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RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo a análise de imagens PET/CT com dois 

protocolos: PET/CT com respiração livre e PET/CT no tórax inspirado em apneia, 

comparando-os para avaliação semiquantitativa e qualitativa da caracterização de 

lesões pulmonares hipercaptantes. Para isso, participaram do estudo 9 pacientes com 

idade média de 62 ± 19 anos, portadores de patologias pulmonares como neoplasias 

pulmonares ou doenças inflamatórias. Os pacientes realizaram o exame com os dois 

protocolos e o tempo de apneia médio foi em torno de 30,6 ± 5,8 segundos. Os 

parâmetros de reconstrução foram os mesmos para as duas técnicas para cada 

paciente. Ao todo 12 lesões foram analisadas. Através dos resultados obtidos foi 

possível observar que para as 12 lesões os valores de SUVmax em apneia 

comparados à respiração livre aumentaram em 18,63 ± 63,29 % (média ± desvio 

padrão percentual), o SUVmed aumentou 9,16 ± 32,59 %, o SUVpico subiu em 8,79 

± 39,12 % e o TLG aumentou em 10,70 ± 82,48 %. No que diz respeito ao MTV, este 

diminuiu em todas as lesões que se encontravam na região inferior do pulmão (53,17 

± 16,26 %). Para a metade das lesões estes valores condizem com o 

esperado/encontrado na literatura, principalmente no que diz respeito as lesões 

localizadas na região inferior do pulmão. Além disso, através de uma análise 

qualitativa por dois médicos distintos observando cada lesão foi notado que o 

protocolo em apneia apresenta melhores delimitações e caracterizações das lesões, 

principalmente quando estas se encontram nas áreas inferiores da estrutura 

pulmonar. Foi observado também que o SUVpico apresenta menores variações frente 

a problemática do movimento respiratório quando comparado ao SUVmax, podendo 

ser uma métrica importante para o uso diagnóstico, embora a mais utilizada ainda seja 

o SUVmax. As variações de valores de MTV também demonstraram que no protocolo 

em apneia a captação das lesões tornou-se mais concentrada em um volume menor 

e o aumento do TGL está associado ao valor preditivo negativo da doença. E, embora 

para este número de casos não tenha sido possível detectar lesões a mais no 

protocolo em apneia, a grande variabilidade de SUVmax e MTV podem levar a 

entender que algumas lesões pequenas podem não ser detectadas em respiração 

livre. Foi concluído que o protocolo em apneia é eficaz e pode contribuir no 

diagnóstico, atingindo os objetivos da pesquisa pois no geral apresentam melhores 

caracterizações das lesões e parâmetros semiquantitativos que condizem com maior 



 

coerência com a realidade do paciente, melhorando a avaliação da imagem 

diagnóstica do mesmo. 

 

Palavras-chave: PET/CT. Quantificação. Lesões pulmonares. Apneia. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The objective of this study was to analyze the PET/CT images acquisition with 

two protocols: PET/CT with free breathing and deep-inspiration breath-hold acquisition 

PET/CT, comparing them for semi quantitative and qualitative evaluation of the 

characterization of uptake pulmonary lesions. For this, 9 patients with a mean age of 

62 ± 19 years, with pulmonary pathologies such as lung neoplasms and some 

inflammatory diseases. The patients underwent the examination with both protocols 

and the average breath-hold time was around 30,6 ± 5,8 seconds. The reconstruction 

parameters were the same for the two techniques in each patient. A total of 12 lesions 

were analyzed. Through the results obtained it was possible to observe that for the 12 

lesions the values of SUVmax in apnea breath-hold compared to the free breathing 

increased in by 18,63 ± 63,29 % (mean ± standard deviation percentage), SUVmed 

increased by 9,16 ± 32,59 %, the SUV peak increased by 8,79 ± 39,12% and TLG 

values increased by 10,70 ± 82,48 %, With regard to MTV, this decreased in all lesions 

that were in the lower lung region (53,17 ± 16,26 %). For half of the lesions, these 

values are in accordance with the expected / found in the literature, especially with 

respect to lesions located in the lower region of the lung. In addition, through a 

qualitative analysis by two different physicians observing each lesion, it was noted that 

the breath-hold protocol presents better delimitations and characterization of the 

lesions, especially when these are found in the lower areas of the pulmonary structure. 

It was also observed that the SUVpeak presents smaller variations in relation to the 

respiratory movement problem when compared to the SUVmax, and may be an 

important metric for the diagnostic use, although the most used is SUVmax. Variations 

in MTV values also demonstrated that in the apnea protocol the uptake of the lesions 

became more concentrated in a smaller volume and the increase in TLG is associated 

with the negative predictive value of the disease. Furthermore, although this number 

of cases is not possible to detect more lesions in the apnea protocol, the great 

variability of SUVmax and MTV may lead one to understand that some small lesions 

may not be detected in free breathing. It was concluded that the protocol in breath-hold 

is effective and can contribute to the diagnosis of the patient, reaching the objectives 

of the research because in general it present better characterization of the lesions and 

semi quantitative parameters that match with greater coherence with the reality of the 

patient, improving the evaluation of the image diagnosis



 

Keywords: PET/CT. Quantification. Pulmonary lesions. Breath-hold. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Medicina Nuclear (MN) é uma especialidade médica na qual são utilizados 

materiais radioativos ou radionuclídeos em pacientes para fins diagnósticos ou 

terapêuticos. A principal característica da formação da imagem diagnóstica nesta 

modalidade é que a fonte de radiação se encontra no corpo do paciente, utilizando-se 

para isso um radionuclídeo ligado a um fármaco, sendo essa junção chamada de 

radiofármaco ou radiotraçador. A administração destes radiofármacos ao paciente 

pode ocorrer por inalação, injeção e/ou ingestão (CHANDRA, 1998). Normalmente, 

são administrados em quantidades suficientes para formação da imagem 

(COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR, 1996) e geralmente não 

produzem efeitos terapêuticos, salvo no caso de alguns tratamentos e aplicações 

específicas (CHANDRA, 1998). 

Existem diferentes tipos de técnicas em MN, como a cintilografia, a Tomografia 

Por Emissão de Fóton Único (SPECT) e a Tomografia por Emissão de Pósitrons 

(PET), sendo este um dos mais modernos métodos de diagnóstico por imagem 

(CASTRO; ROSSI e DIMENSTEIN, 2000).  

A PET com a Tomografia Computadorizada (CT) acoplada forma o exame 

conhecido como PET/CT.  É uma técnica capaz de unir duas modalidades de 

diagnóstico por imagem bem estabelecidas em um só exame. Este método permite, 

por meio da PET, demonstrar alterações nas funções biológicas, muitas vezes antes 

que ocorram alterações anatômicas, e, por meio da CT, fornecer informações sobre a 

anatomia do corpo, como tamanho, formato e localização de órgãos/lesões. Essa 

união permite a realização de dois estudos num mesmo exame, limitando o erro por 

movimento, realizando uma verdadeira integração de imagens, minimizando a 

possibilidade do erro humano, por ser efetuado computacionalmente pelo sistema 

independente do operador (FARIA, 2013; DEVINE e MAWLAWI, 2010). 

 A utilização da PET/CT para investigações clínicas de lesões pulmonares 

aumentou substantivamente durante os últimos anos. A capacidade de combinar 

informações funcionais e anatômicas permite a análise de diversos aspectos de 

doenças como diversos tipos de câncer de pulmão e até de doenças inflamatórias, 

como tuberculose, oferecendo melhores informações sobre o estadiamento de tais 

patologias (HOCHHEGGER et al., 2015). Além disso, a acurácia de PET/CT tem se 
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demonstrado maior que a de modalidades convencionais, como a análise de imagens 

morfológicas adquiridas pela radiografia de tórax ou por CT de tórax. Isto torna a 

PET/CT um valioso método não invasivo para a investigação de tipos de câncer de 

pulmão e algumas doenças inflamatórias por permitir o delineamento melhor das 

regiões com maior captação do radiofármaco (HOCHHEGGER et al., 2015; ALESSIO 

et al., 2004). 

Entretanto, mesmo com os benefícios agregados a PET/CT, ainda há 

problemas potenciais que podem acontecer durante a aquisição deste exame, como 

desalinhamentos mecânicos entre a PET e a CT, além de movimentos involuntários 

do paciente como a respiração que interferem no corregistro de imagens (PANINHO, 

2017). Os movimentos respiratórios podem gerar erros na quantificação da imagem, 

causando também maior inexatidão no que diz respeito ao tamanho e localização da 

lesão (PANINHO, 2017). Por este motivo, tem-se desenvolvido inúmeras técnicas 

para minimizar estes efeitos que resultam em imagens com borramentos e ruídos 

maiores que o comum, como a realização do exame dedicada na região torácica com 

a PET/CT em apneia ou fazendo uso da PET/CT 4D (MATOS, 2013). 

Na técnica PET/CT convencional, primeiro é realizada a CT da região a ser 

investigada cuja a duração da liberação do feixe é em segundos. Em seguida é 

realizada a PET cuja duração pode levar alguns minutos (20 a 30 min). Existem 

serviços em que é adotado como padrão do exame o acréscimo de uma aquisição de 

imagem de CT na região torácica com o paciente em apneia (MATOS, 2013). No caso 

da PET/CT em apneia, além da imagem de CT em apneia, é realizada uma aquisição 

da PET na área do tórax contemplando apenas o tempo em que o paciente 

permanecer com a respiração estagnada, podendo fazer uso de recursos como o list 

mode (LM) cuja a tradução é modo lista (MENEZES, 2015). Logo após, as imagens 

são reconstruídas contemplando o tempo de apneia alcançado. No entanto, nem 

sempre o paciente consegue inspirar e segurar a respiração por muito tempo, ou não 

atende corretamente as instruções do operador, diminuindo assim, a probabilidade de 

uma aquisição com resultados satisfatórios para esta técnica, e em alguns casos, a 

qualidade da imagem é prejudicada (PANINHO, 2017; TORIZUKA et al., 2009).  

Uma outra modalidade é a PET/CT 4D, conhecida também pelo protocolo do 

exame utilizando o gated respiratório, na qual há a sincronização da aquisição da PET 

e da CT com o ciclo respiratório do paciente para que se possa obter imagens com 

informações correspondentes a cada fase do ciclo. Destaca-se por agregar mais 
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informações ao exame, colaborando para o diagnóstico com imagens mais precisas 

que se aproximam da realidade do indivíduo. Porém é uma tecnologia custosa não 

somente no recurso financeiro, mas em tempo de preparo, treinamento e execução 

durante uma rotina. É necessário treinamento dos pacientes para uma respiração 

regular a fim de harmonizar a aquisição das imagens, além de não ser uma técnica 

que isenta os resultados de imagens com baixa razão sinal-ruído (KAWANO, 

OHTAKE e INOUE, 2008; HAMILL; BOSMANS e DEKKER, 2008). 

Visando a busca de um protocolo de aquisição de imagem que seja simples, 

prático e que minimize os erros associados ao movimento respiratório do paciente em 

estudos pulmonares, contribuindo para um melhor diagnóstico e assim na indicação 

de um tratamento mais adequado para cada paciente, é proposto neste trabalho como 

objetivo geral a análise da aquisição de imagens PET/CT com dois protocolos, sendo 

eles a captura de imagem na região pulmonar com respiração livre e PET/CT em tórax 

inspirado em apneia, comparando-os para avaliação semiquantitativa e qualitativa da 

caracterização de lesões pulmonares hipercaptantes. 

Os objetivos específicos são: analisar semiquantitativamente as lesões 

pulmonares adquiridas em respiração livre vs. apneia; analisar qualitativamente as 

imagens em ambos os protocolos e, por fim, verificar a possibilidade de sugestão do 

uso da técnica em apneia para setores de medicina nuclear em que o equipamento 

de PET/CT  não possui o gating respiratório, a fim de diminuir os erros associados ao 

movimento do tórax provocado pela respiração.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Este capítulo está divido em duas partes. A primeira descreve o conceito geral 

de medicina nuclear, princípio de funcionamento do PET, PET/CT e principal 

radiofármaco utilizado nesta modalidade e por fim, quantificação em PET/CT. A 

segunda parte tem por tema lesões hipercaptantes na estrutura pulmonar, os artefatos 

na imagem causados pelo movimento respiratório e principais métodos para minimizar 

estes efeitos na imagem PET/CT.  

 

2.1 DA MEDICINA NUCLEAR AO PET/CT 

 

A Medicina Nuclear (MN) é uma especialidade médica na qual são utilizados 

materiais radioativos ou radionuclídeos em pacientes para fins diagnósticos ou 

terapêuticos. Nesta modalidade são empregados radiofármacos, que são 

radionuclídeos associados a um fármaco que por sua vez é uma substância específica 

de maior facilidade de interação com o tecido alvo a ser estudado. Após a 

administração do radiofármaco, este se biodistribui no corpo do paciente e então são 

feitas aquisições de imagem por meio de um sistema de detecção dos fótons emitidos 

pelo radionuclídeo. Este é um procedimento extremamente sensível e permite muitas 

vezes detectar doenças em fase inicial, uma vez que os efeitos fisiológicos precedem 

os efeitos anatômicos (CHANDRA, 1998). 

Existem diversas modalidades para fins diagnósticos na medicina nuclear, 

dentre elas a Tomografia por Emissão de Pósitrons (PET). O princípio desta está na 

administração de um radiofármaco com um radionuclídeo emissor de pósitrons (β+) 

que ao interagirem com elétrons (e-) se aniquilam, resultando na emissão de dois 

fótons simultaneamente com energia de 511 keV a aproximadamente 180º um do 

outro, como é apresentado na Figura 1. Estes fótons são detectados por diversos 

cristais cintiladores presentes no equipamento dispostos em torno da região onde se 

encontra o paciente, sendo esta região também chamada de FOV (do inglês Field of 

View, cuja tradução é campo de visão). Para ser considerado um evento válido, os 

dois fótons devem ser detectados em uma janela de tempo, denominada em inglês de 

Coincidence Timing Window (CTW), que é de cinco a 12 nanossegundos 

(SPANOUDAKI e LEVIN, 2010). 
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Figura 1 – Princípio de funcionamento do PET 

 

Fonte: LANGNER, 2003. (Imagem adaptada). 

 

Os radionuclídeos utilizados como emissores de pósitron para aquisições PET 

são aqueles que possuem deficiência de nêutrons, ou seja, possuem menos nêutrons 

que prótons no núcleo de seu átomo, convertendo assim um próton em um nêutron + 

um pósitron + um neutrino, sendo os dois últimos ejetados do núcleo do átomo, porém 

o neutrino com massa e efeitos que não contribuem para formação da imagem 

(WADSAK e MITTERHAUSER, 2010).  

O radionuclídeo mais utilizado em exames PET atualmente é o 18F devido 

principalmente, à sua meia vida ser relativamente longa (aproximadamente 110 

minutos). O 18F pode ser agregado à molécula de glicose formando o radiofármaco 

fluordeoxiglicose (18F-FDG), introduzido em meados da década de 1980 como 

traçador “in vivo” da atividade metabólica do corpo humano. Uma vez que, em geral, 

as células neoplásicas apresentam alto metabolismo glicolítico comparado às células 

normais, o 18F-FDG tem sido muito utilizado em oncologia, trazendo a informação da 

diferenciação de tumores benignos e malignos, do estadiamento da doença, na 

avaliação da resposta terapêutica precoce e tardia, e também na avaliação de recidiva 

tumoral (YU, 2006). 

Além do radionuclídeo utilizado, há diversos fatores que influenciam na 

obtenção das imagens PET, incluindo a geometria do tomógrafo utilizado na técnica, 

a variedade dos materiais cintiladores para detecção dos fótons emitidos pelo 

radiotraçador e as altas taxas de contagem (BOELLAARD et al., 2010).  
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2.1.1 Cristais Cintiladores PET e Sistema Básico de Detecção 

 

Os cristais cintiladores utilizados para a detecção dos fótons resultantes do 

processo de aniquilação do radionuclídeo possuem elevada densidade (alto número 

atômico) e também alta eficiência, ou seja, capacidade de detectar mais fótons em 

menor quantidade de tempo. Nesta modalidade os mais usados são o germanato de 

bismuto (BGO), o oxiortosilicato de lutécio (LSO), o oxiortosilicato de lutécio ativado 

com ítrio (LYSO) e o oxiortosilicato de gadolínio (GSO) (LEWELLEN, 2008). 

No tomógrafo PET, os cristais estão dispostos em formato cilíndrico, agrupados 

em blocos acoplados a tubos fotomultiplicadores, que convertem os fótons de luz em 

sinais elétricos. Conforme exemplificado na Figura 2, cada cristal age como um 

detector separadamente estando acoplado a quatro tubos fotomultiplicadores. Para 

cada um deles é permitido coincidir com os que estão localizados no lado oposto do 

anel do tomógrafo, não sendo possível gerar esta coincidência para os que estão 

posicionados no mesmo lado.  Cada par de cristais cintiladores onde a coincidência é 

permitida define uma LOR (do inglês Line of Response, cuja a tradução é “linha de 

resposta”). Todo este conjunto forma o sistema básico de detecção, cujas 

características principais com relação a formação da imagem são: resolução 

energética, resolução espacial, sensibilidade e tempo morto do sistema (LEWELLEN, 

2008; BAILEY et al., 2005). 

 

Figura 2 – Sistema básico de detecção de fótons na PET 

 

A primeira imagem (A) é um tomógrafo PET exemplificando o arranjo de detectores em anel e 

exemplo esquemático de um bloco detector com 8x8 cristais em ligação a quatro fotomultiplicadoras 

(B) Fonte: TARANTOLA, ZITO e GERUNDINI, 2003 (imagem adaptada). 
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A resolução energética é a capacidade do cristal cintilador de detectar feixes 

de radiação com determinada faixa de energia (mínima-máxima). Os sistemas PET 

com baixa resolução energética (grande variação entre a energia mínima e máxima 

detectada) são facilmente afetados pela detecção de feixes de radiação espalhada, 

que são aqueles produzidos pela interação da radiação provinda do evento de 

aniquilação com o meio (material que se encontra entre onde ocorreu a emissão do 

feixe e o detector), causando artefatos na imagem formada (TARANTOLA, ZITO e 

GERUNDINI, 2003).  

A resolução espacial é o parâmetro que indica a capacidade do sistema de 

detecção de distinguir a “origem” dos fótons resultantes do processo de aniquilação e 

que formam os pontos de hipercaptação definidos na imagem. Quanto maior a 

capacidade de diferenciar dois pontos numa imagem, melhor a qualidade desta 

(TARANTOLA, ZITO e GERUNDINI, 2003).  

Já a sensibilidade representa a relação entre a captação dos fótons de 511 keV 

no PET provindos da aniquilação e a atividade verdadeira da fonte emissora de 

pósitrons. Sendo o sistema mais sensível quando a capacidade de detecção 

acompanha a velocidade da emissão dos fótons provindos da aniquilação 

(TARANTOLA, ZITO e GERUNDINI, 2003).  

O tempo morto do sistema é espaço de tempo no qual o sistema de detecção 

se torna incapaz de coletar novos fótons provindos da aniquilação enquanto os cristais 

cintiladores já estão sendo atingidos por fótons e emitindo a luz que será coletada 

pelos tubos fotomultiplicadores. Sendo assim, quanto menor este tempo, mais 

detecções serão feitas gerando uma imagem com mais informações (TARANTOLA, 

ZITO e GERUNDINI, 2003).  

Recentemente uma nova tecnologia tem sido aplicada devido a estudos 

aprofundados a respeito dos cristais utilizados nos tomógrafos PET, que é o Time of 

Flight (representada pela sigla TOF e cuja a tradução é tempo de voo). Esta tecnologia 

permite explorar para cada aniquilação a diferença de tempo entre a chegada dos 

fótons nos detectores, o que contribui para a melhora da reconstrução da imagem. No 

entanto, nem todos os fótons contados dentro de um intervalo de tempo são originados 

da mesma aniquilação. Alguns fótons reconhecidos podem ser provenientes da 

interação com o corpo do paciente por meio do espalhamento Compton e, por este 

motivo, podem ter sua trajetória modificada. Um evento simples, que é a detecção de 

um fóton desemparelhado com energia de 511 keV referente a uma aniquilação, 
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quando ocorre simultaneamente na mesma direção e em sentidos opostos, podem 

originar três tipos de coincidência: verdadeiras, espalhadas ou aleatórias ilustradas na 

Figura 3 (POZZO, 2005; SPANOUDAKI e LEVIN, 2010). 

 

Figura 3 – Eventos detectados em um equipamento de PET 

 

(A: eventos verdadeiros; B: eventos espalhados; C: eventos aleatórios.) 

Fonte: POZZO, 2005 (imagem adaptada). 

 

Os eventos de coincidências verdadeiras (Figura 3.A) ocorrem quando dois 

fótons originados da mesma aniquilação são detectados em coincidência, o que 

implica que nenhum dos fótons interagiu com o corpo do paciente ou objetos antes da 

detecção. Já nos eventos de coincidências espalhadas (Figura 3.B), um ou os dois 

fótons de aniquilação interagiram, uma ou inúmeras vezes dependendo das 

características do objeto a ser avaliado, por meio do espalhamento Compton antes de 

serem detectados, perdendo sua energia e tendo sua trajetória desviada, 

influenciando também na perda de contraste da imagem (LIMA, 2008). 

Nos eventos de coincidências aleatórias (Figura 3.C), dois fótons provenientes 

de duas aniquilações diferentes são detectados dentro da janela temporal, resultando 

em uma “falsa” LOR. Assim como no caso dos eventos espalhados, o número de 

eventos aleatórios depende das características do objeto de estudo, aumentando este 

número proporcionalmente à atividade específica em determinada região 

(BOELLAARD et al., 2010). 

 Há ainda as coincidências mistas, em que três fótons são detectados na janela 

de coincidência, porém devido à ambiguidade em relação à definição da LOR 
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associada unicamente a uma aniquilação, este tipo de evento é descartado (LIMA, 

2008). 

Dentre as coincidências, as verdadeiras são as únicas que possuem 

informação espacial válida, pois correspondem à detecção de dois fótons emitidos de 

uma mesma aniquilação de acordo com a LOR dessa coincidência. Os eventos 

espalhados e os de coincidências aleatórias apenas contribuem para adição de ruído 

à imagem final, gerando inconsistência nos dados, perda de contraste e quantificação 

inadequada (BOELLAARD et al, 2010) 

 Durante uma aquisição de PET, o número de eventos medidos ao longo de 

cada LOR é armazenado em uma matriz bidimensional (r, Ø) chamada sinograma 

(Figura 4), para depois estes dados serem processados (BAILEY et al., 2005; SÁ, 

2010). 

 

Figura 4 – Sinograma 

 

Esquema exemplificando a formação de projeções a partir de pares de coincidência à esquerda, e o 

sinograma que corresponde a imagem da direita. É possível a identificação da lesão mais intensa na 

imagem transaxial (ao meio) no sinograma como ligeiramente afastada do centro do paciente. Fonte: 

TURKINGTON, 2001 (imagem adaptada). 

 

Na Figura 5 está representado o processo de construção do sinograma, onde 

os pontos no gráfico a direita são traçados para cada ângulo (Ø) de aquisição. A 

quantidade de pontos/eventos contados no detector para cada ângulo desse estão 

representados pelo símbolo r. 
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Figura 5 – Construção do sinograma para diferentes ângulos de aquisição 

 

A 0º são obtidos os pontos da 1ª linha. Logo em seguida os pontos relativos a 45º e depois os da 

aquisição a 90º. Fonte: POZZO, 2005 (imagem adaptada). 

 

 Em PET, o sinograma é também útil na verificação do funcionamento de 

detectores. Uma linha diagonal sem contagens, indica defeitos em um dos detectores. 

Por outro lado, uma banda diagonal sem contagens demonstra imperfeição num bloco 

de detectores (FARIA, 2013). 

As aquisições das imagens do exame PET podem ser feitas de dois modos, 

sendo eles: bidimensional, ou 2D, e tridimensional, ou 3D. No modo 2D faz-se uso de 

septos (que são anéis finos de chumbo ou tungstênio) entre os anéis de cristais. Estes 

septos são utilizados com a função de minimizar a detecção de fótons de 

espalhamento, dividindo o campo axial em LOR com pequenos ângulos de incidência, 

porém reduzem também a capacidade de detecção e consequentemente a 

sensibilidade do aparelho (CHERRY; SORENSON e PHELPS, 2012). Já nos 

equipamentos em que se faz aquisição 3D, não há septos ou os mesmos são retráteis, 

sendo detectadas todas as trajetórias possíveis de dois fótons, havendo também um 

incremento na sensibilidade do aparelho, o que torna possível uma diminuição da 

dose da atividade administrada ao paciente e no tempo de aquisição de dados (FARIA, 

2013). 
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2.1.2 Acoplando a Tomografia Computadorizada à PET 

 

Em 2001, ocorreu mais um avanço tecnológico quando se incorporou a CT ao 

PET, formando o equipamento híbrido PET/CT, exemplificado na Figura 6. A união 

das duas técnicas permite a aquisição sequencial imediata de imagens de CT e de 

PET em um único exame, tornando o método ainda mais completo, pois, em contraste 

com a PET, na CT faz-se uso de feixe de raios X para gerar as imagens, permitindo a 

visualização de estruturas anatômicas com uma elevada resolução (na ordem dos 1-

2 mm, comparativamente aos 4-10 mm da PET). Imagens adquiridas das duas 

modalidades em um mesmo exame podem ser visualizadas na Figura 7 (KAPOOR, 

MCCOOK e TOROK, 2004). 

 

Figura 6 – Exemplo de equipamento PET/CT 

 

Ilustração de um equipamento hibrido PET/CT indicando a modalidade de CT 

na região anterior e PET na área posterior do equipamento. Fonte: MARQUES, 2012 

(imagem adaptada). 
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Figura 7 – Imagens de PET/CT 

 

Na Figura 7(A) é apresentada uma imagem PET no plano axial onde há hipercaptação na 

parede torácica. Na Figura 7(B) a imagem de CT fornecendo melhores informações anatômicas em 

relação a imagem PET e em seguida na Figura 7(C) as imagens de PET e CT fusionadas. Fonte: 

SCHÖDER et al., 2003 (imagem adaptada). 

 

A CT baseia-se na existência de um tubo de raios X que gira em torno do 

paciente num plano axial e de um conjunto de detectores cintiladores posicionados no 

lado oposto que capta os fótons que atravessam o paciente. Como a capacidade de 

absorção de raios X de um tecido está relacionada à densidade eletrônica, zonas com 

diferentes densidades apresentarão diferentes tonalidades de cinza na imagem CT 

representadas por Unidades de Hounsfield (UH), o que permite distingui-las. A partir 

de então, é construído um mapa de coeficientes de atenuação (μ) para cada ponto da 

imagem, onde cada pixel corresponde à média da absorção dos tecidos nesta zona e 

um algoritmo de reconstrução converte os sinais medidos em uma imagem (CASTRO 

JR, 2006; BOELLAARD et al., 2010). 

As imagens obtidas pela CT permitem realizar a correção de atenuação (CA) 

das imagens PET e servem para auxiliar a localização de estruturas anatômicas. Os 

dados são adquiridos pelos dois equipamentos alinhados, havendo semelhança entre 

as posições dos órgãos nas imagens. Os resultados em termo de acurácia e 

efetividade clínicas fizeram com que este método fosse rapidamente disseminado em 

diversos programas e sistemas de saúde nos Estados Unidos, Europa e alguns países 

em desenvolvimento incluindo o Brasil (LIMA, 2008). 
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Existem várias correções empregadas no processo da obtenção da imagem 

final do PET/CT, já que nesta modalidade as imagens não são obtidas diretamente da 

reconstrução dos dados de aquisição. São elas: correção de normalização, correção 

de tempo morto, correção de coincidências aleatórias, correção de coincidências de 

eventos de espalhamento e correção de atenuação (TARANTOLA, ZITO e 

GERUNDINI, 2003). 

 A correção de normalização é aplicada devido à existência de variações 

decorrentes dos diferentes ganhos das fotomultiplicadoras, da localização dos 

detectores no bloco, das variações físicas do próprio detector e pequenas diferenças 

na eficiência dos detectores, que faz com que eles não respondam da mesma maneira 

à radiação incidente (CHERRY; SORENSON e PHELPS, 2012).  

Correções para o tempo morto são aplicadas no momento da reconstrução dos 

dados, para prevenir a concentração de radioatividade subestimada para elevadas 

taxas de contagens (razão da quantidade de fótons pelo tempo) (CHERRY; 

SORENSON e PHELPS, 2012). 

 A correção de coincidências aleatórias é aplicada devido aos artefatos na 

imagem reconstruída pelo motivo desse tipo coincidência que provoca o aumento de 

ruído na imagem (TARANTOLA, ZITO e GERUNDINI, 2003).  

Devido à porcentagem de espalhamento Compton que ocorre por meio da 

interação da radiação com o tecido, há perda de localização do evento de aniquilação, 

aumentando a possibilidade da presença de artefatos na imagem reconstruída, 

gerando uma diminuição do contraste nas imagens, podendo também acarretar erros 

na quantificação da imagem. No método de aquisição de imagem 2D, devido a 

presença dos septos, este efeito representa cerca de 15 a 20% dos artefatos, porém 

no método 3D, cerca de 30 a 40% dos artefatos são provenientes do espalhamento 

Compton, sendo necessária a correção deste efeito (TARANTOLA, ZITO e 

GERUNDINI, 2003). 

 Os fótons resultantes da aniquilação do pósitron com o elétron sofrem 

atenuação ao atravessarem as estruturas do paciente de acordo com a espessura e 

densidade dos mesmos. Nos equipamentos de PET/CT, a CT é utilizada para a 

correção de atenuação dos dados de emissão da PET (SAHA, 2004; PHELPS, 2004). 

Após a conclusão da CT, as UH correspondentes aos diferentes tipos de tecidos são 

convertidas para as energias utilizadas em PET (511 keV), de modo a gerar um mapa 

de atenuação (SURESHBABU, 2005). O objetivo, no entanto, desta conversão, é 
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estimar o mapa de atenuação do paciente para a energia de 511 keV a partir de uma 

energia de, tipicamente, 70 keV da CT (LIMA, 2008). 

 

2.1.3 Análise de imagem em PET/CT  

 

Em todos os estudos na medicina nuclear, o objetivo é responder clinicamente 

uma questão relevante para um determinado paciente. Inúmeras questões podem ser 

respondidas e podem requerer certos métodos de compensação e métodos de pós-

processamento que dependem do tipo de resposta solicitada. Responder a estas 

questões envolve o uso de informações obtidas pela medicina nuclear existindo 

basicamente, para isso, três classes gerais de procedimentos: classificatórios, 

semiquantitativos e quantitativos (PANINHO, 2017). O método classificatório 

geralmente envolve a intepretação da imagem de forma qualitativa, no qual o 

observador utiliza sua experiência ou conhecimento prévio para avaliar a informação 

e realizar a classificação geralmente mediante a comparação visual entre a captação 

nas lesões hipercaptantes e nos tecidos normais. O método quantitativo absoluto 

surgiu por meio de modelos matemáticos compartimentais que foram desenvolvidos 

para estudar a cinética do radiofármaco. Este método fez parte dos trabalhos pioneiros 

nesta área, entretanto não são mais utilizados com frequência (BASU et al., 2011). 

Atualmente, o método semiquantitativo é o mais utilizado. Este envolve a obtenção de 

valores numéricos ou de dados por meio do procedimento diagnóstico da medicina 

nuclear. Esses valores quantitativos podem ser relacionados a uma Região de 

Interesse (ROI) ou um Volume de Interesse (VOI) que podem ser adquiridos 

selecionando de forma automática pelo sistema ou manualmente pelo observador 

(PANINHO, 2017).  

O Valor de Captação Padronizado, denominado SUV (do inglês Standardized 

Uptake Value), é o parâmetro mais utilizado em avaliações método semiquantitativo 

em PET/CT para avaliar ROIs em imagens oncológicas e pode ser calculada mediante 

a Equação 1 (CARLIER e BAILLY, 2015). 

 

SUV =
𝑅

𝑑´/𝑃
                                                              (1) 
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Onde R é a concentração de atividade mensurada pelo equipamento na região 

de interesse em kilobecquerel/Mililitro (kBq/mL); d’ é a atividade injetada no paciente 

(em kBq) corrigida pelo decaimento radioativo considerando o tempo entre a 

administração do material radioativo e o início do exame; e P é um fator de 

normalização relacionado ao volume no qual o radiofármaco está distribuído, 

geralmente o peso do paciente (em gramas). O fator P também pode ser a área da 

superfície corporal (em centímetros quadrados) ou massa magra do indivíduo 

expressa (em gramas).  Quando é utilizado o peso total do paciente o SUV é 

expressado pelo SUV body weight (SUVbw), SUV body surface área (SUVbsa) para 

a utilização da área de superfície corporal e SUV lean body mass (SUVlbm) para o 

uso da massa magra do indivíduo (WADSAK e MITTERHAUSER, 2010). 

 Com relação aos valores de SUV dentro de uma determinada região sendo ela 

ROI ou VOI, há diferentes tipos como o SUV máximo (SUVmax), SUVmédio 

(SUVmed), SUVpico etc (PANINHO, 2017).  

Para a análise das lesões tumorais, o SUVmax é o mais utilizado por estar 

relacionado à máxima atividade dentro da lesão (PANINHO, 2017). Este é o maior 

valor de captação dentro uma determinada região de interesse, sendo possível 

estimar o grau de malignidade, além de ser um parâmetro muito importante para a 

interpretação clínica, colaborando para a discriminação de uma lesão maligna de uma 

resposta inflamatória benigna.  

Há diversas pesquisas executadas para verificar/confirmar os benefícios do uso 

do SUVmax para análises semiquantitativas das imagens de PET/CT. Como exemplo, 

em 2008 foi realizado um estudo por Nahmias et al (2008) com 26 pacientes a fim de 

analisar a reprodutibilidade do SUVmax pela aquisição de PET/CT dentro de 3 ± 2 

dias. Foi observado que a variabilidade do SUV aumentou quando o SUVmax 

aumentou, porém, as alterações foram de unidades de SUV menores que 0,5 em 95% 

dos casos. Este fato levou a conclusão que variações de unidades de SUV superiores 

a 0,5 podem ser clinicamente relevantes (apud CARLIER e BAILLY, 2015).  

Ainda com relação a relevância do SUVmax, numa pesquisa realizada por De 

Langen et al (2012) estendendo o estudo de Nahmias (2008), foi concluído que se 

ΔSUVmax >30% e ΔSUVmax> 2 ou ΔSUVmax > 25% e ΔSUVmax > 3 entre dois 

exames, esta variação pode ser considerada relevante. Este estudo praticamente 

invalidou os resultados obtidos por Nahmias (2008) e atualmente a é referência 

utilizada para indicação se a diferença de valores de SUV pode ser considerada 
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substancial (apud CARLIER e BAILLY, 2015). Ou seja, o SUVmax se trata de um 

parâmetro reprodutível e importante para a análise da imagem PET/CT de um 

indivíduo. Além disto, quando a variação desta métrica em um dado paciente estiver 

dentro das condições demonstradas na conclusão da pesquisa de Nahmias (2008) 

citada acima, pode apontar uma melhora ou piora da lesão do indivíduo (apud 

CARLIER e BAILLY, 2015). 

Embora o uso do SUVmax seja a métrica mais utilizada para a avaliação da 

imagem PET/CT, fatores podem interferir nos valores obtidos. Uns destes fatores são 

a heterogeneidade da lesão e a susceptibilidade ao ruído por depender que o 

observador inclua na seleção da área de investigação o pixel/voxel com maior 

captação (KOSTAKOGLU e CHAUVIE, 2018). 

O SUVmed é a média dos valores de captação dos pixels/voxels que compõem 

um determinado ROI ou VOI. Este é um parâmetro que varia de acordo com a 

delimitação do alto de interesse do observador (HIGGINS et al., 2012). Se fosse 

possível o delineamento exato da lesão, essa métrica seria mais precisa, no entanto 

as bordas exatas da lesão são difíceis de determinar. Isto é um fator que faz com que 

o observador muitas vezes inclua algumas regiões que não fazem parte da lesão para 

obter a medida. Uma alternativa é a delineação de uma região dentro do tumor ou da 

lesão longe de sua borda para minimizar o efeito de volume parcial, mesmo assim a 

seleção do ROI/VOI ainda permanece subjetiva (KOSTAKOGLU e CHAUVIE, 2018).  

Há também o SUVpico que representa a máxima atividade da lesão dentro de 

um VOI com aproximação de 1 centímetro cúbico (cm³) na região mais quente do 

volume total da lesão (BAI; BADING e CONTI, 2013). Devido a esta região de 

interesse determinada englobar diversos voxels, o SUVpico é estimado ser menos 

afetado por ruídos na imagem comparado ao SUVmax, sendo também indicado para 

avaliação de resposta ao tratamento em pacientes com neoplasias (NAHMIAS, 2008; 

WAHL et al., 2009; KRAK et al., 2005). A maior desvantagem do SUVpico está 

associada a delimitação da região que pode sofrer variações de acordo com o 

observador. Este pode não levar em consideração as bordas da lesão, havendo 

variáveis quanto ao tamanho, forma e localização da delimitação da área a ser medida 

(VANDERHOEK, PERLMAN e JERAJ, 2012).   

Resumindo os tipos de SUV supracitados, é possível visualizar na Figura 8 é 

mostrada a exemplificação de um VOI (cubo maior composto pelos cubos menores) 

de uma lesão na região pulmonar em situação de pré e pós tratamento. O grau de 
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escurecimento do voxel (cubos menores que compõem o cubo maior) representa o 

grau da quantidade de captação do radiofármaco. O valor de SUVmax é obtido pelo 

voxel mais escuro na imagem no qual em ambas a situações este está localizado no 

centro do VOI. O SUVmed é o valor médio de captação de todos os voxels/cubos no 

VOI, incluindo o de maior captação. Por fim, o SUVpico é a média dos voxels 

adjacentes ao voxel de maior captação considerando que o VOI tenha 1cm³. 

 

Figura 8 – Ilustração de VOI de uma lesão pulmonar em uma imagem 

PET no pré e pós-tratamento 

 

Fonte: GHOSH, 2012 apud MENEZES, 2015. 

 

Na Figura 8 ainda é possível visualizar que na situação de pré-tratamento o 

VOI da lesão apresentava um SUVmax de 15 unidades e na situação de pós-

tratamento essa métrica resultou em 10,5 unidades. Isto indica uma melhora na 

situação do paciente e que o tratamento em que o mesmo foi submetido pode ser 

considerado eficaz. Sendo assim, é possível endossar o uso do parâmetro de 

SUVmax como um bom indicador para avaliação de resposta ao tratamento de 

pacientes com lesões hipercaptantes.  

Mesmo com as vantagens e algumas desvantagens indicadas na citação dos 

tipos de SUV para análise funcional de regiões específicas no corpo do paciente, vale 

salientar que existem diversos fatores que podem influenciar nos valores de SUV. 
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Alguns destes fatores podem ser características relacionadas ao paciente como o 

tamanho do corpo, os níveis de glicose e se a lesão se localiza em uma região 

susceptível a movimentação do paciente durante o exame (BASU, 2011; DE LANGEN 

et al., 2012). O SUV em pacientes obesos podem ser superestimados se comparados 

aos pacientes que possuem porte normal, indivíduos com níveis altos de glicose 

apresentam uma diminuição da captação nas áreas de interesse/suspeitas e a 

movimentação da região onde está a lesão também provoca a subestimação do SUV. 

Fatores técnicos também podem influenciar o SUV, como o tempo de captação do 

radiotraçador, tipo de reconstrução, efeitos de volumes parciais, o tamanho do 

ROI/VOI, dentre outros (BASU, 2011; DE LANGEN et al., 2012). A captação do 

radiotraçador tende a aumentar com o tempo nas lesões malignas; há uma 

subestimativa do SUV quando a reconstrução é realizada utilizando menos 

informações dos registros dos eventos que compõem a imagem; os efeitos de 

volumes parciais acontecem quando há a subestimação do SUV se o diâmetro da 

lesão for até 2 ou 3 vezes maior que a resolução espacial do equipamento; o tamanho 

do ROI ou VOI pode afetar na determinação do SUV uma vez que na seleção dos 

mesmos pixels ou voxels que não fazem parte da lesão podem ser selecionados ou 

parte da lesão podem ser excluídas. (BASU, 2011; DE LANGEN et al., 2012). 

Outro método de quantificação é o Volume Metabólico Tumoral (MTV) que é 

determinado usando um SUV de fundo fixo (geralmente o SUVmax do fígado do 

indivíduo) e valores de SUV dos voxels que apresentam quantia maior que o SUV de 

fundo fixo. A lógica da obtenção desta métrica é basicamente analisar a atividade 

metabólica da lesão, sendo esta maior que atividade metabólica do tecido circundante, 

para definição do volume de hipercaptação (VAN DE WIELE et al., 2013; 

KOSTAKOGLU e CHAUVIE, 2018). 

A Glicose Total da Lesão (TLG) é outra métrica de quantificação relacionada 

ao volume da lesão. Esta representa um índice que inclui o volume da lesão e a 

absorção média dentro da lesão inteira. O valor da TLG é obtido multiplicando-se o 

valor do MTV pelo SUVmed e é um biomarcador de interesse potencial na avaliação 

do prognóstico em pacientes com neoplasias (VAN DE WIELE et al., 2013; 

KOSTAKOGLU e CHAUVIE, 2018). 

Há também o SUVdp (SUV desvio padrão) utilizado para verificação do ruído, 

que por sua vez interfere diretamente na qualidade da imagem. Quanto maior o valor 



33 
 

desta métrica, maior o ruído e, consequentemente, pior a qualidade da imagem 

(CHANG et al., 2011). 

Existem estudos que sustentam que certas métricas são melhores que outras 

para avaliação de lesões hipercaptantes em exames PET. Por exemplo, Adams et al. 

(2010) afirma que o SUVmax é mais utilizado que o SUVmed por ser mais 

independente entre os observadores e mais reprodutível que este. Já quando 

comparado ao SUVpico, o SUVmax fica um pouco para trás pois, segundo Lodge et 

al. (2012) e Sher et al. (2016), essa métrica tem sido apresentada mais reprodutível 

em diferentes níveis de qualidade de imagem. O SUVmax é mais afetado pelo ruído 

que pode atrapalhar a detectabilidade de lesões, de repente gerando diagnósticos 

com falsos negativos. Com relação ao MTV e TLG, estudos efetuados por Van De 

Wiele et al. (2013) afirmam que desde 2013 o uso destes parâmetros tem crescido 

especialmente para o prognóstico de tumores sólidos. Estas métricas são 

consideradas úteis para informação prognóstica de pacientes com câncer de cabeça 

e pescoço, pâncreas, carcinoma pulmonar etc. Foi visualizado que quanto maior o 

valor do MTV e TLG, maior as chances de eventuais situações adversas ou até 

mesmo morte. 

Estes são alguns dos parâmetros utilizados para avaliação semiquantitativa em 

imagens PET/CT e que serão obtidos para análise semiquantitativa de dois protocolos 

distintos de PET/CT nesta pesquisa. Estas métricas foram escolhidas por serem umas 

das mais usuais e pelo propósito de analisar a variação de cada uma a fim de 

contribuir para um melhor diagnóstico na caracterização de lesões pulmonares em 

imagens PET/CT utilizando o 18F-FDG. 

 

2.2  LESÕES HIPERCAPTANTES EM ESTRUTURA PULMONAR  

  

Para introduzir este capítulo, inicialmente é necessário dissertar um pouco 

sobre o sistema respiratório e anatomia básica do pulmão. O sistema respiratório é 

constituído pelas fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios e pulmões. A 

principal função deste sistema é o estabelecimento de trocas gasosas (chamada 

hematose) no qual ocorre a oxigenação do sangue e a liberação de gás carbônico. Os 

pulmões são os principais órgãos da respiração e também os que possuem maior 

volume no organismo. Eles possuem consistência esponjosa, estrutura triangular e 
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são formados por milhões de alvéolos. Localizam-se na cavidade torácica, delimitada 

pela parede torácica e o diafragma, com a base inferior apoiada no diafragma e o 

vértice ou ápice superior a 2,5 centímetros (cm) acima da clavícula. Cada pulmão de 

um indivíduo adulto possui entre 23 e 27 cm de comprimento e são divididos em 

segmentos (lobos), o direito possuindo três lobos (superior, médio e inferior) enquanto 

o esquerdo apenas dois (superior e inferior) (SEELEY, STEPHENS e TATE, 2003). 

A respiração é a ventilação pulmonar no qual é obtida pela contração ativa dos 

músculos inspiratórios (diafragma e intercostais externos) e relaxamento dos 

músculos expiratórios (abdominais e intercostais internos) até uma posição de 

equilíbrio. Os principais eixos de movimentação do tórax devido a respiração são: 

craniocaudal e anteroposterior. (WEST, 2013, p. 149; GOZZI, 2016). Na Figura 9 

observa-se as principais características básicas deste movimento indicadas por setas. 

 

Figura 9 – Ilustração do movimento respiratório 

 

Fonte: GOZZI, 2016. 

 

As principais doenças que podem atingir os pulmões são a bronquite, enfisema 

pulmonar, câncer, pneumonia, tuberculose, pneumonite e asma (TARANTINO, 2002). 

A partir da identificação da doença no paciente é indicado o tratamento mais adequado 

que depende, essencialmente, do tipo, do estadio ou fase de desenvolvimento da 

doença. No caso da existência de tumores, além dos motivos supracitados, a 

indicação do tratamento depende da dimensão do tumor, das características 
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histológicas, sua localização específica e o estado geral de saúde do paciente 

(BRADY; HEILMANN e MOLLS, 2006). 

 Em situações de existência de lesões malignas em que os principais 

tratamentos indicados são a quimioterapia e radioterapia, se fazem necessárias 

técnicas de imagens que permitam uma melhor delimitação dos órgãos/lesões e sua 

localização exata (BRADY; HEILMANN e MOLLS, 2006). A combinação PET/CT para 

o diagnóstico e estadiamento de lesões malignas na região pulmonar tem sido bem 

reconhecida. A fusão das imagens PET com a CT melhora significativamente a 

sensibilidade e especificidade de detecção de doenças nesta região (MARTINS et al., 

2008). 

Nas células tumorais ocorre um maior consumo de glicose em relação às 

células normais. Sendo assim, como o 18F-FDG é um análogo da glicose, o uso deste 

traçador num exame de PET/CT essas células serão mais ávidas por esta substância 

que as células sadias, gerando o que é conhecido como pontos/regiões quentes na 

imagem (também conhecida como região de hipercaptação) (YU, 2006; MARTINS et 

al., 2008). No entanto, aumento do consumo de glicose e, consequentemente, 

captação do 18F-FDG nos exames PET não é observado apenas em células 

neoplásicas, como também em tecidos de granulação (processo ocorrido na 

cicatrização de feridas, por exemplo), infecções, dentre outros processos 

inflamatórios. Entretanto, estudos demostram que com o tempo a captação do 

radiofármaco nas lesões malignas aumentam enquanto nos processos inflamatórios 

diminui.  Portanto, este fato enaltece a importância da anamnese e da correlação das 

imagens anatômicas e funcionais, assim como a eventual realização de imagens 

tardias (realizada com determinado tempo depois da primeira imagem após a 

introdução do radiofármaco) (YU, 2006; WADSAK e MITTERHAUSER, 2010). 

 Em estudo realizado com 53 pacientes consecutivos que foram submetidos à 

PET/CT para avaliação de Nódulo Pulmonar Solitário (NPS) constatou-se que o 

SUVmax da 18F-FDG é um bom preditor de neoplasia em nódulos pulmonares, com 

alto valor preditivo negativo (92,9%) e acurácia de 81,2%. Isto oferece grande 

segurança em afastar presença de malignidade, indicando sua importância na 

abordagem diagnóstica pulmonar (MARTINS et al., 2008). 

 Em 2016 um artigo foi publicado mostrando a importância da aplicabilidade da 

PET/CT utilizando o 18F-FDG para diagnóstico da tuberculose, uma doença infecciosa 

do pulmão. Exames como a radiografia ou CT são por via de regra os mais utilizados 
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para a detecção desta doença, porém estas imagens convencionais são 

frequentemente inespecíficas e incapazes de prover um diagnóstico definitivo em caso 

de apresentação de heterogenia atípica, podendo mascarar outras doenças. Foi 

visualizado, neste estudo, por meio da PET/CT a tuberculose pode ser diagnosticada 

precocemente, facilitando a identificação do estágio da doença, podendo também 

obter a diferenciação entre doenças malignas e infecções/processos inflamatórios 

(BEGUM e KHAN, 2016). 

 Glaudemans et al. (2013) apresentaram a utilização do exame PET/CT 

utilizando o 18F-FDG para investigações de doenças inflamatórias e infecciosas sendo 

uma delas a sarcoidose. Esta é uma doença autoimune onde ocorre inflamação de 

diversos órgãos e tecidos ao mesmo tempo, sendo o pulmão um dos órgãos mais 

afetados. No estudo foi verificado que a PET/CT com 18F-FDG provê informações 

valiosas para esta doença como a presença e a extensão nos órgãos afetado, 

apresentando alta sensibilidade para o diagnóstico desta doença (GLAUDEMANS, et 

al., 2013). 

 

2.2.1 Artefatos na Quantificação da Imagem e Localização de Lesões 

Hipercaptantes Devido ao Movimento Respiratório 

  

Os movimentos respiratórios podem gerar artefatos no corregistro de imagens, 

pois, apesar das imagens da CT serem adquiridas em poucos segundos (s), 

capturando a região torácica em uma fase da respiração ou apenas num ciclo 

respiratório, as imagens PET são adquiridas em vários minutos alcançando muitos 

ciclos respiratórios. Como resultado, as duas bases de dados frequentemente não são 

bem correlacionadas. Além disso, o movimento respiratório desfoca as imagens PET, 

degrada o contraste, superestima o volume tumoral e aumenta a variabilidade nos 

parâmetros dos tipos de SUV (TORISUKA et al., 2009).  

Caso os movimentos respiratórios sejam periódicos e numa frequência curta 

quando comparado ao tempo de aquisição, podem ocasionar perda de resolução 

espacial e consequentemente diminuir os valores de SUV (FREY, HUMM e 

LJUNGBERG, 2012 apud PANINHO, 2017). Outro problema se dá pela variabilidade 

do contorno da lesão. Caso o paciente se encontrasse imóvel, o delineamento da 

lesão seria menor que com ele movimentando, pois nesta última situação a captação 

se torna mais difusa / espalhada e menos concentrada / pontual (NEHMEH et al., 
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2007). Isto afeta diretamente a quantificação, inclusive no MTV pois este pode ser 

superestimado devido ao maior contorno de lesão que pode ser apresentado na 

imagem. Na Figura 10 é possível verificar este fato, onde a esquerda se trata de uma 

imagem com o paciente respirando livremente e a direita com o mesmo em apneia. A 

lesão indicada na foto à esquerda é detectada de forma mais dispersa e a lesão na 

imagem à direita é apresentada com aspecto mais condensado e de volume 

aparentemente menor.  

 

Figura 10 – Exemplo de lesão hipercaptante 

 

Fonte: autoria própria com a aquisição da imagem de um paciente que participou do estudo 

(plano axial). 

 

 Na Figura 11 é possível observar outro exemplo de problemática que o 

movimento respiratório pode causar às imagens de PET/CT, que resulta em uma 

discrepância na fusão das imagens de PET e CT. A seta superior indica a massa 

tumoral de uma paciente com câncer de mama, verificado na imagem CT, enquanto 

a seta inferior indica a captação do radiofármaco em região posterior à lesão.  
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Figura 11 – Discrepância em fusão de imagens PET/CT 

 

Fonte: LIN e ALAVI, 2009 apud PANINHO, 2017. 

 

Erdi et al (2004) realizaram um estudo para verificação de artefatos devido o 

movimento respiratório do paciente em exames de PET/CT. A pesquisa envolveu 

cinco pacientes com tumores pulmonares e um total de oito lesões. Com auxílio de 

um dispositivo que associava a imagem com a fase de respiração do indivíduo na CT 

em tempo real, foram verificadas as mudanças das localizações das lesões em cada 

fase da respiração no exame. Logo após a PET foi realizada e a associação das 

imagens foram feitas observando a variação do tumor nas duas modalidades do 

exame. Na Figura 12(A) é possível observar em uma imagem PET uma lesão na 

região superior do pulmão esquerdo no plano coronal de um paciente. Em seguida, 

na Figura 12(B) é mostrado o comportamento da variação do SUVmax nas etapas do 

ciclo de respiração deste paciente e na Figura 12(C) a comparação da mudança da 

localização do tumor na CT vs. PET. 
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Figura 12 – Variação do SUVmax e localização do tumor nas fases de 

respiração de um paciente 

 

Fonte: ERDI et al., 2004 (imagem adaptada). 

  

Ainda sobre este estudo, foi visto que os valores de SUVmax nos tumores 

sofreram variações de até 24% entre as fases do ciclo respiratório e houve uma 

redução de até 21% do volume da lesão na fase de inspiração (ERDI et al., 2004). 

Em 2010 um artigo foi publicado no qual houve a utilização do gating 

respiratório como referência para o estudo em análise da imagem de PET/CT nas 

fases do ciclo respiratório de pacientes. Na Figura 13(A) é possível verificar a 

localização da lesão em uma imagem PET de um indivíduo na fase ao fim da 

inspiração e a direita na Figura13(B) a região da lesão na fase ao fim da expiração. 

Na Figura 13(C) é mostrada a medição da distância da localidade da lesão nas duas 

fases, sendo o valor numérico expressado na Figura 13(D), que resultou em 45,3 mm. 

Ou seja, isto gera uma incerteza na real localização, alterando também o volume do 

tumor devido ao borramento também provocado pelo movimento respiratório 

(KAWANO OHTAKE e INOUE, 2011). 
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Figura 13 – Localização da lesão pulmonar em um indivíduo na fase ao 

fim da inspiração vs. ao fim da expiração 

 

Fonte: KAWANO OHTAKE e INOUE., 2011 (imagem adaptada). 

 

 Em outros estudos realizados por Nehmeh (2004a, 2004b) e Kawano, Ohtake 

e Inoue (2008) foram verificadas que lesões nas regiões inferiores do pulmão tendem 

a apresentar mais alterações no que diz respeito aos parâmetros de quantificação que 

lesões localizadas na região superior.  

Uma outra análise foi realizada para verificação de efeitos prejudiciais à 

imagem resultantes do movimento respiratório. A investigação tratou da observação 

na relação entre o movimento respiratório e a resolução do sistema PET para 

verificação da resolução efetiva. Como resultado desta pesquisa foi verificado que 

para uma amplitude respiratória de 5 mm, considerando que a resolução do sistema 

é de 5 mm, têm-se uma resolução efetiva de 6,8 mm, ou seja, um erro de 36%. Os 

resultados também indicaram que este efeito é mais pronunciado quanto menor for a 

resolução do sistema (DAOU, 2008). Este fato pode ser observado na Figura 14 a 

seguir. 
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Figura 14 – Resolução efetiva vs. Movimento respiratório 

 

Fonte: DAOU, 2008 (imagem adaptada). 

 

2.2.1.1 Principais métodos para diminuição dos erros associados ao movimento 

respiratório em PET/CT da região pulmonar  

 

 Dentre os métodos existentes para minimização dos efeitos indesejados 

causados na imagem de PET/CT da região pulmonar devido aos movimentos 

respiratórios, estão a realização de protocolo com tórax inspirado em apneia e a 

tecnologia com o uso do gating respiratório.  

 Na PET/CT com o protocolo de tórax inspirado em apneia, a execução pode 

ser realizada em List Mode (LM) na região torácica. O LM na região torácica é uma 

técnica de aquisição de imagem no qual o exame é realizado de forma dedicada na 

área do tórax em uma única posição de mesa do equipamento (bed). Neste método, 

é possível manipular o tempo de reconstrução da imagem, no qual é permitido excluir 

o tempo em que o paciente respirou e realizar a reconstrução utilizando somente o 

tempo que o mesmo permaneceu em apneia (FARNCOMBE e INIEWSKI, 2017). 

A eficácia da realização da apneia em inspiração profunda para aqueles que 

conseguem realizar o procedimento está relacionada à identificação da localização 

anatômica assim como a melhora na quantificação. Segundo estudo efetuado com 15 

pacientes com lesões pulmonares, valores de SUVmax obtidos com esta técnica 

foram maiores (14%) que com protocolo de respiração livre. A técnica permitiu 
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também uma maior detectabilidade de nódulos que com o protocolo de aquisição em 

respiração livre não foram identificados (cerca de 29 nódulos a mais no total de 

pacientes neste estudo) (MEIRELLES et al., 2007).  

Em 2007 outro estudo foi efetuado com oito pacientes e um total de 10 lesões 

pulmonares realizando o exame em apneia com a finalidade da observação de 

possível melhora da caracterização da lesão com este protocolo. As imagens 

demonstraram diminuição expressiva dos artefatos causados pelo movimento 

respiratório, melhorando o delineamento e medidas de quantificação da lesão 

(NEHMEH et al., 2007). 

Em outro estudo realizado com 47 pacientes em que foi analisado o SUVmax 

em respiração livre e em apneia com o tempo de 20 s. Os resultados indicaram que 

os valores do SUVmax em respiração livre foi de 8,26 ± 4,59 enquanto que em apneia 

esses valores foram de 11,25 ± 7,24, sendo uma diferença considerada significativa 

(TORIZUKA et al, 2009). 

Ainda com relação a pesquisas feitas no que diz respeito a técnica de apneia 

para exames de PET/CT, foi verificado em 2011 num estudo com 11 indivíduos 

submetidos ao PET/CT para práticas intervencionistas, que nas aquisições de 

imagens com a respiração do paciente sendo monitorada em apneia houve uma 

diferença na posição craniocaudal, anteroposterior e no plano transverso de 0,26 cm 

(0-0,7 cm),  0,3 cm (0,1-0,8 cm) e 0,27 cm (0-0,8 cm), respectivamente, e nas 

aquisições com a respiração livre houve uma variação de 1,47 cm (0-4,9 cm), 0,76 

mm (0,1-2,4 cm) e 0,4 cm (0-1,2 cm) no sentido craniocaudal, anteroposterior e plano 

transverso, respectivamente. Concluiu-se que com a respiração monitorada em 

apneia a melhora foi significante no corregistro das imagens além de facilitar a 

acurácia das regiões anatômicas durante as intervenções guiadas pelo PET/CT 

(SHYN, 2011). 

Em 2010 um artigo foi publicado contendo uma pesquisa de comparação entre 

o SUVmax em imagens de lesões pulmonares em dois tipos de aquisição de PET/CT, 

sendo elas: com o paciente em respiração livre e em apneia. Houve também a 

aquisição utilizando o gating respiratório a fim de obter referências para o estudo. Foi 

visualizado que a diferença do SUVmax entre as lesões no protocolo em respiração 

livre e apneia foi significativamente maior quando estas se encontravam nas regiões 

mais inferiores do pulmão que quando se localizavam na região superior (16,87 ± 8,48 

vs. 6,21 ± 7,22, respectivamente). Isto se deve pelo movimento da respiração que é 



43 
 

maior nas zonas inferiores dos pulmões. Com relação as investigações feitas através 

da aquisição com o gating, foi observado que a distância do movimento do tórax 

durante a respiração, a velocidade do ciclo respiratório e a frequência das fases da 

respiração são fatores que influenciam o SUVmax. Pacientes com um longo 

movimento respiratório e com uma baixa velocidade do ciclo respiratório tendem a 

apresentar alto índice na diferença do SUVmax entre os protocolos com respiração 

livre e apneia, além de aumentar o borramento da imagem do paciente respirando 

livremente (KAWANO, OHTAKE e INOUE 2011). 

Porém, nem todos que realizam o exame conseguem pôr em prática o 

procedimento devido aos problemas respiratórios que possuem e o paciente com a 

respiração estagnada em apenas um certo ponto no seu ciclo respiratório pode gerar 

resultados com altas variações, sendo necessário treiná-los para isso. Outro problema 

associado a esta prática se dá também pela qualidade da imagem que não exclui a 

característica de ser uma imagem “borrada”, não eliminando a possibilidade de haver 

diagnósticos com falsos positivos ou falsos negativos (TORIZUKA et al., 2009). 

A tecnologia da realização do exame de PET/CT com o gating respiratório, 

também conhecida como PET/CT 4D, é um dos mais recentes progressos no que diz 

respeito a estes equipamentos híbridos. O objetivo principal é proporcionar a 

sincronização da aquisição com o ciclo respiratório do paciente com a finalidade da 

obtenção de imagens com maior qualidade e melhor alinhadas, sendo possível 

observar o comportamento do corpo em determinado FOV para fases específicas do 

ciclo respiratório do indivíduo (MATOS, 2013). 

Inúmeros dispositivos podem ser utilizados como sistemas de monitoração 

respiratória, baseados em diferentes princípios físicos, sendo: sensor de pressão, 

sistema de espirometria, sensor de temperatura e sistema ótico como mostrados na 

Figura 15. 
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Figura 15 – Sistemas utilizados para monitoração respiratória 

 

Fonte: MATOS, 2013 (imagem adaptada). 

 

O sensor de pressão (Figura 15A) consiste numa banda elástica que contém 

um sensor que é então posicionado em volta do tórax ou abdómen do paciente. A 

medida que o indivíduo respira, a banda expande-se e contrai, provocando uma 

alteração na pressão em seu interior, que é detectada e medida pelo sensor 

(NEHMEH e ERDI, 2008). O sistema de espirometria (Figura 15B) realiza medidas a 

respeito do fluxo de ar que entra e sai dos pulmões. O sensor de temperatura (Figura 

15C) executa as medições com relação a temperatura do ar que entra e sai do nariz 

no processo de inspiração e expiração do paciente e o sistema ótico (Figura 15D) 

realiza a detecção utilizando métodos óticos como as luzes de infravermelhos, os 

movimentos de um ou mais marcadores posicionados na região torácica ou abdominal 

do indivíduo (NEHMEH e ERDI, 2008). 

Dentre os sistemas supracitados, apenas o sistema de espirometria revela o 

padrão de respiração do paciente por meio de um sinal associado diretamente à 

respiração, enquanto os outros monitoram este evento por meio de uma medição 

indireta do sinal respiratório, como a expansão do tórax ou do movimento do abdômen 

(BETTINARDI et al., 2010). As aquisições das imagens PET/CT com esta tecnologia 

podem ser realizadas em modo prospectivo, onde apenas uma fase específica do ciclo 

respiratório do paciente é contemplada, ou em modo retrospectivo onde a aquisição é 

feita contemplando todo o ciclo respiratório (BETTINARDI et al., 2010).  
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Estudo efetuado incluindo cinco pacientes com câncer de pulmão mostrou que 

as medidas dos volumes das lesões reduziram em 34% com a utilização do gating no 

PET/CT comparadas com as imagens sem o uso desta tecnologia (NEHMEH et al., 

2002). Em 2010, uma pesquisa foi realizada avaliando 42 lesões pulmonares benignas 

e malignas em pacientes que seguiram o protocolo convencional de respiração livre e 

utilizando o gating. Os resultados deste estudo demonstraram que o valor da diferença 

percentual do SUVmax entre as duas técnicas foi de 83, 3% e o uso do PET/CT 4D 

(que se trata do exame utilizando o gating) permitiu uma melhor caracterização de 

lesões malignas no pulmão por ter uma maior sensibilidade (VICENTE et al., 2010). 

Em outro estudo com 18 pacientes comparando a técnica de respiração livre com o 

uso do gating em lesões pulmonares foi verificado que as medidas das áreas das 

lesões foram reduzidas em 15,5% com o PET/CT 4D, além de haver a diminuição da 

dimensão axial em 10,3% no geral e aumento do SUVmax em 22,4% (WERNER et 

al., 2009). Da mesma forma, um artigo foi publicado no mesmo ano, em 2009, 

mostrando uma investigação com 22 pacientes onde no protocolo de PET/CT no modo 

convencional de respiração livre os valores de SUVmax foram de 9,2 ± 6,9 enquanto 

que no modo 4D os valores subiram para 13,4 ±11,7 (LUPI et al., 2009). 

Em observação nos estudos realizados no que diz respeito à técnica de 

aquisição do PET/CT com o uso do gating, é possível concluir que esta tecnologia 

permite visualizar a redução das dimensões de lesões pulmonares e aumentar o 

SUVmax das mesmas (DAOUK et al., 2009). 

No entanto, mesmo com os benefícios agregados, a utilização do PET/CT 4D 

muitas vezes torna-se impraticável devido ao custo da tecnologia, maior tempo de 

aquisição requerido e necessidade de treinamento dos pacientes para que realizem a 

respiração de forma regular a fim de evitar variabilidades na associação de imagens 

(BOUCHER et al., 2004). 

Tendo em vista as técnicas citadas para minimizar os erros associados ao 

movimento respiratório em PET/CT e as diferenças existentes na avaliação das lesões 

pulmonares entre estas práticas, é possível que a técnica da aquisição em apneia seja 

uma alternativa a ser implementada em um serviço em que não há o gating 

respiratório. Sendo assim, a proposta desta pesquisa foi realizar uma análise 

semiquantitativa e qualitativa de imagens de lesões hipercaptantes em PET/CT por 

18F-FDG adquiridas tanto em respiração livre como em apneia, sendo esta última em 

LM ou não. Para aqueles serviços em que não há o recurso do LM, foi realizada uma 
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possível sugestão nesta pesquisa que é a execução da aquisição da imagem 

dedicada em uma região específica do paciente (com apenas uma única posição de 

mesa) no qual o indivíduo permanece em apneia.  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Esta pesquisa foi realizada em duas fases para análise quantitativa e qualitativa 

da imagem a partir de uma área de interesse selecionada (nódulo/lesão) hipercaptante 

na região pulmonar. A primeira fase foi por meio da aquisição das imagens e registro 

de dados de um grupo específico de pacientes que se submeteram a realização do 

exame por dois protocolos distintos, sendo eles: aquisição da imagem em respiração 

livre e aquisição da imagem em apneia. A segunda etapa contou com a análise 

qualitativa e de variáveis como parâmetros de quantificação e relação estatística de 

dados dos participantes. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) 

da Universidade Federal de Pernambuco com parecer de aprovação (Parecer nº 

1.985.914) (Anexo A). 

 

3.1 AQUISIÇÃO DE IMAGEM E REGISTRO DE DADOS 

 

 Para a primeira fase da metodologia foram convidados 12 pacientes adultos 

para o estudo, sendo considerado como critério de inclusão a idade (maiores de 18 

anos) com histórico clínico de patologias pulmonares com suspeitas de lesões 

hipercaptantes que iriam realizar exames de PET/CT solicitados pelo médico. Como 

critério de exclusão, foram adotados: idade (menores de 18 anos), gravidez e 

ausência de histórico de patologias pulmonares. Os pacientes que continuaram 

elegíveis dentro dos critérios de inclusão e que demonstraram interesse em participar 

do estudo assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo 

B). 

As aquisições foram realizadas em dois equipamentos. Um grupo de três 

pacientes realizou o exame em um equipamento hibrido PET/CT da marca GE (PET 

710 e CT 128) exibido na Figura 16, pertencente ao hospital A localizado em Recife-

PE, ao passo que outro grupo de 6 indivíduos realizou o exame em um equipamento 

PET/CT da marca SIEMENS (Biograph TruePoint PET/CT) exibido na Figura 17, 

localizado no hospital B, também em Recife-PE. 
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Figura 16 – Equipamento PET/CT da marca GE (PET 710 e CT 128)

 

Fonte: foto adquirida por autoria própria no hospital A em Recife-PE. 

 

Figura 17 – Equipamento PET/CT da marca SIEMENS (Biograph 

TruePoint PET/CT) 

 

Fonte: foto adquirida por autoria própria no hospital B em Recife-PE. 
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3.1.1 Preparo  

 

Os indivíduos realizaram o exame conforme solicitado pelo médico com o 

preparo padrão para início de aquisição de imagem PET/CT em estudos pulmonares 

em cada hospital. Eles ficaram em jejum por no mínimo seis horas e sem atividades 

físicas durante as 24 horas anteriores ao dia do exame. Ao chegarem ao setor foram 

coletados dados referentes a glicemia do paciente e o exame só foi realizado com a 

glicemia do indivíduo apresentando no máximo 160 miligramas por decilitro (mg/dL) 

para evitar prejuízo na aquisição das imagens e diagnóstico. Foi então injetado o 18F-

FDG nos pacientes e os mesmos esperaram em repouso em torno de uma hora para 

haver a distribuição deste traçador em seus corpos. Posteriormente, cada indivíduo 

foi levado ao equipamento e posicionado na posição supina com os braços elevados 

à altura da cabeça para dar início as aquisições das imagens.  

 

3.1.2 Parâmetros das Aquisições das Imagens e Reconstrução 

 

Primeiramente foi realizado um scout do paciente para visualização das 

estruturas e definição da área de aquisição das imagens. Os parâmetros para a 

obtenção desta imagem no hospital A foi de 120 kilovolts (kV) e 10 miliamperes (mA). 

Já no hospital B os parâmetros foram de 130 kV e 20 mA. 

Logo após, foram adquiridas imagens PET/CT do corpo inteiro (topo da cabeça 

até a raiz da coxa) com respiração livre. Os parâmetros de aquisição para a CT no 

hospital A foram de 120 kV, 140 mA, com uma cobertura do detector de 40 mm em 

um tempo de 13 s, velocidade de cobertura de 78,75 mm/s, corte de 3,75 mm, tempo 

de rotação de 0,5 s e uma matriz de 512. No hospital B, os parâmetros foram de 140 

kV, 47 miliamperes x segundos (mAs), com um tempo de scan de 38,47 s, corte de 5 

mm e uma matriz de 564.  

 Para o PET no hospital A o tempo por posição de mesa (bed) foi de dois 

minutos e meio, o tamanho da matriz foi de 192, FOV de 700mm com o corte de filtro 

de 8,9 mm e sobreposição 11 mm. Os parâmetros de reconstrução foram os mesmos 

utilizados como padrões na clínica onde foi efetuado o estudo que se trata do tipo TOF 

+ Point Spread Function (representada pela sigla PSF, cuja tradução é função de 

propagação de ponto) com duas interações e 24 subconjuntos e filtro pesado. Já no 

hospital B, para PET o tempo por posição de mesa foi de dois minutos quando o 
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indivíduo possuía menos de 80 quilogramas (kg) e três minutos quando o paciente 

possuía mais de 80 kg. O tamanho da matriz foi de 168, com corte de 5 mm. Com 

relação a reconstrução, foi do tipo PSF com quatro interações e oito subconjuntos, 

utilizando filtro gaussiano 5,0. Este filtro pode apresentar uma redução significante do 

ruído (MENEZES, 2015) comparando com o tipo de reconstrução utilizada no hospital 

A, porém isto não significa que a imagem irá possuir uma melhor qualidade para o 

diagnóstico, pois haverá uma suavização da mesma. 

 Em seguida foi obtida uma CT dedicada na região pulmonar (em uma única 

posição de mesa) com o paciente em apneia num tempo em torno de cinco segundos. 

Os parâmetros de aquisição e reconstrução utilizados para esta etapa foram os 

mesmos usados no protocolo de respiração livre em cada hospital. Logo após, no 

hospital A foi realizada a aquisição da PET em LM na região pulmonar com apneia em 

inspiração profunda. No hospital B, como não havia este recurso, o paciente foi 

treinado com relação ao tempo que ele conseguia permanecer em apneia em 

inspiração profunda e a aquisição contemplou este tempo. Para o protocolo em 

apneia, foram seguidos os mesmos parâmetros de aquisição e reconstrução utilizados 

na aquisição em respiração livre em cada estabelecimento, exceto no tempo de 

aquisição. Neste caso, o paciente seguiu as instruções do operador para respirar 

profundamente e a partir de então a captura da imagem começou a ser realizada e o 

tempo de reconstrução contemplou o tempo alcançado pelo paciente em apneia.  

Como garantia mínima de que o paciente realmente permaneceu com a 

respiração estacionada, além do treinamento realizado antes do início da aquisição 

de imagem, foi observada a imobilidade do tórax durante a execução deste protocolo. 

O tempo foi contabilizado visualizando a imobilidade do tórax do indivíduo e este 

tempo cronometrado durante a aquisição em LM. Na aquisição em apneia no hospital 

B, os pacientes que não conseguiram permanecer em apneia ou que se moveram 

durante a aquisição foram excluídos da pesquisa.  

 Estas etapas citadas anteriormente com relação às aquisições das imagens 

podem ser melhores visualizadas de forma geral no fluxograma exposto na Figura 18 

a seguir.  
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Figura 18 – Etapas de aquisição de imagens para o estudo 

 

Fonte: autoria própria 

 

Informações relacionadas ao sexo, idade, peso, atividade administrada e tempo 

de aquisição em apneia de cada paciente foram registradas individualmente a fim de 

agregar dados à pesquisa e comprovar o enquadramento dos pacientes nos critérios 

de inclusão. 

 

3.2 ANÁLISE DE DADOS 

  

3.2.1 Análise Semiquantitativa 

 

Após as aquisições das imagens, foram selecionados com auxílio de dois 

médicos nucleares distintos para cada hospital um ou mais nódulos/lesões 

hipercaptantes para cada paciente. Essa etapa está ilustrada na Figura 19 e foi 

repetida identificando a mesma região/volume de interesse (tanto na imagem de CT 

como de PET) para as imagens conseguidas de cada protocolo realizado (respiração 

livre e apneia). 

 

Figura 19 – Representação de delimitação da lesão 

 

Representação da delimitação da área de interesse na imagem CT a esquerda (19A) e na PET a 

direita (19B). Fonte: DAOUK et al., 2009. 

  

Para cada lesão de interesse nas aquisições dos hospitais A e B, foi inserido 

acima da região o modo de delimitação automático do software AW Volume Share 5 
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e ajustes finos realizados manualmente por dois médicos nucleares distintos em cada 

setor. Logo após, parâmetros de quantificação foram registrados como o SUVmax, 

SUVmed, SUVpico, MTV, TLG e localização utilizando mesmo software. Além disso, 

o SUVdp também foi quantificado com a finalidade de verificar a variação de ruídos 

na imagem. 

 

3.2.2 Análise Estatística 

 

A análise estatística de todos os dados semiquantitativos foi realizada utilizando 

o pacote estatístico SPSS versão 16. A normalidade das variáveis foi verificada 

mediante a aplicação do teste de Shapiro-Wilk e para a comparação das médias foi 

utilizado o teste MANN-Witney. 

 

3.2.3 Análise Qualitativa 

 

A avaliação qualitativa foi realizada envolvendo apreciação de delimitação, 

localização, volume da lesão e aumento da quantidade de lesões visualizadas no 

exame geral com a adição da técnica em apneia.  

As imagens foram analisadas por médicos nucleares distintos (sempre dois, 

para cada imagem) que responderam a quatro perguntas. Os examinadores tiveram 

acesso às imagens nos dois protocolos de exames bem como a variação das métricas 

obtidas. As perguntas foram as seguintes:  

1.  Houve mudança na localização da lesão no protocolo em apneia?  

2.  Houve melhora da caracterização da lesão no método em apneia?  

3.  Houve visibilidade de lesões na aquisição em apneia que não foram 

identificados na aquisição com respiração livre?  

4.  Alterou a conduta clínica?  

Todas as respostas foram registradas. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 AQUISIÇÃO DE IMAGEM E REGISTRO DE DADOS 

 

Conforme anunciado na metodologia, a primeira fase enfocou na realização do 

exame com dois protocolos distintos sendo eles: aquisição de imagens com o 

indivíduo respirando normalmente (respiração livre) e PET dedicado na região torácica 

em apneia. 

Embora tenham sido convidados 12 pacientes, um não conseguiu permanecer 

em apneia, outro possuía inúmeros micronódulos pulmonares em que a captação não 

se encontrava bem definida em apenas uma lesão e outro mesmo com suspeitas, não 

foram detectadas lesões hipercaptantes na imagem. Sendo assim, apenas nove 

pacientes foram incluídos para a pesquisa.  

Informações relacionadas aos participantes estão dispostas na Tabela 1 a 

seguir com a finalidade de acréscimo de dados ao projeto e comprovação do 

enquadramento dos pacientes nos critérios de inclusão. 

 

Tabela 1 – Dados dos participantes e tempo de aquisição em apneia 

 

Paciente 

 

Sexo 

 

Idade 

(anos) 

 

Peso 

(kg) 

Atividade 

injetada 

(mCi) 

Tempo de 

apneia 

alcançado 

(s) 

Tempo por 

bed em 

resp. livre 

(min) 

Tempo de 

captação 

resp. livre 

(min) 

Tempo de 

captação em 

apneia (min) 

Hospital A 

1 M 67 78 7,04 30 2,5 75 106 

2 M 57 69 10,1 45 2,5 74 94 

3 F 35 55 4,4 30 2,5 54 50 

Hospital B 

4 M 78 71 9,2 30 2,0 53 72 

5 M 70 67 8,5 25 2,0 75 98 

6 F 60 62 6,0 30 2,0 60 78 

7 F 33 100 10,9 30 3,0 63 93 

8 M 81 66 5 30 2,0 100 119 

9 M 86 64 6,6 25 2,0 91 108 

Média ± 

Desvio 

Padrão 

- 62 ± 19 70,2 ± 

12,8 

 

7,5 ± 2,5 

 

30,6 ± 5,8 

 

2,3 ± 0,4 71,7 ±16,1 90,9 ± 21,1 

Fonte: autoria própria 
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Depois de serem obtidas as imagens de cada paciente, estas foram analisadas 

com o intuito da verificação se as mesmas possuíam características propícias para 

serem incluídas na pesquisa como nódulos/lesões hipercaptantes pulmonares. 

Como exemplo dos resultados obtidos, na Figura 20 é mostrada a identificação 

e seleção da lesão na imagem do protocolo em respiração livre e em seguida, na 

Figura 21, a identificação e seleção da lesão na imagem do protocolo em apneia. 

 

Figura 20 – Exemplificação da identificação da lesão de um paciente no 

protocolo de respiração livre 

 

Fonte: autoria própria com a aquisição da imagem de um paciente que participou do estudo (plano 

coronal a esquerda e planos axiais a direita). 
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Figura 21 – Exemplificação da identificação da lesão de um paciente no 

protocolo em apneia 

 

Fonte: autoria própria com a aquisição da imagem de um paciente que participou do estudo (planos 

coronais acima e planos axiais na região inferior). 

 

Um total de 12 lesões foram identificadas e selecionadas para o estudo. Os 

parâmetros de quantificação obtidos nos dois protocolos para cada área a ser 

investigada de cada indivíduo participante estão mostrados na Tabela 2.  
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Tabela 2 – Dados para análise semiquantitativa 

Paciente Identificação 

das lesões: 

Parâmetros SUVmax 

(g/ml) 

SUVmed 

(g/ml) 

SUVpico 

(g/ml) 

SUV dp 

(g/ml) 

MTV (g/ml x 

cm³) 

TLG (g/ml x 

cm³) 

 

 

1 

1  

 

Dados por 

lesão 

hipercaptante 

(respiração 

livre) / 

Dados por 

lesão 

hipercaptante 

(apneia) 

1,41/1,01 0,95/0,77 1,40/0,79 0,16/0,08 2,32/3,18 2,21/2,45 

2 2,80/1,93 1,63/1,25 1,69/1,45 0,41/0,28 1,52/2,51 2,48/3,14 

3 1,55/1,53 1,25/1,12 1,05/1,03 0,14/0,19 0,51/0,91 0,64/1,02 

2 4 3,00/3,90 1,56/2,34 1,9/2,25 0,38/0,40 3,13/7,20 4,89/16,87 

 

3 

5 2,42/2,43 1,69/1,72 2,01/1,78 0,23/0,21 12,00/4,63 20,25/7,98 

6 2,42/1,76 1,69/1,50 2,01/1,49 0,23/0,09 12,00/3,74 20,25/5,62 

4 7 11,59/11,84 6,05/6,23 7,54/7,76 1,74/1,82 9,01/8,60 54,51/53,62 

5 8 2,10/5,89 1,51/2,74 1,79/3,79 0,23/1,10 7,22/3,73 10,89/10,23 

6 9 3,70/3,10 1,85/1,70 3,02/2,63 0,47/0,42 22,94/21,81 42,55/37,08 

7 10 2,06/4,31 1,29/1,91 1,80/2,77 0,25/0,58 16,67/6,66 21,42/12,73 

8 11 7,58/7,49 3,12/3,20 4,41/5,09 1,11/1,28 5,23/5,67 16,29/18,16 

9 12 4,92/5,25 2,42/2,30 4,02/3,76 0,55/0,51 115,00/83,69 278,71/192,50 

Número 

Total de 

Lesões 

 

12 

Média ± Desvio 

Padrão 

3,70 ± 2,90/ 

4,20 ± 3,00 

2,10 ± 

1,30/ 

2,20 ± 

1,40 

2,70 ± 

1,80/ 

2,90 ± 

1,90 

0,50 ± 

0,50/ 

0,60 ± 

0,50 

16,30 ± 

30,40/ 

12,10 ± 22,10 

37,20 ± 74,30/ 

28,70 ± 51,40 

Fonte: autoria própria. 

 

Como pode ser observado na tabela anterior, as lesões 5 e 6 apresentam os 

mesmos valores dos parâmetros no método de respiração livre. Isto se deu pois neste 

protocolo só foi detectada uma única lesão; já no protocolo em apneia, duas lesões 

são identificadas neste local. As imagens da PET deste caso estão demonstradas na 

Figura 22, onde na Figura 22A é a imagem adquirida com respiração livre enquanto 

que na Figura 22B e 22C tratam-se das imagens em apneia.  
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Figura 22 – Lesão/Lesões de um paciente identificada(s) nos protocolos de 

respiração livre vs. Apneia 

 

Fonte: autoria própria com a aquisição da imagem de um paciente que participou do 

estudo. 

 

As localizações das lesões também foram verificadas conforme mostrado na 

Tabela 3. 
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Tabela 3 – Localização das lesões 

Número de 

lesões 

identificadas: 

 

Localização da lesão: 

 

1 

 

Lobo superior do pulmão esquerdo 

2 Lobo superior do pulmão esquerdo 

3 Lobo superior do pulmão esquerdo 

4 Lobo superior do pulmão esquerdo 

5 Lobo inferior do pulmão direito 

6 Lobo inferior do pulmão direito 

7 Lobo superior do pulmão direito 

8 Lobo inferior do pulmão esquerdo 

9 Lobo médio do pulmão direito 

10 Lobo inferior do pulmão esquerdo 

11 Lobo superior do pulmão esquerdo 

12 Lobo inferior do pulmão esquerdo 

Fonte: autoria própria 

 

Nota-se que seis lesões (1, 2, 3, 4, 7 e 11) se encontram na região superior do 

pulmão, cinco lesões (5, 6, 8, 10 e 12) no lobo inferior do pulmão e apenas uma lesão 

(9) no lobo médio.  

 

4.2 ANÁLISE DE DADOS 

   

4.2.1 Análise Semiquantitativa 

 

 Para análise visual da diferença dos valores de parâmetros de quantificação 

obtidos em cada protocolo de aquisição para cada lesão, foram obtidos gráficos 

comparando variações de medidas de quantificação nos dois protocolos para as 12 

lesões em questão. Nesta verificação foi estabelecida com base na localização da 
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lesão (lobo superior, médio e inferior). Estes gráficos podem ser observados nas 

Figuras 23, 24, 25 e 27. 

 

Figura 23 – Variação do SUVmax 

 

Gráfico de pareto utilizado para ordenar a frequência das ocorrências, onde além da variação 

apresentada nos eixos vertical e horizontal para cada caso, a linha acima de forma linear indica a 

porcentagem acumulativa dos eventos. Indicado para visualização de causa e efeito. Fonte: autoria 

própria. 

 

Figura 24 – Variação do SUVpico 

 

Gráfico de pareto utilizado para ordenar a frequência das ocorrências, onde além da variação 

apresentada nos eixos vertical e horizontal para cada caso, a linha acima de forma linear indica a 

porcentagem acumulativa dos eventos. Indicado para visualização de causa e efeito. Fonte: autoria 

própria. 

 

 



60 
 

Figura 25 – Comparação da variação entre SUVmax e SUVpico 

 

Gráfico de área indicado para visualização da variação de acordo com o evento (neste caso, de 

acordo com a localização). Fonte: autoria própria. 

 

Por meio dos gráficos de variabilidade do SUVmax e SUVpico é possível 

observar que há um impacto maior para lesões localizadas nos lobos inferiores do 

pulmão e menor influência para aquelas localizadas nos lobos superiores. É possível 

verificar também que o SUVpico sofre menos variação em relação ao SUVmax (Figura 

25). Estes dados estão de acordo com a literatura e esperado como afirmado em 

textos anteriores em que o SUVmax tende a variar mais que o SUVpico e sobre as 

alterações maiores quando as lesões se encontram em regiões inferiores do órgão 

pulmonar. (MEIRELLES et al., 2007; TORIZUKA et al., 2009; NEHMEH et al., 2007; 

LODGE et al., 2012; SHER et al., 2016).  

Na Figura 26 é demonstrado um gráfico de dispersão onde é possível observar 

a influência do tempo de captação (tanto em respiração livre e apneia) nos valores de 

SUVmax e SUVpico. Nesta imagem, nota-se que o tempo de captação interfere nestes 

dois parâmetros, porém na minoria dos casos, também afetando menos no SUVpico. 
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Figura 26 – Variação do SUVmax e SUVpico em relação ao tempo de 

captação 

 

Utilização do gráfico de dispersão com a finalidade de mostrar os relacionamentos dos dados 

apresentados (Variação do SUVmax e SUVpico com relação ao tempo de captação). Fonte: autoria 

própria. 

 

Na Figura 27 é apresentado o comportamento dos parâmetros de SUVmax, 

SUVpico, MTV e TLG para as lesões localizadas nos lobos superior, médio e inferior 

do pulmão. Nos lobos inferiores estas sofreram maiores alterações, que pode ser 

explicado pelo motivo do movimento respiratório ser mais acentuado nesta região 

(MEIRELLES et al., 2007; TORIZUKA et al., 2009; NEHMEH et al., 2007). 

 

Figura 27 – Variações do SUVmax, SUVpico, MTV e TLG 

 

Gráfico boxplot para avaliação da distribuição dos casos apresentados (variação das métricas de 

acordo com a localização). Fonte: autoria própria. 
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Ainda que não fosse esperado, visto que o paciente se encontrava com a 

respiração estagnada diminuindo o movimento do tórax, nota-se que os valores de 

MTV nas lesões dos lobos superiores do pulmão sempre aumentaram no protocolo 

em apneia, como apresentado nos gráficos da Figura 26. Com o valor de MTV 

aumentando, significa que a lesão aparece de forma mais espalhada englobando um 

volume aparentemente maior. Quando este valor diminui, a lesão aparece mais 

concentrada. A variação do TLG é bem similar do MTV, aumentando quando este 

aumenta e diminuindo quando este diminui. Isto se deve pelo volume de consumo de 

glicose na lesão acompanhar o volume tumoral.  

Na Tabela 4 são apresentados os valores referentes a diferença percentual dos 

valores dos parâmetros de quantificação obtidos nas imagens adquiridas com os dois 

protocolos de exames PET/CT em questão. Através desta tabela foi possível uma 

análise mais detalhada em relação aos gráficos apresentados anteriormente, com 

uma abordagem aprofundada para corroboração das avaliações das métricas para o 

número de dados desta pesquisa.  

 

Tabela 4 – Diferença percentual dos parâmetros de quantificação das 

lesões nas imagens em apneia com relação às imagens na respiração livre 

Lesões Diferença percentual dos parâmetros de quantificação do 

protocolo em Apneia com relação ao de Resp. Livre (%) 

- SUVmax SUVmed SUVpico SUVdp MTV TLG 

1 -28,37 -18,25 -24,04 -50 37,07 10,86 

2 -31,07 -23,31 -14,20 -31,71 65,13 26,61 

3 -1,29 -10,40 -1,90 35,71 78,43 59,38 

4 30,00 50,00 18,42 5,26 130,03 244,99 

5 0,41 1,78 -11,44 -8,70 -61,42 -60,59 

6 -27,27 -11,24 -25,87 -60,87 -68,83 -72,25 

7 2,16 2,98 2,92 -4,60 -4,55 -1,63 

8 180,48 81,46 111,73 378,26 -48,34 -6,06 

9 -16,22 -8,11 -12,91 -10,64 -4,93 -12,86 

10 109,22 48,06 53,89 132 -60,05 -40,57 

11 -1,19 2,56 15,42 15,32 8,41 11,48 

12 6,71 -4,96 -6,47 -7,27 -27,23 -30,93 

Média ± Desvio 

Padrão 

18,63 ± 

63,29 

09,16 ± 

32,59 

08,79 ± 

39,12 

33,50 ± 

119,11 

3,64 ± 

63,12 

10,70 ± 

82,48 

Fonte: autoria própria 
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Como pode ser observado através da tabela acima, os valores relativos ao 

SUVmax aumentaram na aquisição do protocolo em apneia em seis lesões no total 

de 12 que foram analisadas. Destas, duas estavam na região superior do pulmão e 

quatro na região inferior. Os valores variaram de 0,41% até 180,48% e houve maiores 

diferenças quando a lesão se encontrava na região inferior do pulmão. A lesão 4 se 

encontrava na área superior e apresentou uma diferença grande de SUVmax entre os 

dois protocolos, porém o tempo de apneia deste paciente foi relativamente alto (45 s) 

em comparação à média do tempo que o total de participantes (30,6 ± 5,8). Isto 

interfere diretamente na qualidade da imagem pois quanto maior o tempo de aquisição 

por bed, melhor a qualidade da imagem (OLIVEIRA, SÁ e ALONSO, 2013). A lesão 7 

também se encontrava na parte superior do pulmão e o SUVmax obteve uma variação 

significativa entre as duas técnicas de aquisição. Isto pode ser explicado pelo tempo 

de captação deste indivíduo que foi baixo (53 min) em comparação à média dos 

pacientes (71,7 ± 16,1 min), além de ter tido uma atividade administrada (9,2 mCi) 

também maior que a média dos participantes da pesquisa (7,5 ± 2,3 mCi). Fatores 

como estes interferem diretamente na qualidade da imagem influenciando nas 

contagens dos fótons detectados pelos cintiladores do equipamento, pois quanto 

maior a atividade administrada maior as contagens que irão contribuir para a melhora 

da qualidade de imagem (OLIVEIRA, SÁ e ALONSO, 2013; FISCHER, 2014). 

Ainda com relação ao SUVmax, este diminuiu no protocolo em apneia em seis 

lesões investigadas com valores que foram de 1,19% a 31,07%, sendo quatro destas 

lesões encontradas na região superior do pulmão, uma na região inferior e uma no 

lobo médio. É observado que a maior parte das lesões dos pacientes do hospital A 

não apresentaram aumento deste parâmetro. Isto pode ser justificado por estarem 

localizadas em sua maior parte na região superior do pulmão, pois nesta região a 

mobilidade do tórax influencia menos nos parâmetros de captação. Além disso, o 

tempo de captação dos pacientes neste hospital foi relativamente alto comparado a 

média de 71,7 min, o que atrapalha a qualidade da imagem e interfere também nos 

valores desta métrica (FISCHER, 2014). A lesão 6 se encontrava na parte inferior do 

órgão pulmonar, porém além de estar presente em um indivíduo cuja atividade 

administrada foi relativamente baixa (4,4 mCi) em relação à média de atividade 

administrada nos participantes, se tratou da lesão percebida separadamente no 

protocolo em apneia na paciente 3. O SUVmax na lesão no lobo médio diminuiu, 

porém foi um valor abaixo da média de 18,63%. No que diz respeito a esta métrica, 
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na Tabela 2 é possível observar com clareza que as diferenças foram maiores quando 

houve o aumento deste valor no protocolo em apneia.  

Segundo os estudos efetuados por Meirelles et al. (2007), Torizuka et al. (2009) 

e Nehmeh et al. (2007) citados na revisão de literatura no qual foram verificados que 

os valores do SUVmax aumentaram com o protocolo em apneia, para a metade do 

número de casos desta pesquisa é demonstrado coerência, com resultados 

semelhantes, principalmente quando é levado em consideração o posicionamento da 

lesão em que as lesões inferiores tendem a apresentar maiores variações de 

SUVmax.  

 Com relação ao SUVmed, este aumentou em seis lesões (valores de 1,78% a 

81,46%), três na área superior do pulmão e três na região inferior. O parâmetro 

diminuiu em seis lesões (valores de 4,96% a 18,95%), sendo três na região superior, 

duas na região inferior e uma no lobo médio. Visto que o SUVmed varia conforme o 

VOI da lesão e intensidade de captação (HIGGINS et al., 2012), este parâmetro na 

maior parte das lesões aumentou no protocolo em apneia quando o SUVmax 

aumentou, divergindo apenas nas lesões 11 e 12, porém com variação em torno de 

0,1 unidade. Com relação a influência do VOI no SUVmed, este comportamento 

também pode ser explicado pelo motivo do volume metabólico da lesão, o MTV, ter 

variado no protocolo em apneia. Este diminuiu em sete das regiões investigadas (de 

4,55% a 68,83%) e aumentou em cinco lesões (valores de 8,41% a 130,03%), estando 

estas últimas todas na região superior do pulmão. No entanto, um dos fatores que 

pode ter interferido nos valores de MTV e consequentemente no SUVmed e na maior 

parte das métricas é o fato da seleção das lesões terem sido identificadas no modo 

automático via software, no qual as porcentagens de thresold variaram de 26 a 70% 

pois não foi possível estabelecer um padrão devido às limitações sistemáticas. Esta é 

uma razão que influencia diretamente na detectabilidade da lesão e na aproximação 

com o volume real da mesma (DAISNE et al., 2003). 

No que diz respeito ao SUVpico, este parâmetro aumentou em cinco lesões 

(2,92% a 111,73%), três nos lobos superiores e duas nos lobos inferiores do pulmão. 

Foi observada a diminuição desta métrica no protocolo em apneia em sete lesões 

(valores de 1,90% a 25,87%), estando a três nos lobos superiores, três nos lobos 

inferiores e uma no lobo médio. As maiores diferenças, porém, foram vistas quando a 

região estudada se encontrava nos lobos inferiores e quando o volume diminuía com 

o paciente em apneia. Isto pode ser observado nas lesões 8 e 10, especialmente. 
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Com relação ao SUVmax, o SUVpico variou menos,e embora atualmente o parâmetro 

mais utilizado seja o SUVmax, o SUVpico o que pode ser uma métrica importante e 

significativa para diagnósticos em PET/CT com menos variabilidade frente esta 

situação de movimentos respiratórios.  

O parâmetro TLG diminuiu na maior parte dos ROIs e VOIs investigados (1,63% 

a 72,25%), estando a maioria das lesões que apresentaram este comportamento na 

região inferior (71,42%). Isto se deve pela imobilidade do paciente e pelo motivo da 

maior parte destas lesões terem apresentado volume menor quando o indivíduo 

realizou o exame com a respiração estacionada. Isto é considerado um bom 

comportamento pois quanto maior este valor, maior o risco de complicações adversas 

(VAN DE WIELE et al., 2013). 

Baseado nos dados, com relação as lesões encontradas na região inferior do 

pulmão, foi observado que 80% delas apresentaram o SUVmax maior nas imagens 

com o paciente em apneia, os valores de SUVpico foram 60% maiores e 100% delas 

diminuíram seu volume metabólico. As lesões menores nesta região foram as que 

sofreram maiores alterações em todos os parâmetros, principalmente quando além de 

estarem na região inferior, se encontravam na área posterior do pulmão. Este fato 

converge para os estudos realizados por Nehmeh (2004a, 2004b) e Kawano, Ohtake 

e Inoue (2008), que dizem que os nódulos/lesões localizadas nas partes mais 

inferiores e posteriores do pulmão são mais susceptíveis aos efeitos negativos que a 

respiração pode provocar à imagem e consequentemente tendem a apresentar 

maiores alterações nos parâmetros de quantificação. Isto foi observado especialmente 

nas lesões 8 e 10.  

Com base na revisão de literatura em estudos efetuados por Meirelles et al. 

(2007) e Torizuka et al. (2009), esperava-se que valores do parâmetro de 

quantificação SUVmax aumentassem no protocolo de PET/CT em apneia indicando 

um aumento do valor preditivo negativo enquanto era esperado que o volume da lesão 

diminuísse, visto que o indivíduo estava com a respiração estagnada evitando a 

movimentação voluntária dos órgãos da região do tórax, principalmente a do pulmão.  

No presente estudo, em termos gerais de unidades, os valores do SUVmax 

aumentaram em torno de 0,41 ± 1,35, para o SUVmed os valores aumentaram em 

torno de 0,15 ± 0,48 e 0,19 ± 0,73 para o SUVpico.  

Os valores de SUVdp se elevaram (0,09 ± 0,28) no protocolo de exame 

proposto, o que provoca um aumento do ruído e borramento da imagem, segundo 
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Silva (2008). No entanto, embora a qualidade da imagem estivesse inferior quando 

comparada à imagem em respiração livre (levando em consideração o aumento do 

SUVdp), no aspecto geral da pesquisa as unidades de SUVs analisadas aumentaram 

convergindo com a literatura. 

Uns dos motivos que justifica os comportamentos dos parâmetros de 

quantificação analisados em algumas lesões no protocolo apresentado serem 

divergentes com o que a literatura afirma, pode ser devido a localização da lesão por 

estarem em regiões superiores do pulmão e o tempo curto de aquisição da imagem 

do paciente em uma única posição de mesa na maioria das situações apresentadas. 

Neste caso, o tempo durou em segundos pelo motivo de alcance médio de apneia do 

indivíduo (em torno de 30,6, ± 5,8 s), enquanto que no protocolo de respiração livre o 

tempo por posição de mesa foi em torno de 2,3 ± 0,4 min. O aumento do SUVdp na 

maior parte das lesões (conduta esperada pelo motivo do tempo curto de aquisição 

em apneia) também poderia ser um fator de justificativa na divergência do 

comportamento de alguns parâmetros com a literatura, visto que o aumento desta 

métrica está associada a uma razão que prejudica a qualidade de imagem. Porém, 

embora as unidades de SUVdp tenham aumentado em 50% dos casos, pelo menos 

para o SUVmax as métricas convergiram com a literatura em também metade das 

ocorrências.  

Outro motivo para justificação dos resultados apresentados além do tempo de 

aquisição pode ser o tempo de captação muito alto, o que pode prejudicar as 

contagens dos fótons detectados pelos cintiladores do equipamento influenciando nos 

parâmetros de quantificação (OLIVEIRA, SÁ e ALONSO, 2013; FISCHER, 2014). 

Vale salientar a situação mencionada no subtópico aquisições de imagens e 

registro de dados, no tópico de resultados desta pesquisa, que diz respeito às lesões 

5 e 6 no qual no protocolo de PET/CT em que o paciente respirou livremente houve 

apenas a detecção de uma lesão com valores altos dos SUVs investigados e TLG, 

além do MTV total de 12 g/ml/cm³. Porém, no protocolo em apneia duas leões 

separadas foram detectadas neste local, indicando volumes metabólicos separados 

de 4,65 g/ml/cm³ e 3,74 g/ml/cm³ com valores diferenciados dos SUVs analisados e 

TLG. Este acontecimento indicou um resultado muito importante para esta pesquisa, 

cujas imagens foram apresentadas na Figura 22 (pg. 56). 
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4.2.2 Análise Estatística  

 

A significância estatística foi admitida para valores de p < 0,05, onde para os 

parâmetros analisados, os testes estatísticos indicaram a ausência de significância, 

considerando os valores de quantificação semelhantes para os dois protocolos 

realizados.  

Porém, embora os testes estatísticos tenham apresentado este resultado, 

estudos citados anteriormente demonstram que, pelo menos para o SUVmax, é 

afirmado que quando a diferença é maior que 30% ou maior que unidades de dois ou 

se possuir diferença maior que 25% ou maior que unidades de três ela é considerada 

significativa para o paciente (DE LANGENN et al., 2012 apud CARLIER e BAILLY, 

2015). Nesta pesquisa, foi visto que duas lesões apresentaram a diferença de 30% ou 

mais no SUVmax,e também diferenças maiores que unidades de dois entre os 

protocolos estudados. Esta quantidade de lesões representa 16% das lesões 

analisadas. Além disso, uma lesão obtive a diferença de três unidades ou mais (e 

diferença maior que 25%) de SUVmax, representando 8% das regiões estudadas. Ou 

seja, estes resultados podem ser considerados relevantes para o paciente que 

possuía a lesão que se enquadrava dentro destes critérios. 

 

4.2.3  Análise Qualitativa 

  

A avaliação qualitativa foi registrada com auxílio de dois médicos de cada 

hospital disponíveis no setor. Com relação aos resultados dos questionamentos 

realizados, houve concordância na maior parte deles entre os médicos nucleares para 

cada situação apresentada (Tabela 5). 
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Tabela 5 – Análise qualitativa das lesões 

Pacientes 

Hosp. A 

1 2 3  Paciente

s 

Hosp. B 

4 5 6 7 8 9 

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

 Houve variação média na localização da lesão? 

Médico 1 Não Não Não Não Não Não  Médico 3 Não Não Não Não Não Não 

Médico 2 Não Não Não Não Não Não  Médico 4 Não Não Não Não Não Não 

Pergunta  Houve mudança visual no volume da lesão com o paciente em apneia? 

Médico 1 Não Não Não Não Não Não  Médico 3 Não Não Não Não Não Não 

Médico 2 Não Não Não Não Não Não  Médico 4 Não Não Não Não Não Não 

Pergunta  Houve melhora na caracterização/delineamento da lesão no protocolo em apneia? 

Médico 1 Não Não Não Não Não Não  Médico 3 Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Médico 2 Sim Sim Sim Sim Sim Sim  Médico 4 Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Pergunta  Foram visualizadas lesões a mais no protocolo em apneia? 

Médico 1 Não Não Não Não Não Não  Médico 3 Não Não Não Não Não Não 

Médico 2 Não Não Não Não Não Não  Médico 4 Não Não Não Não Não Não 

Fonte: autoria própria 

 

Foi verificado que para os dois protocolos estudados não houve diferença 

quanto a observação da localização dos ROIs/VOIs delimitados nem diferença visual 

de volume aparente. Neste número de casos também não houve visualização de 

lesões a mais nem alteração de conduta clínica no protocolo em apneia, embora 

segundo a literatura haja a afirmação de que este método proporciona melhor 

detectabilidade de lesões comparado ao método em respiração livre (MEIRELLES et 

al., 2007; ALLEN-AUERBACH, 2006). Ainda assim, embora para este número de 

casos não tenha sido possível detectar lesões a mais no protocolo em apneia, a 

grande variabilidade de SUVmax e MTV podem levar a entender que algumas lesões 

pequenas podem não ser detectadas em respiração livre. 

Porém, no que diz respeito às delimitações e caracterizações das lesões, foi 

observado pelos especialistas que no protocolo em apneia houve uma melhora visual 

significativa, principalmente quando as lesões se encontravam nas regiões inferiores 

e posteriores do pulmão. Este fato pode ser observado na Figura 28, a seguir, onde a 

seta da Figura 28A indica a lesão detectada com o paciente respirando livremente e 

a seta na Figura 28B indica a lesão com o paciente em apneia.  
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Figura 28 – Detectabilidade e captação de lesão pulmonar em respiração livre e 

apneia 

 

Imagem de PET (cortes axiais a esquerda e sagitais a direita) de um participante do estudo. Fonte: 

autoria própria 
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5. CONCLUSÕES 

 

Este estudo teve como objetivo a análise semiquantitativa e qualitativa de 

lesões pulmonares hipercaptantes em dois protocolos distintos: PET/CT com o 

paciente respirando livremente e PET/CT em apneia. A proposta da realização do 

protocolo em apneia foi lançada na pesquisa visando um método simples e prático de 

aquisição de imagem pulmonar que agregasse informações ao exame de PET/CT do 

indivíduo e minimizasse os erros associados ao movimento respiratório, contribuindo 

também para um melhor diagnóstico do doente e possível indicação de um tratamento 

mais adequado.  

Foram realizadas análises de 12 lesões em 9 pacientes participantes. Os 

resultados alcançados pelas comparações dos parâmetros e análise qualitativa da 

caracterização de lesões pulmonares dos indivíduos participantes mostraram que 

para a metade das lesões os parâmetros convergiram para o esperado, que seria uma 

contribuição relevante para a caracterização da maior parte das lesões analisadas. 

Além disso, por meio dos resultados apresentados foi possível obsevar que: o 

SUVpico apresenta menores variações frente a problemática do movimento 

respiratório quando comparado ao SUVmax, podendo ser uma métrica importante 

para o uso diagnóstico, embora a mais utilizada ainda seja o SUVmax; as variações 

de valores de MTV também demonstraram que no protocolo em apneia a captação 

das lesões se tornou mais concentrada e o aumento do TLG está associado ao valor 

preditivo negativo da doença. Foi verificado que o protocolo proposto apresenta 

melhores delimitações e caracterizações das lesões pulmonares, principalmente 

quando estas se encontram nas áreas inferiores e posteriores da estrutura pulmonar. 

Entretanto, embora para este número de casos não tenha sido possível detectar 

lesões a mais no protocolo em apneia, a grande variabilidade de SUVmax e MTV 

podem levar a entender que algumas lesões pequenas podem não ser detectadas em 

respiração livre. 

É possível concluir que este trabalho atingiu o objetivo principal proporcionando 

um método de imagem de PET/CT com 18F-FDG que pode contribuir para um melhor 

diagnóstico com parâmetros de quantificação mais fidedignas à realidade do paciente. 

Além disso, este estudo proporcionou o aprendizado de aquisições de imagens de 

PET/CT, permitindo o conhecimento da obtenção de métricas quantitativas 

relacionadas as lesões para os dois protocolos de imagem. Os resultados alcançados 



71 
 

juntamente com a correlação de dados possibilitam a utilização destes para agregar 

informações em pesquisas posteriores no que diz respeito ao tema e estimular a busca 

do conhecimento de protocolos que minimizem de fato os erros associados ao 

movimento respiratório e que acrescentem no diagnóstico e em recomendações de 

tratamentos mais coerentes com a situação real do indivíduo.  

Através deste estudo, sugere-se que na ausência do gating respiratório a 

técnica em apneia é uma boa alternativa a fim de melhorar a qualidade de imagem de 

pacientes com lesões pulmonares hipercaptantes que se localizam principalmente em 

regiões inferiores do órgão. Em acréscimo, na ausência da técnica de aquisição em 

list mode com o paciente em apneia, a aquisição com o tempo pré-determinado que o 

paciente consegue permanecer com a respiração estacionada é uma outra opção para 

melhorar a quantificação e volume de lesões pulmonares com captação de 18F-FDG. 

Com base nesta pesquisa e nos estudos realizados anteriormente, é evidente a 

contribuição deste procedimento para a confiabilidade no monitoramento de resposta 

à terapias e planejamentos radioterápicos, melhorando a qualidade de vida do doente. 
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ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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