenuação totais (mama + tórax) e seus desvios padrões,
em função da espessura da mama, para as nove regiões da parede anterior, obtidos através de
um simulador de tórax e simulações por Monte Carlo, para 27 pacientes do Instituto Nacional de
Cardiologia.
Espessura da
mama (pixeis)
<3
3 |– 4
4 |– 5
5 |– 6
6 ou maior
*

Percentual médio de correção da atenuação (desvio padrão)*
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
17,5
19,1
17,2
19,0
18,8
20,6
17,8
19,5
16,6
(3,8)
(4,5)
(3,7)
(4,5)
(4,4)
(5,2)
(3,9)
(4,7)
(3,4)
22,3
23,4
22,1
23,4
23,2
24,5
22,5
23,7
21,6
(2,6)
(3,2)
(2,5)
(3,1)
(3,0)
(3,7)
(2,7)
(3,3)
(2,3)
26,9
28,3
26,6
28,2
28,0
29,7
27,1
28,6
26,0
(1,4)
(1,3)
(1,4)
(1,3)
(1,3)
(1,2)
(1,4)
(1,3)
(1,4)
30,3
31,2
30,0
31,7
31,5
33,3
30,5
32,1
29,3
(1,9)
(2,2)
(1,8)
(2,2)
(2,1)
(2,5)
(1,9)
(2,2)
(1,7)
39,7
42,8
39,1
42,7
42,1
45,8
40,2
43,5
37,9
(3,2)
(4,2)
(3,0)
(4,2)
(4,0)
(5,3)
(3,4)
(4,5)
(2,6)

R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 e R9, são, respectivamente, as regiões de 1 a 9 utilizadas para representar

a parede anterior.

Após obtenção dos percentuais individuais, foram criadas redes neurais
artificiais(105). Essas redes tiveram como finalidade determinar os percentuais de
correção da atenuação, dadas as características individuais de uma paciente. A
melhor rede neural obtida teve 30% do grupo dedicado a teste e 15% para produção.
A Figura 25 ilustra as características da rede neural de melhor resultado, a Figura 26
o erro associado ao grupo de treino e a Figura 27 o erro associado ao grupo de e
produção, considerando capacidade de aprendizado, generalização e robustez.
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Figura 25: Arquitetura e parâmetros da melhor rede neural artificial
obtida para simulação dos percentuais de correção da atenuação da
mama. A imagem foi obtida da tela do programa NeuroShell 2.

25

23

21

19

17

15

13

11

9

7

5

3

2
1,5
1
0,5
0
-0,5
-1
-1,5
-2
-2,5

1

Diferença rede-real

Resultados para treino

Paciente

Figura 26: Diferença entre os percentuais de atenuação reais e àqueles obtidos com
a rede neural artificial, para o grupo de treino. Na figura, cada uma das cores
representa uma região da parede anterior.
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Resultado Produção

Diferença Rede-Real

0,8
0,6
0,4
0,2
0
-0,2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-0,4
-0,6
Região da parede anterior

Figura 27: Diferença entre os percentuais de atenuação reais e àqueles obtidos com
a rede neural artificial, para o grupo de produção. Na figura, cada uma das cores
representa uma paciente.

A aplicação dos percentuais de correção da atenuação apresentados na
Tabela 8 e Tabela 9, levou a obter as contagens corrigidas para as paredes anterior
e lateral(74, 129, 130). Com essas contagens corrigidas, os resultados dos laudos das 15
pacientes selecionadas do grupo de treino foram comparados. Todos os laudos
obtidos pela técnica foram normais. Em seguida, o método foi aplicado considerando
imagens duvidosas; os resultados estão descritos na Tabela 12 e Tabela 13.

Tabela 12: Percentual de áreas de captação normal e aumento dessas áreas
após a aplicação da técnica, para paciente com baixa probabilidade de
alteração de perfusão na parede anterior.
Estudo

Antes da correção (%)

Depois da correção (%)

p-Valor

Esforço

17

52

0,002

Repouso

25

75

0,002

Tabela 13: Percentual de áreas de captação normal e aumento dessas áreas
após a aplicação da técnica, para paciente com alta probabilidade de
fibrose na parede anterior.
Estudo

Antes da correção (%)

Depois da correção (%)

p-Valor

Esforço

7

14

0,157

Repouso

27

27

0,317

68

Figura 28 e a Figura 29 ilustram os dados apresentados na Tabela 12 e na
Tabela 13.

(A)

(B)

Figura 28: Ampliação da parede anterior, ilustrando a atenuação dos fótons causada pela
mama para uma paciente sem histórico para fibrose na parede anterior. (A) Parede anterior,
esforço, antes (à esquerda) e após (à direita) a correção da atenuação (B) Parede anterior,
repouso, antes (à esquerda) e após (à direita) a correção da atenuação. Na figura, as áreas em
cor roxa representam áreas de hipocaptação, enquanto as em amarelo são áreas de captação
normal.

(A)

(B)
Figura 29: Ampliação da parede anterior, ilustrando a atenuação dos fótons causada pela
mama para uma paciente com histórico para fibrose na parede anterior. (A) Parede anterior,
esforço, antes (à esquerda) e após (à direita) a correção da atenuação (B) Parede anterior,
repouso, antes (à esquerda) e (à direita) após a correção da atenuação. Na figura, as áreas em
cor roxa representam áreas de hipocaptação, enquanto as em amarelo são áreas de captação
normal.
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5.3. Avaliação dos achados cintilográficos com a nova técnica em
comparação com os dados do cateterismo cardíaco

A fim de avaliar a correlação do CAT com a CPM(131), antes e após a aplicação
da técnica, como descrito anteriormente, foram analisados dados de 26 pacientes
submetidas a CPM com defeito de perfusão na parede anterior e que realizaram CAT
no mesmo hospital cardiológico. A Tabela 14 apresenta as características
demográficas dessas pacientes, para os dois equipamentos utilizados e a Figura 30 e
Figura 31 apresentam os resultados da correlação.

Tabela 14: Características demográficas das pacientes utilizadas para avaliação da técnica.
E.Cam Duet

Symbia T2

p valor

(8 pacientes)

(18 pacientes)

Sim

Sim

IC

4

8

1,000

HAS

6

16

0,563

DM

4

7

0,683

Dislipidemia

7

15

1,000

Tabagismo

2

3

0,628

Sedentarismo

3

10

0,673

IAM Prévio

2

2

0,563

PTCA

4

3

0,149

Assintomático

2

0

0,086

Idade (anos)

65,38 ± 13,02

70,06 ± 9,21

0,404

Massa (Kg)

77,00 ± 12,69

75,61 ± 13,93

0,636

Altura (m)

1,63 ± 0,08

1,62 ± 0,08

0,802
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Figura 30: Concordância anatômica-funcional da cintilografia de
perfusão miocárdica com a coronariografia, considerando o critério
por paciente. (Índice Kappa = 0,032, p = 0,555).

Figura 31: Concordância anatômica-funcional da cintilografia de
perfusão miocárdica com a coronariografia, considerando o critério
por vaso. (Índice Kappa = -0,003, p = 0,946).
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A avaliação da correlação entre a CPM e o CAT foi realizada em quatro pacientes,
correlacionando os achados obtidos com a aplicação da técnica e o CAT. Os
resultados estão apresentados na Tabela 15.

Tabela 15: Correlação entre a cintilografia miocárdica e o cateterismo, considerando
os resultados a partir da técnica proposta.
Paciente

Apical

Médio

B

Basal

CAT

Esforço

Repouso

Esforço

Repouso

Esforço

Repouso

1

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Negativo

2

Normal

Hipo

Normal

Hipo

Normal

Normal

Positivo

3

Normal

Hipo

Hipo

Hipo

Hipo

Normal

Negativo

4

Hipo

Normal

Hipo

Normal

Normal

Normal

Positivo

O uso dos métodos estatísticos como preditores de eventos(98, 121, 122), devido a
sua simplicidade e capacidade de predição, tem se tornado frequente em diversas
áreas das ciências da saúde, em particular na medicina. Assim, tendo em vista definir
quais variáveis estariam associadas com a correção da atenuação média, foi realizada
uma análise univariada, conforme descrito na Tabela 16.

Tabela 16: Análise univariada para a correlação
entre as variáveis adotadas como entrada da
rede neural artificial e os percentuais médios de
correção da atenuação.
Variável

r

p valor

Massa

0,715

< 0,001

Espessura do tórax

0,827

< 0,001

Espessura da mama

0,928

< 0,001

Idade

0,044

0,829

Altura

0,088

0,677

Atividade injetada

0,018

0,931

Dimensões do coração

-0,018

0,930
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Em seguida, foram determinados também os preditores independentes através
de uma análise multivariada. Na análise multivariada, foram considerados os
percentuais médios de atenuação da mama. Os resultados são apresentados na
Tabela 17.

Tabela 17: Análise multivariada para a correlação entre as variáveis adotadas como
entrada da rede neural artificial e os percentuais médios de correção da atenuação.
Variáveis
no modelo

Coeficientes
não padronizados
B
Erro
Padrão
2,518
0,885
4,871
0,155

Coeficiente
Padronizado
β

Intervalo de confiança
de 95%
Limite
Limite
Inferior
Superior
0,683
4,352
4,550
5,191

Constante
Espessura da
0,741*
Mama
Espessura do
2,795
0,171
0,381*
2,441
3,149
Tórax
Idade
-0,045
0,012
-0,077+
-0,069
-0,021
*
+
Nota: R quadrado = 0,992; p < 0,001; p = 0,001; p = 0,200 para o teste de normalidade.

Foi realizada ainda uma comparação entre os coeficientes de atenuação reais,
aqueles utilizados para treinar a rede neural, os achados da rede neural e os obtidos
pela análise multivariada. Para isso, foram determinados os fatores médios de
correção da parede anterior, tanto para os resultados reais, quanto para os da rede
neural. A avaliação da normalidade, realizada de acordo com o teste de KolmogorovSmirnov(125), indicou que a distribuição dos dados tem comportamento normal para
todas as regiões de 1 a 9 e para a média das regiões (0,838 ≤ p ≤ 0,940). Isso tornou
possível uma análise do problema através de uma regressão linear. Os achados da
comparação são apresentados na Tabela 18.

73

Tabela 18: Comparação dos resultados dos percentuais de atenuação obtidos entre os
achados reais, os simulados pela rede neural artificial e os definidos pela análise
multivariada.
Origem do

Média

Desvio Padrão

resultado

Intervalo de Confiança de 95%
Mínimo

Máximo

Real

28,7

7,5

25,7

31,7

Rede Neural

28,6

7,3

25,7

31,6

28,9

7,4

25,9

31,9

Análise
Multivariada

Nota: p = 0,999 para o teste homogeneidade das variâncias, p = 0,200 para o teste de normalidade e
p = 0,992 para o teste ANOVA.

A avaliação dos efeitos da atenuação utilizando um fantoma antropomórfico foi
realizada e os resultados são apresentados na Figura 32 e Figura 33.

Figura 32: Gráfico de dispersão para dados com correção da
atenuação. Na figura, as contagens de fótons obtidas sem a
camada de gordura (eixo horizontal) são cruzadas com aquelas
obtidas com a camada de gordura.
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Figura 33: Gráfico de dispersão para dados sem correção da
atenuação. Na figura, as contagens de fótons obtidas sem a
camada de gordura (eixo horizontal) são cruzadas com aquelas
obtidas com a camada de gordura
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6. DISCUSSÕES

Nos últimos anos, o problema da atenuação tem sido estudado por diversos
pesquisadores em todo o mundo(25, 30, 32, 33, 65). Por conta disso, diversas técnicas têm
sido utilizadas para corrigir a atenuação, quer seja utilizando apenas simulação por
Monte Carlo e fantomas matemáticos, ou através de estudos combinados de emissão
e transmissão(31, 43, 44) utilizado fontes externas de radiação, como a TC. Nos casos
em que fontes externas de radiação foram utilizadas, mapas de atenuação foram
gerados pelos exames de transmissão e usados para corrigir a atenuação em imagens
de emissão. Por exemplo, Wolak et al (2008)(37) e Huang et al (2011)(52) utilizaram a
TC para corrigir a atenuação em mulheres onde não encontraram um aumento na
sensibilidade, especificidade ou acurácia da CPM com imagens corrigidas. Quando a
técnica proposta foi aplicada, foi mantida a sensibilidade de 50%, especificidade de
50%, considerando o CAT positivo para uma estenose de 50% ou maior. De forma
diferente, considerando CAT positivo para uma estenose de 70% ou maior, como
utilizado em alguns artigos da literatura(41,

131, 132),

haveria um aumento na

sensibilidade de 50% para 75%, com uma especificidade de 100%, na comparação
com o CAT.
Kangasmaa et al (2012)(133) utilizaram o método de Monte Carlo, fantomas
matemáticos do tipo Não Uniforme Cardíaco e Tronco de quatro dimensões, 4D NCAT
(do inglês Non-Uniform Cardiac and Torso) e um fantoma do tipo Jaszczak com a
finalidade de corrigir a atenuação total (mama + tórax), onde mostraram que
simulações com 105 fótons são suficientes para reconstruções com

99mTc,

indo ao

encontro do que foi feito aqui, onde 106 fótons foram utilizados nas simulações.
A anatomia da paciente muitas vezes dá origem a complicadores na qualidade
das imagens de cintilografia miocárdica(21,

32, 40, 83).

Isso se deve aos diferentes

padrões de perfusão gerados pelo biótipo que varia de paciente para paciente(20, 41, 52,
134).

Dentre esses fatores complicadores, o efeito da atenuação da mama em mulheres

talvez seja uma das maiores perguntas a ser respondida (28, 30, 75, 77). Notou-se nesta
pesquisa um acréscimo médio de 5% no número de fótons perdidos ao aumentar a
espessura da mama por uma unidade, mantendo-se inalterada a sua composição.
Ainda sem modificar a composição, a perda devida a variação na espessura de 5 para
10 cm é de 24%, aproximadamente, para todos os tipos de mama. Esse valor sobe
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para 26% quando se muda de uma mama composta apenas de tecido adiposo e 5 cm
de espessura, para uma mama contendo apenas tecido fibroglandular e com 10 cm
de espessura.
Além das dimensões da mama e do tórax na qualidade das imagens, a
composição também foi levada em consideração, a fim de avaliar a contribuição
associada à idade. Oliveira et al (2011)(115) mostraram que um maior percentual de
tecido fibroglandular está relacionado a uma atenuação mais elevada. Quando a
espessura foi fixada, a variação média por tipo de mama foi de 0,35% e, para uma
mesma espessura, a variação máxima foi cerca de 2%. Esse acréscimo conduz a uma
maior probabilidade de degradação na qualidade das imagens, podendo levar a
alterações nas nos resultados, sobretudo quando associado às perdas devidas a
espessura.
Verifica-se também no presente trabalho que a percentagem de fótons
perdidos devido a atenuação causada pela mama (19, 47, 52, 134) chega a 60,5%. Se for
levado em conta que na análise qualitativa tradicional feita pela comparação de
cores(135), estar-se-ia saindo de uma intensidade de cor máxima para uma intensidade
com menos de 40% da máxima, essa perda poderia estar associada a uma área de
hipocaptação onde, de fato, dever-se-ia ter uma área de captação normal.
Algumas das formas de aumentar a sensibilidade, para alcançar melhores
imagens, seriam: (1) mudança do detector para um mais sensível (27); (2) aplicação de
uma atividade maior no paciente ou (3) um aumento no tempo de aquisição das
imagens. A primeira opção seria bastante onerosa e talvez necessitasse de troca de
equipamento. Mantendo-se o equipamento e sem custos adicionais, a segunda
proposta seria viável. No entanto, submeter o paciente a uma dose muito elevada (57)
poderia causar riscos maiores que os benefícios. Além disso, o aumento na atividade
de forma indiscriminada, embora seja permitido para exposições médicas, de acordo
com os valores empregados, as doses nos pacientes poderiam ir de encontro ao
princípio ALARA ou tornarem sua aplicação sem justificativa(57, 58). A terceira proposta
seria possível de aplicação já que os custos adicionais não são tão altos, pois isso
apenas reduziria o número de exames dia e não exporia o paciente a uma dose
adicional. Entretanto, o aumento no tempo de exames eleva o risco de o paciente se
mover e, consequentemente, prejudicar ou inviabilizar a qualidade das imagens. Além
disso, aumentar o tempo de exame traria como consequência um aumento da fila de
pacientes para exames de medicina nuclear, sobretudo em hospitais que atendem
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pelo SUS(61). Para hospitais particulares, o aumento no tempo dos exames poderia
gerar uma incompatibilidade entre despesas e receitas. Por exemplo, se for assumido
um aumento no tempo de 20%, para cada 1000 possíveis pacientes, 200 deixariam
de ser atendidos. Duas outras formas seriam através de um alargamento da janela de
fotopico(12,

72),

escolha de mais de uma dessas janelas, ou mesmo utilização de

colimadores com maiores aberturas. Em todos esses casos, poderia haver uma piora
na qualidade das imagens, pois ao alargar a janela de fotopico, adicionar janelas ou
utilizar colimadores de baixa resolução(72), muito mais contagens espúrias poderiam
estar sendo registradas. De modo diferente, no trabalho desenvolvido aqui, a melhoria
na qualidade das imagens é obtida sem doses adicionais, custos adicionais ou perda
na qualidade das imagens geradas dos exames de emissão.
Foi verificado que 51,1 % das pacientes do INC estão acima do peso, sendo
7,1% com obesidade mórbida. Uma vez que pacientes nessas situações tem um alto
diâmetro torácico, a atenuação de fótons entre o coração e a mama será maior e irá
causar uma perda ainda mais significativa nas contagens, dando origem a
degradações nas imagens(22, 33, 40, 72, 134). Nesses casos, a influência da mama pode
não apenas causar resultados falso-positivos, como também gerar imagens difíceis
de serem interpretadas(70,

72).

Chawla et al (2011)(136) fizeram um estudo com 263

pacientes (148 mulheres) submetidos a exames na posição supina e verificou um
percentual de atenuação de cerca de 50% para a parede anterior em mulheres com
IMC médio de 31,7 ± 8,2. Nos resultados obtidos aqui foi verificado um percentual
médio de atenuação de 23,5 ± 4,7, para pacientes com IMC entre 31 e 40. A diferença
entre os resultados pode estar associada ao biótipo das pacientes estudadas, já que
as pacientes do estudo de Chawla et al (2011) são mais obesas.
A escolha do colimador para a realização dos exames é essencial na obtenção
de imagens de boa qualidade. No entanto, resolução e sensibilidade (70) são
inversamente proporcionais e o ponto ideal entre elas, maximizando as duas variáveis,
ainda merece estudos. Embora os colimadores utilizados tenham sido de alta
resolução, foi verificado que muitas contagens indesejadas são contabilizadas,
reduzindo assim a precisão e podendo gerar imagens alteradas(70, 72). Foi verificado
que para o simulador completo (coração + tórax) as contagens são de quase 10 vezes
as contagens do simulador de coração. Essa diferença está associada ao fato de no
simulador completo não só as contagens oriundas do coração serem registradas, pois
há presença de radiação do tórax, dentro do campo de visão do detector(137),
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influenciando nas contagens registradas. Aliado a isso, o ângulo sólido tem forte
influência nessa grande diferença nas contagens. Ressalte-se que, de acordo com o
esperado, após a correção do ângulo sólido, a diferença entre as contagens caiu
abruptamente. As grandes flutuações nas bordas podem ser explicadas pelo fato de
os equipamentos SPECT não serem capazes de distinguir dois objetos dentro do
mesmo pixel, como descrito por Powsner e Powsner (1998)(72). Portanto, os valores
de fronteira poderiam estar registrando contagens não só do coração, como também
do tórax.
Da mesma forma que a mama, o diâmetro torácico e, consequentemente, sua
espessura (distância entre o coração e a mama) tem forte influência sobre a qualidade
das imagens em CPM, uma vez que quanto maior a distância viajada pelo fóton maior
a probabilidade de interação(78, 80). Por conta disso, a SBC através de sua diretriz para
cardiologia nuclear recomenda atividades injetadas em função da massa, para
pacientes obesos(83). Essa recomendação não parece ser a mais adequada, de
acordo com o apresentado aqui, já que dois pacientes com mesmo peso podem ter
circunferências abdominais completamente diferentes. Dessa forma, níveis de
referência de atividade injetada com base no IMC seriam mais adequados, de acordo
com este estudo.
Verificou-se que enquanto pacientes com IMC normal tem média de 20% de
necessidade de acréscimo nas contagens, em pacientes com obesidade mórbida a
perda devida a atenuação chega a 1/3. Pode-se inferir também que existe um
acréscimo de 45% no percentual de correção da atenuação para pacientes com
obesidade, quando comparadas com as pacientes com IMC normal. Esse valor
aumenta para 103,2%, na comparação com pacientes com obesidade mórbida. Assim
como descrito na literatura, os resultados alertam para o cuidado que se deve ter em
relação a áreas hipocaptantes na parede anterior em mulheres(20, 21, 33, 40), sobretudo
em pacientes obesas.
Além do IMC, mama é outro fator complicador para a CPM, amplamente
discutido na literatura e também verificado nos resultados encontrados nesta
pesquisa(28,

44, 47, 65, 77, 115, 134).

Para mamas com espessura entre 5 e 6 pixeis, os

percentuais de correção variam de 29,3% até 33,3%. Para mamas com espessura de
6 pixeis ou mais, os percentuais de correção da atenuação chegam a
aproximadamente 46%. Esse valor indica uma perda de aproximadamente metade
dos fótons emitidos. Percentuais de perda tão grandes podem ocasionar grandes
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áreas de hipocaptação e, consequentemente, levar a resultados falso-positivos(18, 130).
Dessa forma, mesmo mulheres de baixo IMC podem ter imagens de difícil
interpretação, apenas devido a espessura da sua mama.
Quando foi analisado os efeitos da atenuação por tecidos mamários de forma
mais pontual, ao se considerar a mama dividida em regiões, verificou-se que por
exemplo que para a região R1, quando mamas com espessuras entre 2 e 3 pixeis e 3
e 4 pixeis são comparadas, os percentuais médios passam, respectivamente, de 17,5
± 3,8 para 22,3 ± 2,6, no entanto não houve significância estatística (p = 0,158).
Quando todas as regiões foram comparadas ao mesmo tempo utilizando uma análise
de variância (ANOVA), houve uma variação máxima de 16,6 ± 3,4 para 45,8 ± 5,3
(mama de 2 a 3 pixeis e região 9 versus mama de 6 pixeis ou maior e região 6),
entretanto não houve significância estatística (p = 0,508). Esses resultados levaram a
concluir que o foco da análise poderia ser a região completa, e não apenas partes
pontuais.
Os resultados da nossa pesquisa demostraram que a rede neural artificial
obtida teve erro máximo de predição inferior a 3%, tanto para o grupo de treino quanto
para produção(95). Esse resultado mostra não apenas um ótimo aprendizado (95), como
também capacidade de extrapolação. A robustez foi garantida atribuindo ao grupo de
produção características não muito próximas daquelas do grupo de treino e de teste.
Estudos encontrados na literatura têm mostrado que as redes neurais artificiais
são boas ferramentas de predição de desfechos clínicos (95,

96, 102).

Nakajima et al

(2015)(97), por exemplo, realizaram um estudo com 106 pacientes com doença da
artéria coronária e verificaram que as redes neurais tiveram boa capacidade de
aprendizado e generalização. De forma semelhante, os resultados obtidos aqui
expressam que a rede neural se adaptou bem aos casos apresentados para estudo,
além de obter boa capacidade de extrapolação.
O teste inicial do método, comparando os resultados dos laudos das 15
pacientes selecionadas do grupo de treino da rede neural, apresentou resultados de
acordo com o esperado. Todos os laudos foram normais com o uso da técnica, assim
como havia sido previsto. Nesse caso, não houve discrepância entre os laudos antes
e após a aplicação do programa. Quando o método foi aplicado considerando imagens
duvidosas, os resultados também coincidiram com os laudos da CPM.
Quando a técnica foi aplicada a uma paciente com alta probabilidade de
resultado falso-positivo, o acréscimo das taxas de contagens antes e depois foi
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estatisticamente significativo (p < 0,001). Além disso, o efeito do acréscimo das taxas
de contagens, ou seja, o percentual de mudança de áreas de hipocaptação para áreas
captação normal, também foi estatisticamente significativo (p = 0,002). Entretanto,
quando a técnica foi aplicada a uma paciente com alta probabilidade de fibrose na
parede anterior, houve acréscimo significativo das taxas de contagens (P < 0,001),
mas não houve uma diferença significativa do efeito (p = 0,157).
Com o avanço da tecnologia, os métodos estatísticos têm sido utilizados cada
vez mais, sobretudo área de ciências da saúde(125). Dentre as ferramentas estatísticas,
destacam-se aquelas que fazem previsões, como a regressão linear(125). Assim como
Ottenbacher et al (2004)(121) os resultados apresentados nesta pesquisa mostraram
que as previsões feitas pela análise de regressão foram tão bons quanto aqueles
obtidos pelas redes neurais.
A utilização das técnicas de correção da atenuação tem aumentado ao longo
dos anos(23, 25, 37, 41, 49, 65). No entanto, para resolver o problema da mama em mulheres,
já não há consenso nos dias atuais de que essas técnicas funcionem
adequadamente(37, 52). Por conta disso, a análise dos dados das pacientes, utilizadas
para avaliação dos resultados obtidos a partir da aplicação da técnica, foi dividida para
avaliar as possíveis diferenças na correlação entre a CPM e o CAT, com e sem
correção da atenuação pelos métodos tradicionais, antes e após a aplicação da
técnica. A separação pôde propiciar o efeito da aplicação do método proposto na
correlação dos resultados para diferentes equipamentos e o CAT, com variados
modos de processamento das imagens. Foi verificado que as características
demográficas das pacientes não possuem diferença estatisticamente significativa,
implicando que os grupos são comparáveis. A idade média das pacientes nos grupos
1 e 2, respectivamente, foi 65,38 ± 13,02 vs 70,06 ± 9,21, p = 0,404. A massa média,
em Kg, foi 77,00 ± 12,69 vs 75,61 ± 13,93, p = 0,636. A média da altura, em metros,
foi 1,63 ± 0,08 vs 1,62 ± 0,08, p = 0,802.
A concordância anatômica-funcional da CPM comparada ao CAT não mostrou
diferença significante, antes da aplicação técnica proposta, considerando tanto o
critério por paciente quanto por vaso. Em ambos os casos, P > 0,05. Esses resultados
estão em concordância com estudos da literatura, que mostraram que a correção da
atenuação da mama em mulheres, por fontes externas acopladas, não traz aumento
na sensibilidade ou acurácia do estudo(59). Considerando o critério por paciente,
ressalte-se que cerca de 50% dos resultados da medicina nuclear foram dados como
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falso-positivos, através da análise feita pelo cateterismo, quando foi utilizado o
equipamento com correção da atenuação(138). Quando foi considerado o critério por
vaso, esse percentual subiu para 61,1%. Esses resultados são inferiores aos achados
de Magalhaes et al (2015)(131), que encontrou sensibilidade de 62% e 47%, para os
critérios por paciente e por vaso, respectivamente. É importante salientar que os
achados dessa pesquisa feita por Magalhaes et al levaram em conta os dois gêneros.
Considerando uma menor sensibilidade para pesquisas em mulheres, os resultados
podem ser equivalentes. Ressalte-se, todavia, que maiores taxas de falso-positivos
podem estar associados a solicitações de exames invasivos inadequados(139-142),
ainda com a consequência de expor de forma desnecessária os pacientes à
radiação(53-56, 143, 144). É importante ressaltar, ainda, que de acordo com os resultados,
o aumento no número de falso-positivos não está associado ao tipo de equipamento.
Outro fator que deve ser evidenciado é que houve um número pequeno de pacientes
que realizaram exames no equipamento sem correção da atenuação.
A análise univariada mostrou que há correlação com a atenuação média
apenas para três das sete variáveis adotadas como entrada da rede neural artificial:
massa, espessura do tórax e espessura da mama. Ainda assim, todas as variáveis
foram estudadas na análise multivariada a fim de avaliar a possibilidade de
contribuição significativa(125) no modelo.
A análise multivariada mostrou haver correlação entre a variável desfecho
(percentual de correção da atenuação) com espessura da mama, espessura do tórax
e idade. Essas três variáveis, contudo, geram um modelo que explica quase que
totalmente o resultado, sendo o coeficiente de determinação(125) R2 = 0,996. Isso
implica que 99,6% dos percentuais de correção da atenuação são explicados pela
regressão linear obtida. Quando foi inserida a variável IMC, no lugar das variáveis
massa e altura, não houve alteração no modelo. A explicação para esse resultado
inesperado pode estar associada à influência(125) da variável espessura do tórax, a
qual leva em consideração a circunferência abdominal.
A ausência de correlação da variável dimensões do coração pode indicar que
o tamanho do coração está associado apenas a dimensões diferentes das matrizes
nas imagens, mas não nas contagens. Assim, o acúmulo de contagens devidas a
influência de pixeis fora do campo de visão do colimador não devem influenciar de
forma significativa nos resultados das imagens. Isso pode estar associado a qualidade
da correção de contagens espúrias do equipamento, a boa geometria do colimador ou
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a bons programas de eliminação dessas contagens. No caso da atividade injetada, a
explicação pode estar no fato de que, na determinação dos fatores de correção, foi
trabalhado com valores relativos (diferenças entre contagens). Assim, é de se supor
que a diferença de atividade, embora leve a uma diferença na concentração de
radioisótopos, não teriam influência na atenuação já que levariam a diferenças
absolutas nas contagens, mas não relativas. A falta de correlação da altura sozinha é
evidente, tendo em vista que o caminho viajado pelos fótons está em um plano
perpendicular. Já a falta de correlação da massa ou mesmo do IMC, estaria associada
a presença da variável espessura do tórax, que leva em conta as características
físicas associadas ao IMC.
As contagens de fótons obtidas com o fantoma antropomórfico do tipo RDS 860
antes e após a correção da atenuação pela TC apresentaram resultados bastante
distintos. Enquanto as imagens não corrigidas mostraram uma correlação moderada,
as imagens após a TC tiveram correlação quase nula. Dessa forma, não foi possível
determinar um fator multiplicador para as imagens não corrigidas, a fim de comparar
com os nossos resultados.
Na literatura alguns dos estudos que apresentam maior similaridade com o
desenho ou objetivo do trabalho apresentado aqui estão listados de forma resumida
no Quadro 7. De modo geral, incluindo o presentem trabalho, as pesquisas apontam
o valor do uso de ferramentas computacionais como a técnica de Monte Carlo, redes
neurais e análise de regressão para obter imagens com menor interferência da
atenuação de fótons concorrendo para maior acurácia da técnica.
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Quadro 7: Comparação entre o delineamento ou os resultados do método proposto com
achados da literatura.
Pesquisadores

Programa
computacional
utilizado
Monte Carlo

Forma de
obtenção das
imagens
Fantoma
Antropomórfico

Kangasmaa et
al

Monte Carlo

Ottenbacher et
al

Redes neurais
e Análise de
regressão

Fantoma
computacional
do tipo 4D
NCAT e
fantoma físico
do tipo
Jaszczak
3708 pacientes

Nakajima et al

Redes neurais

106 pacientes

Chawla et al

Proporção da
intensidade
máxima
registrada na
imagem
Monte Carlo,
redes neurais e
análise de
regressão

263 pacientes

Xiao et al

Oliveira et al.

Fantoma do
tipo Jaszczak,
e do tipo RDS
860 e 54
pacientes

Resultados

Publicação

Aumento de 10 a
20% no contraste da
imagem do SPECT
cardíaco com 99mTc
105 fótons simulados
de 99mTc e 201Tl e 106
fótons espalhados
simulados suficientes
para imagens de boa
qualidade

J Nucl Med
(2006)

A regressão mostrou
ser tão boa quanto a
rede neural como
preditoras
do
desfecho
Redes neurais
mostraram ser
capazes de prever
anormalidades da
cintilografia
miocárdica
50% de atenuação
na parede anterior
em mulheres

Int J Mol
Imaging (2012)

Ann Epidemiol.
(2004)

Circ J (2015)

J. Nucl.
Cardiol. (2011)

Atenuação média de
29%, correlação de
50% com o
cateterismo e redes
neurais e regressão
linear apresentando
boa capacidade de
predição

Nota: NCAT – (Não uniforme Cardíaco e Tronco, do inglês Non-Uniform Cardiac and Torso). 4D
– Quatro dimensões. RDS 860 (Dispositivos de Suporte Radiológico, do inglês Radiology Support
Divices).

85

CAPÍTULO 7
CONCLUSÕES

86

7. CONCLUSÕES

O método criado para corrigir a atenuação gerada por tecidos moles em
cintilografia de perfusão miocárdica utilizando programas computacionais funciona de
forma eficaz. Esse método, que leva em conta apenas as características individuais
das pacientes e as imagens de emissão, é capaz de fazer previsões dos percentuais
de correção da atenuação para a parede anterior em mulheres.
Através de arranjos experimentais e análises matemáticas foram determinados
os fatores de correção do tórax, os quais serviram de entrada de uma rede neural
artificial e de uma regressão linear.
A validação inicial realizada pela análise qualitativa com as pacientes do INC
evidenciou que a técnica apresentou boa concordância com os achados médicos.
Na análise preliminar dos resultados apresentados pela técnica proposta
observamos boa correlação com CAT. Não houve inferioridade no percentual de
acerto da correlação anatômico-funcional da CPM com o CAT, após a aplicação da
técnica. Isso sugere que haja uma boa concordância entre os resultados da CPM com
correção de atenuação por TC com a técnica aqui apresentada.
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8. RECOMENDAÇÕES

Levando-se em conta o exposto anteriormente, pode-se sugerir que o método
tem o potencial de se tornar uma alternativa às técnicas convencionais de correção
da atenuação. Com isso, pode vir a reduzir as doses de radiação de pacientes
submetidos a CPM e colaborar com hospitais e clínicas que trabalham com
cintilografia miocárdica, sobretudo aqueles de baixo poder aquisitivo. Ressalte-se que
o número de pacientes utilizadas para avalição da concordância com o CAT ainda é
pequeno e um aumento desse número pode fazer com que a concordância anatômicofuncional da CPM com o CAT possa ser alterada.
Pacientes com alterações de perfusão na parede lateral podem vir a ser uma
possível limitação da aplicação da técnica. Assim, a técnica pode ser vista como uma
ferramenta para os casos de dificuldade diagnóstica em relação a falso-positivos na
parede anterior, quando a parede lateral apresentar captação normal.
Em virtude dos achados observados e do potencial da técnica, pode-se elencar
os seguintes passos para continuidade deste estudo:
1) Realizar um estudo multicêntrico, aumentando o número de pacientes
submetidas ao cateterismo e a CPM, a fim de validar a técnica proposta;
2) Avaliar os efeitos da aplicação da técnica na correção da atenuação
diafragmática em homens;
3) Realizar um estudo para avaliar a concordância entre a técnica de
diagnóstico quantitativo considerando a comparação entre a parede anterior
e a parede lateral e a avaliação qualitativa tradicional;
4) Estudar a correlação entre a CPM e o CAT, considerando duas ou mais
formas de cores utilizadas no processamento das imagens e três ou mais
centros de estudos com grupos distintos de médicos;
5) Avaliar as implicações que um defeito de perfusão na parede lateral pode
gerar nos resultados obtidos pela técnica proposta nesta pesquisa.
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