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RESUMO 

 
A doença de Alzheimer (DA) é uma doença neurodegenerativa caracterizada pela 

destruição irreversível dos neurônios. É considerada a forma mais comum de demência entre 

os idosos e leva à perda de funções cognitivas (memória, orientação, comportamento, 

linguagem, cálculo). A PET/CT (Positron Emission Tomography/Computed Tomography) 

realizada com o radiofármaco 18F-flúor-2-deoxi-D-glicose (18F-FDG) tem sido bastante 

utilizada no diagnóstico da DA por possuir uma acurácia diagnóstica superior aos outros 

métodos de imagem disponíveis, como Ressonância Magnética, CT, Tomografia Por Emissão 

de Fóton Único e biomarcadores. A DA no exame PET/CT se caracteriza pela hipocaptação 

do 18F-FDG em regiões específicas do cérebro. Atualmente as diretrizes disponíveis para 

protocolos em PET/CT estão voltadas principalmente para oncologia, devido a sua ampla 

aplicação nessa área. Dessa forma, tornam-se indispensáveis estudos que visem à definição de 

protocolos PET/CT, com o radiofármaco 18F-FDG, aplicados a imagens cerebrais, abrangendo 

os seguintes aspectos: intervalo de tempo entre injeção e início da aquisição da imagem, 

tempo de aquisição das imagens e algoritmos de reconstruções. Neste trabalho, foram 

acompanhados dez pacientes submetidos ao exame PET/CT para investigação de doenças 

neurológicas. A estes pacientes, foi administrada a atividade de 180 MBq (5 mCi) de 18F-

FDG. Os intervalos de tempo entre a injeção e a aquisição das imagens avaliados foram 30 e 

45 min. Em seguida, foram avaliados em seguintes tempos de aquisição: 2,5, 5, 7, 10, 12 e 15 

minutos e as combinações das reconstruções: TOF + PSF, TOF + OSEM, PSF e OSEM.  As 

imagens foram avaliadas quantitativamente, por meio do uso do software Cortex ID (método 

Z-Score) e qualitativamente, por médicos nucleares. A partir dos resultados obtidos foi 

possível sugerir, para realização de imagens PET/CT cerebrais com o radiofármaco 18F-FDG, 

o seguinte protocolo: intervalo de tempo entre injeção e início da aquisição das imagens: 30 

min; tempo de aquisição das imagens: 7 min; algoritmo de reconstrução: OSEM (com filtro 

gaussiano igual a 6). Este protocolo atende aos requisitos de segurança e bem-estar de 

pacientes, garantindo a qualidade das imagens obtidas. 

 

 

Palavras-chave: PET/CT. Protocolo. Otimização. Alzheimer. Padronização. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 
Alzheimer's disease (AD) is a neurodegenerative disease characterized by irreversible 

destruction of neurons. It is considered the most common form of dementia among the elderly 

and leads to loss of cognitive functions (memory, orientation, behavior, language, calculus). 

PET/CT (Positron Emission Tomography/Computed Tomography) performed with the 

radiopharmaceutical 18F-fluorine-2-deoxy-D-glucose (18F-FDG) has been widely used in the 

diagnosis of AD because it has a diagnostic accuracy superior to other methods of images 

available, such as Magnetic Resonance, CT, Single Photon Emission Tomography and 

biomarkers. AD on PET/CT is characterized by the low uptake of 18F-FDG in specific regions 

of the brain. Currently, the guidelines available for PET/CT protocols are mainly focused on 

oncology, due to its wide application in this area. Thus, studies aiming at defining PET/CT 

protocols, with the radiopharmaceutical 18F-FDG, applied to brain images, are essential, 

covering the following aspects: time interval between injection and beginning of image 

acquisition, acquisition time and reconstruction algorithms. In this study, ten patients who 

underwent PET/CT examination to investigate neurological diseases were followed. These 

patients were administered 180 MBq (5 mCi) of 18F-FDG. There were evaluated: time 

intervals between injection and image acquisition (30 and 45 minutes); acquisition times (2.5, 

5, 7, 10, 12 and 15 minutes) and the combinations of the reconstructions (TOF + PSF, TOF + 

OSEM, PSF and OSEM). The images were evaluated quantitatively, using the Cortex ID 

software (Z-Score method), and qualitatively, by nuclear physicians. From the results 

obtained, it was possible to suggest, for brain PET/CT imaging with the radiopharmaceutical 

18F-FDG, the following protocol: time interval between injection and beginning of image 

acquisition: 30 min; image acquisition time: 7 min; reconstruction algorithm: OSEM (with 

Gaussian filter equal to 6). This protocol meets the safety and well-being requirements of 

patients, ensuring the quality of the images obtained. 

 

Keywords: PET/CT. Protocols. Optimization. Alzheimer. Standardization. 
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1 INTRODUÇÃO          

   

O Alzheimer é uma doença degenerativa, incurável, que se agrava ao longo do tempo 

e atinge, sobretudo, indivíduos entre 60 e 90 anos, sendo responsável por 60 a 70% dos casos 

de comprometimento cognitivo entre os idosos. Esta doença é caracterizada pela perda de 

funções cognitivas (memória, orientação, comportamento, linguagem e cálculo) devido à 

morte de células cerebrais (SERENIKI, VITAL, 2008). No Brasil, em 2016, segundo a 

Associação Brasileira de Alzheimer, o número de pessoas com a doença já atingia cerca de 

1,2 milhão, sendo que apenas metade delas recebia tratamento (ABRAz, 2016). Ainda 

segundo essa Associação, a cada ano, surge 100 mil novos casos, de forma que se estima que 

esse número dobre até 2030 (ABRAz, 2016).  

Inovações tecnológicas utilizando métodos de neuroimagem estrutural e funcional têm 

apresentado excelentes perspectivas para o diagnóstico precoce da doença de Alzheimer 

(DA). A PET/CT (termo em inglês, Positron Emission Tomography/Computed Tomography), 

utilizando 18F-flúor-2-deoxi-D-glicose (18F-FDG), une duas modalidades de imagens bem 

estabelecidas em um só exame, conseguindo, por meio da PET, demonstrar alterações nas 

funções biológicas e, por meio da CT, fornecer informações anatômicas como tamanho, 

formato e localização da região em estudo (MOSCONI et al.,2008). Segundo Mosconi et al. 

(2008), a PET/CT possui uma acurácia diagnóstica superior em comparação a outros métodos 

diagnósticos disponíveis, como ressonância magnética (RM), CT (termo em inglês, Computed 

Tomography - CT), SPECT (termo em inglês, Single Photon Emission Computed 

Tomography- SPECT) e biomarcadores. 

Exames PET/CT com 18F-FDG podem comprovar a diminuição do metabolismo de 

glicose pelo cérebro no início da DA, antes mesmo de sintomas clínicos. Na PET/CT, em 

indivíduos portadores da DA, as imagens se caracterizam pelo hipometabolismo cortical 

(córtex pré-frontal, temporoparietal e cingulado posterior) (TROJANOWSKI et al., 2010; 

BERTI et al., 2011; BARROCA, 2014; BROWN et al., 2014). Além disso, as diferenças entre 

padrões de captação em diferentes regiões do cérebro auxiliam da diferenciação entre a DA e 

outras demências (MOSCONI et al.,2008). 

No caso da aplicação da PET/CT, várias são as propostas de protocolos (guidelines) 

que auxiliam as equipes médicas a recomendar, executar, interpretar, relatar os resultados e 

otimizar os exames (OLIVEIRA et al., 2006; VALK et al., 2006; BOELLAARD et al., 2014). 

Entretanto, estes guidelines fornecem apenas diretrizes genéricas e devem ser otimizadas 

levando-se em conta a tecnologia disponível. Um dos maiores desafios é a duração do tempo 



15 

 

de exame, uma vez que em sua maioria os pacientes com demência têm dificuldade em 

permanecerem parados por muito tempo.  

Sendo assim, este trabalho objetivou o estabelecimento de protocolo cerebral 

otimizado para PET/CT, utilizando-se o radiofármaco 18F-FDG, estando em conformidade às 

diretrizes existentes. O protocolo otimizado é composto das seguintes etapas: tempo de 

repouso do paciente entre a administração do radiofármaco e o início do exame, tempo de 

duração do exame e escolha do algoritmo de reconstrução das imagens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



16 

 

2  REVISÃO DE LITERATURA  

 

Este capítulo versa sobre os diversos trabalhos que embasaram a realização dessa 

dissertação e encontra-se dividido em seis tópicos. 

 

2.1 SISTEMA NERVOSO CENTRAL 

 

 O sistema nervoso central (SNC) é responsável por receber, analisar e integrar as 

informações, tomar decisões e enviar comandos. Está contido no interior do canal vertebral e 

do crânio, sendo constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal.  O encéfalo é dividido em 

tronco cerebral, cerebelo e cérebro, sendo sua maior porção constituída pelo cérebro (HINES, 

2018; GONÇALVES, 2009).  

 O cérebro é divido em dois hemisférios (direito e esquerdo) (Figura 1) que se 

conectam por meio do corpo caloso. A camada externa cinzenta de fina espessura que reveste 

o cérebro é chamada de córtex cerebral e é composta por camadas de neurônios. O córtex 

cerebral possui espessura de cerca de 1 a 4 mm e é o local de processamento neural mais 

sofisticado, sendo responsável pela memória, percepção e linguagem. Os hemisférios 

cerebrais estão divididos em quatro lobos: frontal, temporal, parietal e occipital, ilustrados na 

Figura 2 (HINES, 2018; GONÇALVES, 2009).  

   

Figura 1 - Hemisférios cerebrais (vista superior) 

 
Fonte: Adaptado de PUC-RIO, 2013.  
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Figura 2 - Estruturas e lobos cerebrais. 

 
Fonte: Universidade Federal de Uberlândia, 2013. 

 

No sistema nervoso são encontrados dois tipos de células, os neurônios e as células da 

glia. As células da glia são células de suporte que mantêm a integridade da barreira 

hematoencefálica e armazenam e liberam alguns neurotransmissores. Já os neurônios, 

responsáveis por transmitir os impulsos nervosos, são células que têm extensões ramificadas e 

especializadas, chamadas dendritos e axônios, ilustradas na Figura 3. São essas extensões que 

permitem que os neurônios se comuniquem entre si por meio de sinapses (GONÇALVES, 

2009; HINES, 2018). 

Embora, existam vários tipos de neurônios (responsáveis por diferentes tarefas no 

corpo humano), todos possuem a mesma estrutura básica (os dendritos, o corpo celular e o 

axônio) (GONÇALVES, 2009; HINES, 2018). 

 

Figura 3 - Representação esquemática da estrutura básica de um neurônio 

 
Fonte: Borges et al., 2015. 
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 Os dendritos dos neurônios recebem informações de outros neurônios. Essa 

informação é passada então para o corpo da célula e para o axônio. Quando um impulso 

elétrico atinge o final de um axônio, a informação é transmitida através do espaço sináptico 

para os dendritos do neurônio seguinte. Dessa forma ocorrem as sinapses, como ilustrado na 

Figura 4 (GONÇALVES, 2009; HINES, 2018). 

 

 
Figura 4 - Representação esquemática da sinapse 

 
 Fonte: Borges et al., 2015. 

 

 

Existem dois tipos de sinapses: elétricas e químicas. As sinapses elétricas são 

impulsos elétricos que atravessam todo o axônio, chegam no corpo do neurônio, ativam uma 

ação e ficam em locais especializados denominados junções gap. As sinapses químicas 

acontecem por meio de neurotransmissores excitatórios e inibitórios. Os neurônios e as 

sinapses são direta e gravemente afetados em neuropatologias como a DA (MOSCONI et al., 

2007; SERENIKI, VITAL, 2008, MOSCONI et al., 2012).  

 

2.2  DOENÇA DE ALZHEIMER 

 

 Os distúrbios neurodegenerativos são a principal causa de demências e são 

caracterizados por danos progressivos, acumulativos, nas estruturas dos neurônios e na 

conexão entre eles. Tendo assim, importantes consequências clínicas, como perda da 

memória e comprometimento progressivo das funções cognitivas (atenção, concentração, 

linguagem, pensamento etc) (SERENIKI, VITAL, 2008; OMS, 2018). A DA é a forma mais 

comum de demência entre os idosos. Outros distúrbios também encontrados são a demência 

frontotemporal (DFT) e a demência com corpos de Lewy (termo em inglês, Dementia with 

Lewy Bodies - DLB).  
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No caso da DA, responsável por 50% dos casos de demência para os idosos, a idade é 

o maior fator de risco. De fato, os indivíduos entre 65 e 85 anos têm sido os mais afetados por 

essa doença. A DA foi descrita por Alois Alzheimer, neuropatologista alemão que apresentou 

pela primeira vez as características histopatológicas da doença. Em 1906, ele evidenciou a 

presença de emaranhados neurofibrilares (termo em inglês, neurofibrillary tangles– NFTs) no 

interior das células, associados a uma mutação da proteína tau, e também a existência de 

placas senis (agregados da proteína Aβ ou, em inglês beta amyloid - Aβ) (CHARCHAT et al., 

2001; FRIDMAN et al., 2004;).  

 

Figura 5 - Diferenciação entre um neurônio saudável (A) e um neurônio de um indivíduo com Doença de 

Alzheimer (B) 

 

Fonte: Falco et al., 2016. 

 

 O cérebro depende quase exclusivamente da circulação da glicose para a produção de 

energia sob a forma de adenosina trifosfato (ATP). Estudos indicam que o metabolismo da 

glicose diminui no cérebro em pacientes com DA estando relacionado ao desenvolvimento da 

doença. Isto pode ocorrer mesmo antes da ocorrência de disfunção cognitiva ou alterações 

histopatológicas. As regiões com redução do metabolismo estão principalmente no córtex 

cingulado, parietal, temporal e pré-frontal (MOSCONI et al., 2008; MOSCONI et al., 2012; 

VARRONE et al., 2009; CLAASSEN, 2014).  

 Para avaliação cerebral, técnicas de exames de imagem têm sido amplamente 

utilizadas no diagnóstico precoce e diferencial de demências, como SPECT, CT, RM e a 

PET/CT, utilizada no desenvolvimento deste trabalho e que será abordada mais 

profundamente (FRIPP et al., 2008; LIMA, 2008, DIAS; SCHNEIDER, 2018; CLAASSEN, 

2014; VARRONE et al., 2009). 

 

 

 



20 

 

2.3 TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS  

 

A imagem molecular abrange diversas técnicas que permitem a visualização de 

processos bioquímicos em organismos vivos. Desenvolvida em 1973, por Edward Hoffman e 

Michael E. Phelps, a PET (tomografia por emissão de pósitrons) consiste em uma técnica de 

exame de imagem indolor e com elevada sensibilidade, utilizada para avaliação de doenças 

cerebrais, oncológicas e cardiovasculares (PHELPS et al., 1987; OLIVEIRA et al., 2006; 

VALK et al., 2006; BOELLAARD et al., 2014).  

Este método de imagem permite a visualização in vivo da distribuição de um 

determinado marcador radioativo no organismo do paciente, chamado de radiofármaco 

(TOWNSEND, 2004; TESTANERA et al., 2011). Os radiofármacos são compostos por um 

fármaco (responsável por conferir especificidade ao composto) associado a um radioisótopo 

(átomo instável emissor de radiação) (ARAÚJO, 2008; OLIVEIRA et al., 2006; 

FARMACOPEIA BRASILEIRA, 2010).  

Os radioisótopos utilizados na PET são emissores de pósitrons ( 𝑒0
+ ), partículas que 

possuem massa igual ao elétron, porém carga oposta. Os pósitrons originam-se no decaimento 

de isótopos ricos em prótons, após a transformação de um próton em um nêutron no interior 

do núcleo atômico, acompanhada da emissão de um neutrino (TOWNSEND, 2004; 

ZIEGLER, 2005; TESTANERA et al., 2011; MENEZES, 2015). O decaimento por emissão 

de pósitron é descrito na equação 1: 

 

                               𝑝 → 𝑛 + 𝑒 +  𝜐0
+

1
0

1
+                                                             (1) 

 

O pósitron, após ser emitido, se deslocará por uma pequena distância no tecido até 

interagir com um elétron do meio, ocasionando a aniquilação. A energia associada às massas 

de repouso do pósitron e do elétron (511 keV para cada) é dividida entre dois fótons gerados 

que são emitidos na mesma direção, mas sentidos opostos, formando entre eles um ângulo de 

180º, como ilustrado na Figura 6 (LIMA, 2008; HOGG et al., 2011). 
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Figura 6 - Princípio de emissão de pósitrons e aniquilação 

 

Fonte: Adaptado de Veldt et al., 2013. 

 

Na Tabela 1 são mostrados os principais emissores de pósitrons utilizados na PET, 

seus respectivos tempos de meia-vida e a energia máxima do pósitron (Eβ+) (SILVA, 2008; 

OLIVEIRA et al., 2009; ROBILOTTA, 2006; SAHA, 2010). Dentre os radionuclídeos 

emissores de pósitrons utilizados na PET, destaca-se o 18F, que possui tempo de meia-vida 

(T½) de aproximadamente 110 minutos e decai até transforma-se no elemento estável 18O 

(SILVA, 2008; OLIVEIRA et al., 2009; WADSAK e MITTERHAUSER, 2010). 

  

Tabela 1 - Principais emissores de pósitrons e seus respectivos, tempo de meia vida e energia máxima 

da emissão do pósitron 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Robilotta, 2006; Saha, 2010. 

 

O radionuclídeo 18F associado à glicose, tornando-se o 18F-FDG, é o radiofármaco 

mais utilizado em exames PET devido a sua aplicação no estudo de várias doenças e sua 

distribuição no organismo (ROBILOTTA, 2006; SATO, 2006; VALLABHAJOSULA, 2007; 

WADSAK e MITTERHAUSER, 2010). Isto acontece porque o 18F-FDG é um análogo à 

glicose, consumida pelo organismo e transportada para o interior da célula pelos 

transportadores de glicose (GLUT-1 a GLUT-7, GLUT-10 a GLUT-12) por difusão facilitada 

Radionuclídeo T½ (min) Eβ+ max (MeV) 

11C 20,4 0,959 

13N 9,96 1,197 

15O 2,07 1,738 

18F 109,8 0,650 
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através da membrana celular. O 18F-FDG é fosforilado pela hexoquinase resultando em 18F-

FDG-6-fosfato que permanece nas células, como ilustrado na Figura 7. O 18F-FDG não é 

reconhecido pela enzima seguinte da via glicolítica, devido à presença do 18F na posição do 

carbono 2, fazendo com que o 18F-FDG-6-fosfato está marcada fique retido no interior da 

célula (IPEN, 2010; VALLABHAJOSULA, 2007; SAHA, 2010). 

  

Figura 7 - Esquema de captação do 18F-FDG nas células 

 

Fonte: Dantas, 2012. 

 

2.3.1 Princípios básicos da PET/CT 

 

O princípio da técnica PET consiste na detecção coincidente dos fótons resultantes do 

processo de aniquilação dos pares elétrons-pósitrons. Para tanto, o equipamento PET possui 

módulos de detecção, compostos por cristais cintiladores e tubos fotomultiplicadores. Após a 

aniquilação do par elétron-pósitron, os dois fótons resultantes de 511 keV serão detectados 

por dois cristais cintiladores no sistema PET em um intervalo de tempo pré-definido e muito 

curto, da ordem de nano segundo (janela temporal), ocorrendo assim um evento chamado 

“coincidência”. A linha que une os dois fótons detectados em coincidência é chamada de 

Linha de Resposta (termo em inglês, Line of Response – LOR) e é mostrada na Figura 8 

(VALK et al., 2006; LIMA, 2008; KIM et al., 2013). 
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Figura 8 - Princípio de aniquilação e geração da linha de resposta 

 

 Fonte: Adaptado de Veldt et al., 2013. 

 

O mecanismo de aquisição baseado na detecção coincidente assume que os pares de 

fótons são provenientes da mesma aniquilação. Se os fótons detectados forem provenientes da 

mesma aniquilação, sem interagir com o meio, o evento é chamado de coincidência 

verdadeira e o local de aniquilação estará sobre a LOR.   

Entretanto, ocorrem diferentes tipos de interações no PET e, por esse motivo, as 

coincidências registradas podem ser classificadas de formas distintas. Caso o intervalo de 

tempo que separa dois acontecimentos seja superior à janela temporal pré-definida, os fótons 

serão considerados não coincidentes; estes são chamados de eventos aleatórios. Nos eventos 

em que ambos os fótons aniquilados têm sua direção original desviada ao interagirem com o 

meio, tem-se que o local da aniquilação não estará sobre a linha de resposta, resultando num 

evento de espalhamento. Os eventos citados são ilustrados na Figura 9 (VALK et al., 2006; 

ZAIDI, 2006; MENEZES, 2015; HOGG et al., 2011; LIMA, 2008; KIM et al., 2013). 

 

Figura 9 - Esquema aniquilação dos fótons e detecção 

 

Fonte: Bolus et al., 2009. 
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Em um equipamento PET/CT, os módulos PET e CT estão separados, mas alojados 

no mesmo aparelho com uma única mesa para o paciente e uma só estação de coleta de dados. 

O CT localiza-se na parte anterior do gantry (local onde fica alojado o conjunto de detectores 

e por onde passa a mesa com o paciente); já o PET localiza-se em sua parte posterior (Figura 

10). A CT pode ser dual (dois cortes por vez) ou multicortes (múltiplos cortes), com modos 

de aquisição axial ou helicoidal (movimentação simultânea da mesa, detectores e fonte de 

raios X) (SILVA, 2008; ZIEGLER, 2005; FISHER, 2014), e é utilizada para correção da 

atenuação dos fótons, que ocorre quando os fótons interagem com os tecidos entre o local de 

emissão e o conjunto de detectores (TOWNSEND, 2004; ZIEGLER, 2005). 

 

Figura 10 - Esquema equipamento PET/CT visualização lateral

 

Fonte: Santos, 2017. 

 

As aquisições são realizadas pelos dois equipamentos e não há mudança na 

localização das estruturas do paciente nas imagens. Por esse motivo, é importante observar se 

o paciente está corretamente posicionado ao realizar a CT e a PET para não prejudicar a fusão 

das imagens. Na Figura 11 são mostradas imagens CT, PET e desses dois tipos de imagem 

após fusão (SILVA, 2008). Para visualização de imagens PET/CT em três dimensões é 

necessária a utilização de operações matemáticas, a partir das informações bidimensionais 

adquiridas pelo equipamento, chamadas de reconstrução tomográfica. 
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Figura 11 - Imagens CT, PET e fusão PET/CT respectivamente 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Guimarães et al., 2015. 

  

 

 

2.4 ALGORITMOS DE RECONSTRUÇÃO TOMOGRÁFICA  

  

Para gerar imagens no PET, os dados são adquiridos no modo de quadro ou no modo 

de lista. No modo de quadro, os sinais são coletados e armazenados em uma matriz de um 

dado tamanho e profundidade para um tempo de aquisição ou número de contagens. Já no 

modo lista, os sinais são codificados com uma marca de tempo como são recebidos em 

sequência e armazenados como eventos individuais como eles ocorrem. Após a conclusão da 

aquisição, os dados podem ser processados de várias maneiras para gerar imagens (VALK et 

al., 2006; SAHA, 2010; CHERRY et al., 2012). 

Os dados são adquiridos no campo de visão axial durante um tempo de aquisição 

(chamado de Tempo por BED, ou T.BED). Após a aquisição, os dados são armazenados em 

um arquivo chamado sinograma, que consiste em linhas e colunas representando as amostras 

radiais e angulares dos dados, conforme mostrado na Figura 12.  

 

 
Fonte: Guimarães et al., 2015. 



26 

 

Figura 12 - Representação de um sinograma  

 

Fonte: Vieira, 2013. 

 

Estes dados são usados para reconstruir imagens tomográficas transversas do qual 

eixos verticais (coronal) e eixos horizontais (sagital) são formadas, utilizando de métodos 

matemáticos chamados de Reconstrução de Imagens. O método de reconstrução mais 

utilizado para a PET é o iterativo (VALK et al., 2006; SAHA, 2010; CHERRY et al., 2012). 

 

2.4.1 Retroprojeção filtrada  

 

 O primeiro algoritmo de reconstrução a ser utilizado em PET foi a retroprojeção 

filtrada (termo em inglês, Filtered backprojection - FBP). Os princípios básicos consistem em 

realizar a transformação de Fourier das projeções angulares, aplicar o filtro de rampa no 

domínio da frequência, distribuir uniformemente os dados filtrados sobre a matriz 

reconstruída e depois a transformada de Fourier inversa.  

No entanto, o filtro de rampa que é usado para eliminar artefatos e melhorar a 

resolução espacial também aumenta o ruído, o que deve ser observado especialmente em 

estatísticas de baixas contagens. Para compensar o efeito do ruído, os filtros de suavização de 

passa-baixa (ex. Gaussiano) são aplicados, utilizando filtros semelhantes ao de rampa em 

baixas frequências, mas com amplitude reduzida em altas frequências. A imagem reconstruída 

terá um nível de ruído reduzido (CHERRY et al., 2012; KARAKATSANIS et al., 2015). 

 

2.4.2 Algoritmos iterativos 

 

Os algoritmos iterativos se baseiam em uma estimativa inicial da distribuição da 

atividade do radiofármaco no objeto. Em seguida, são calculadas sucessivas projeções por 
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meio da estimativa inicial. Baseado na comparação entre projeções estimadas e medidas, a 

estimativa inicial é ajustada de acordo com determinado critério; esse processo é repetido até 

que a imagem estimada atinja a solução desejada. O objetivo é alcançado por meio de vários 

processos analíticos chamados iterações (ZAIDI, 2006; TOWSEND, 2004). 

 Dependendo do método de reconstrução, são necessários diferentes números de 

iterações para alcançar a função desejada. No entanto, muitas iterações podem facilmente 

levar à amplificação do ruído com a deterioração da qualidade da imagem. Por esse motivo, é 

importante avaliar o número de iterações necessárias para obter a melhor qualidade de 

imagem. Diferentes algoritmos iterativos estão presentes na literatura, alguns baseados nas 

metodologias da álgebra linear numérica e outros baseados em abordagens estatísticas 

(JASKOWIAK et al., 2005; TONG et al., 2010). Entre os métodos iterativos encontra-se a 

maximização da expectativa de máxima verossimilhança (termo em inglês, Maximum 

Likelihood Expectation Maximization - MLEM). O MLEM baseia-se na maximização do 

logaritmo de uma função-alvo de probabilidade de Poisson.  

 Esse algoritmo atualiza a imagem durante as iterações utilizando um fator 

multiplicativo determinado como a diferença entre as projeções originais e as novas 

estimações. Entretanto, no MLEM são necessárias um grande número de iterações para 

convergir para uma solução ideal, além dos longos tempos de processamento, dificultando sua 

aplicação na rotina clínica (TOWSEND et al., 2004). Uma versão modificada e “mais rápida” 

do MLEM utilizada atualmente é o algoritmo de Maximização de Expectativa de 

Subconjuntos Ordenados (termo em inglês, Ordered Subset Expectation Maximization - 

OSEM), cujo objetivo ainda é a maximização da função verossimilhança, com a diferença: as 

projeções são agrupadas em subconjuntos em torno do objeto de estudo, separados por um 

ângulo fixo. Em cada iteração, a função final é atualizada quantas vezes o número de 

subconjuntos, acelerando proporcionalmente a convergência (TARANTOLA et al., 2003; 

CHERRY et al., 2012). Na Figura 13 é ilustrada a utilização do OSEM com diferentes 

números de iterações, subconjuntos e sua influência na qualidade da imagem. 
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Figura 13 - Reconstrução OSEM de dados do paciente para diferentes iterações e números de subconjuntos 

 
Fonte: Adaptado de Akamatsu et al., 2012. 

Em A são mostrados os cortes axiais de reconstrução utilizando o algoritmo OSEM com 1 subconjunto, variando 

em cada coluna o número de iterações utilizadas. Em B foi utilizado OSEM com 5 subconjuntos e as mesmas 

iterações de A. E em C utilizou-se 10 subconjuntos e as mesmas iterações de A e B.  

 

 

 Nos últimos anos, novas tecnologias têm sido introduzidas para a reconstrução das 

imagens PET como o conceito de tempo de voo (termo em inglês, Time of Flight - TOF) e a 

modelagem PSF (do inglês point spread function).  

 Por meio da utilização do TOF, pode-se observar o instante de tempo em que cada um 

dos fótons coincidentes é detectado e calcular a diferença entre eles (AKAMATSU et al., 

2012; AKAMATSU et al., 2014; BOELLAARD et al., 2014). Como o fóton mais próximo 

chegará ao seu detector primeiro, a diferença nos tempos de chegada ajuda a determinar a 

localização do evento de aniquilação ao longo da linha entre os dois detectores. Na utilização 

do TOF, a distância até a origem do scanner (Δ x) é proporcional à diferença de tempo de voo 

por meio da relação: Δ t :Δ x = c Δ t/2. Na Figura 14 é ilustrada a aquisição de dados com ou 

sem o TOF.  

Essas informações adicionais permitem que o algoritmo de reconstrução convirja para 

a imagem esperada com menos iterações e um melhor nível de ruído (BRASSE et al., 2005; 

FLETCHER, 2008; ZAIDI, 2006; TOWSEND, 2004; AKAMATSU et al., 2012; 

VANDENBERGHE et al., 2016). 

 

https://ejnmmiphys.springeropen.com/articles/10.1186/s40658-016-0138-3#auth-1
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Figura 14 - Aquisição de dados PET convencional e a aquisição de dados com o TOF 

 

Fonte: Akamatsu et.al., 2012. 

 

          

 Para compensar a distorção geométrica causada quando o fóton a ser detectado não 

está no centro do FOV, a função de espalhamento pontual (termo em inglês, Point Spread 

Function - PSF) foi introduzida no PET. A reconstrução PSF posiciona efetivamente a linha 

de respostas em sua localização geométrica real, melhorando tanto a resolução espacial 

quanto as propriedades de ruído das imagens reconstruídas (LEWELLEN e KARP, 2004; 

AKAMATSU et al., 2012). 

 

2.5 PET/CT E DOENÇA DE ALZHEIMER  

 

 As doenças neurodegenerativas são diagnosticadas normalmente excluindo causas 

secundárias. Para a avaliação de pacientes com comprometimento cognitivo são utilizados, 

além de exames de imagem (CT e RM), investigações bioquímicas e laboratoriais para excluir 

demência por outras causas como vasculares, metabólicas, inflamatórias, hormonais ou 

tóxicas (BERTI et al., 2011; BARROCA, 2014). É muito importante diferenciar qual o tipo de 

distúrbio para oferecer o tratamento adequado, evitando o uso de medicamentos de alto custo 

e ineficazes (SMITH, 1999; BERTI et al., 2011). 
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O crescimento das formas de detecção por imagem faz com que as técnicas existentes 

sejam constantemente aprimoradas para fornecer mais vantagens clínicas. Na DA, as 

alterações das taxas metabólicas podem ocorrer até 20-30 anos antes do aparecimento dos 

sintomas (JECKEL, 2017). 

A avaliação da DA é realizada por meio de exames de imagem sempre associada a 

investigações laboratoriais. Deste modo, nos casos mais severos é possível conseguir um 

resultado eficaz tendo em vista que os achados ficam mais evidentes com o avanço da 

doença. Em contra partida, nos casos iniciais, ainda não há uma boa resposta nas 

investigações laboratoriais (TOLBOOM, 2009; SMALL, 2006). Os exames com técnica de 

fusão de imagens (SPECT/CT, PET/CT ou PET/RM) apresentam grande vantagem na 

comparação entre estruturas anatômicas e funcionalidade dos tecidos. O PET/CT tem sido 

amplamente utilizado no diagnóstico inicial de distúrbios cognitivos, uma vez que os padrões 

característicos de metabolismo alterado no PET/CT podem melhorar o diagnóstico clínico 

para diversos tipos de demência (BROWN et al., 2014). 

Muitos autores ressaltam o uso do PET/CT com 18F-FDG para o diagnóstico da DA, 

sendo crescente o número de estudos que destacam este método como altamente sensível no 

diagnóstico da DA. Entre os diversos estudos estão autores como Mosconi e colaboradores 

(2007; 2012) que descreveram que a diminuição do metabolismo no hipocampo de indivíduos 

normais foi correlacionada ao desenvolvimento de comprometimento cognitivo e 

comprovaram que imagens funcionais do cérebro adquiridas por meio dos exames de PET/CT 

fornecem importantes informações no diagnóstico diferencial da DA. Na Figura 15 é 

demonstrada a atividade metabólica de um indivíduo normal em comparação a um indivíduo 

com DA caraterizada pela hipocaptação no córtex cerebral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



31 

 

Figura 15 - Atividade metabólica de um indivíduo normal (A) e indivíduo com doença de Alzheimer (B) 

 
Fonte: A Autora, 2020. 

Cortes axiais de exame PET/CT com 18F-FDG.  Em A nota-se presença normal de atividade metabólica do 18F-

FDG distribuído pelo cérebro. Em B é possível identificar uma diminuição da atividade de 18F-FDG em 

comparação com A e um hipometabolismo nos córtices de associação parietotemporal bilateral, como indicado 

nas setas, característico da DA.  

 

Muitos autores descrevem a acurácia do PET/CT no diagnóstico da DA, considerando 

a técnica imprescindível no diagnóstico precoce desta doença (MOSCONI et al., 2007; 

MOSCONI et al., 2012; BARROCA, 2014; BROWN et al., 2014; SHIVAMURTHY et al., 

2015; BERTI et al., 2013; JECKEL, 2017; ZUKOTYNSKI et al., 2018). 

 

2.6 PROTOCOLO PET/CT 

 

O exame PET/CT com o radiofármaco 18F-FDG é usado na cardiologia, neurologia e 

principalmente na oncologia para avaliar a resposta tumoral, diagnóstico, prognóstico e 

estadiamento (OLIVEIRA et al., 2006; BOELLAARD, 2013; BOELLAARD et al., 2014). 

Para seu uso, no entanto, é necessário definir protocolos, abrangendo preparo de pacientes, 

parâmetros de aquisição e reconstrução das imagens, a fim de minimizar variabilidade nos 

exames e favorecer a um diagnóstico mais exato ao paciente, mantendo também uma boa 

qualidade da imagem (BOELLAARD, 2013; BOELLAARD et al., 2014). Por esse motivo, as 

sociedades médicas vêm publicando ao longo dos últimos anos orientações com objetivo de 

ajudar a executar e apresentar os resultados dos exames de PET/CT com 18F-FDG 

(BOELLAARD et al., 2010; BOELLAARD et al., 2014; KRAUSE et al., 2007). Tais 

recomendações auxiliam os médicos, físicos e os tecnólogos/técnicos na execução, 

interpretação e documentação dos exames PET/CT (MENEZES, 2015).  No Brasil não há 

protocolo definido para a realização do exame PET/CT neurológico. As instituições médicas 

do país como a Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear (SBMN) seguem as recomendações 
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de órgãos mundialmente reconhecidos, como a Associação Europeia de Medicina Nuclear 

(termo em inglês, European Association of Nuclear Medicine - EANM) e o Colégio 

Americano de Radiologia (termo em inglês, American College of Radiology - ACR).  

No entanto, estas diretrizes apresentam divergências em algumas etapas de realização 

do PET/CT, como mostrado na Tabela 2. Os principais pontos de divergência são em relação 

a atividade administrada, tempo de aquisição e tempo de repouso. As diretrizes citadas acima 

sugerem o uso de métodos de reconstrução iterativos, mas não há mais informações sobre 

qual método é mais indicado para a melhora da qualidade da imagem. Estes questionamentos 

justificam a implementação de protocolos mais específicos e otimizados que contenham as 

melhores e mais atuais práticas para melhor atender os pacientes e auxiliar na execução do 

exame nos serviço que dispõe de equipamentos PET/CT e assim obter melhores resultados 

(BOELLAARD et al., 2014; FREY et al., 2016; VARRONE et al., 2009; AMORIM et al., 

2015). 
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Tabela 2 - Comparativo com as recomendações dos guidelines para realização de exames PET/CT utilizando o 18F-FDG 

Parâmetro ACR 2 DIRETRIZES DE PROCEDIMENTO EANM PARA PET IMAGEM 

CEREBRAL USANDO 18F-FDG EANM 2.03 

        

Atividade administrada 

 

185 - 444 MBq (5 - 12 mCi). 

 

125–250 MBq (3,378- 6,756 mCi). 

Normalmente 150 MBq (4,054 mCi) no modo 3D. 

 
Tempo entre a administração do 

radiofármaco e aquisição 

A partir de 35 minutos. 

 

Início da aquisição a partir de 30 minutos. 

15-30 minutos 

Duação da aquisição Dependerá das características de desempenho do 

sistema de scanner, mas um mínimo de 10 minutos no 

modo 3D é recomendado. 

 

 

Reconstrução dos dados PET Reconstrução iterativa ou analítica são aceitáveis, 

embora uma técnica consistente seja importante. 

Parâmetros de reconstrução dependerão da atividade 

injetada, scanner, parâmetros de aquisição, software 

disponível e a preferência do médico de interpretação. 

 

Métodos iterativos (OSEM) 

Tamanho da matriz 128 × 128 ou 256 × 256 

 

128 × 128 ou 256 × 256 

Tamanho do pixel  2 mm no plano transversal 

 

2–4 mm 

Filtros Não mencionado Hanning ou SheppLogan que deve ser ajustado de acordo com aplicação, 

atividade injetada, câmera e aquisição tipo. 

Fonte: A Autora, 2020. 

ACR2: Parâmetro de prática Colégio Americano de Radiologia para imagens de PET/CT de cérebro em demências, Guideline para PET/CT. EANM3: Diretrizes de 

procedimento EANM para imagem cerebral PET usando 18F – FDG EANM 2.0.  
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3  MATERIAL E MÉTODOS 

  

Este estudo foi realizado no Serviço de Medicina Nuclear do Hospital das Clínicas da 

UFPE. Anteriormente ao início das atividades, o projeto foi submetido e aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (Parecer n° 3.099.795) (Apêndice A) do Hospital das Clínicas/ 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE - Ebserh). Os pacientes que aceitaram participar 

voluntariamente deste estudo assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (Apêndice B). Todos os participantes foram devidamente informados sobre a 

natureza e o objetivo do estudo. Os TCLE serão armazenados por um período de cinco anos. 

 Neste estudo foi utilizado o equipamento de PET/CT modelo Discovery 710 do 

fabricante General Electric (GE). Este possui detectores do tipo Oxiortosilicato de ítrio e 

lutécio (termo em inglês, Lutetium Ytrium Oxyothosilicate - LYSO) para a detecção dos 

fótons, CT helicoidal de 128 canais, console (sala de comando) e estação de trabalho 

(Workstation) para a realização de exames de PET/CT, reconstrução e extração de dados. A 

PET opera em modo 3D e incorpora 24 anéis detectores com 13.824 cristais (4,2x 6,3x 25 

mm3) acoplados a 4 (256 QUAD-ANODE) tubos fotomultiplicadores, com FOV de 157 mm e 

transaxial de 700 mm de diâmetro (General Electric, 2011).   

 

3.1 POPULAÇÃO ESTUDADA E PREPARO DE PACIENTES 

Foram acompanhados 10 pacientes submetidos ao exame PET/CT cerebral, sendo sete 

do sexo feminino e três do sexo masculino, com idades entre 49 e 80 anos. A participação dos 

pacientes na pesquisa se deu pela concessão ao acesso de suas imagens, bem como aos dados 

quantitativos dos exames. Os critérios de exclusão foram hiperglicemia (acima de 150 mg/dL) 

no momento da administração do radiofármaco (VARRONE et al., 2009) e paciente pouco 

cooperativo com necessidade de sedação. Para inclusão na pesquisa, os critérios foram 

paciente com indicação para PET/CT cerebral para avaliação da DA e participação voluntária. 

Os indivíduos permaneceram em jejum por no mínimo quatro horas antes da injeção 

do 18F-FDG. Os pacientes receberam a atividade de 185 MBq (5 mCi) de 18F-FDG por via 

endovenosa. Após a injeção do marcador, os pacientes ficaram em repouso em uma sala 

silenciosa e com pouca iluminação por 30 minutos e foram instruídos a permanecer 

acordados, mantendo os olhos abertos nesse período para evitar hipocaptação no lobo 

occipital (VARRONE et al., 2009).  
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3.2 PARÂMETROS E PROCEDIMENTOS PARA AQUISIÇÃO DAS IMAGENS  

 

Decorridos 30 minutos após a administração do radiorfármaco, foi realizado um scout 

do crânio para visualização da estrutura e delimitar o FOV; logo após foi realizada a CT, 

utilizando-se os parâmetros: 120 kV e 10 mA, corte de 5 mm e uma matriz de 564. Em 

seguida foi realizado o PET, sendo o tempo por posição de mesa (T. BED) de 15 minutos e 

aquisição em modo lista. As imagens foram adquiridas da base do crânio até o topo da calota 

craniana.  

Logo após a primeira aquisição, o paciente permaneceu no equipamento e foi 

adicionado mais um scan (sem a necessidade de expor novamente o paciente a uma CT). A 

segunda aquisição ocorreu após 45 minutos da injeção do 18F-FDG e durou mais 15 minutos.  

Desta forma foi possível obter e analisar as imagens para dois intervalos de tempo (30 

e 45 min) entre a administração do radiofármaco e a aquisição das imagens. 

Para a avaliação da influência do intervalo de tempo entre a injeção e a aquisição, as 

imagens foram reconstruídas conforme parâmetros mostrados na Tabela 3.  

 

Tabela 3 - Parâmetros de análise dos tempos de repouso 

Tempo (min) Algoritmo de 

reconstrução 
Iterações Subconjuntos Filtro 

30 

TOF + PSF 2 24 8,9 
45 

Fonte: A Autora, 2020. 

 

3.3 OTIMIZAÇÃO DO TEMPO DE AQUISIÇÃO  

 

 Com o recurso do modo lista, foram realizadas reconstruções a fim de simular 

diferentes tempos de aquisição. As imagens foram reconstruídas nos seguintes tempos: 2,5, 5, 

7, 10, 12 e 15 minutos.  

Para a avaliação da influência do tempo de aquisição, as imagens foram reconstruídas 

conforme parâmetros mostrados na Tabela 4. As imagens foram comparadas àquelas 

reconstruídas com tempo de aquisição de 15 min. 
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Tabela 4 - Parâmetros de análise dos tempos de aquisição 

Tempo de 

aquisição (min) 

Algoritmo de 

reconstrução 

Iterações Subconjuntos Filtro 

2,5 

TOF+PSF 2 24 8,9 

5 

7 

10 

12 

Fonte: A Autora, 2020. 

  

3.4 ALGORITMOS DE RECONSTRUÇÃO 

 

 As imagens foram reconstruídas com duas iterações e 24 subconjuntos (subsets) 

utilizando OSEM (filtro gaussiano, G, igual a 6), OSEM + TOF (G=7,5), PSF (G=6,9) e 

PSF + TOF (G=8,9), harmonizadas segundo os critérios da EARL (EANM Research Ltd), 

uma iniciativa da European Association of Nuclear Medicine (EANM). 

 

3.5 ANÁLISE QUANTITATIVA 

 

Como critério de aceitação para definição do tempo mínimo de aquisição da 

imagem, utilizou-se o critério de número mínimo de contagens (igual a 50 milhões) 

definido pela EAMN (European Association of Nuclear Medicine). Para tanto, foram 

coletados no equipamento dados prompts (número de eventos) e delay disponíveis no 

sinograma para determinar o número de eventos verdadeiros (VARRONE et al., 2009). 

O software CortexID (Figura 16), utilizado para visualização de exames 

neurológicos no equipamento GE Discovery 710, foi usado para a extração dos dados. Este 

software fornece dados quantitativos de 14 regiões (Z-Score1) e compara os hemisférios 

direito e esquerdo do cérebro. 

 

  

                                                 
1 O Z-Score é o número de desvios padrão de um banco de dados de indivíduos controle pareados por idade.  
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Figura 16 - Software CortexID, dados das regiões do cérebro 

 
  Fonte: A Autora, 2020. 

Interface do software Córtex ID contendo os dados Z-Score utilizados para avaliação de influência dos 

parâmetros. 

 

 

Todas as imagens reconstruídas, para parâmetro avaliado (intervalo de tempo entre 

injeção e aquisição, tempo de aquisição e algoritmo de reconstrução), foram avaliadas 

utilizando os dados quantitativos fornecidos pelo software córtex ID, a fim de determinar se 

houve influência nos valores Z-Score fornecido pelo software. 

 

3.6 ANÁLISE QUALITATIVA 

 

As imagens foram avaliadas qualitativamente em um estudo cego por três médicos 

nucleares a fim de analisar sua qualidade. Os médicos não tiveram acesso às informações 

relativas ao intervalo de tempo entre injeção e aquisição, tempo de aquisição e algoritmo de 

reconstrução utilizados. Foram atribuídas pontuações de 1 (ruim) a 5 (excelente) em relação a 

qualidade da imagem.  

As imagens foram exibidas em cortes axiais conforme layouts ilustrados nas Figuras 

17, 18 e 19. 
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Figura 17 – Layout de visualização dos tempos de aquisição recontruídos 

 
Fonte: A Autora, 2020. 

 

Figura 18 – Layout de visualização dos algoritmos de reconstrução avaliados 

 
Fonte: A Autora, 2020. 
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Figura 19 – Layout de visualização dos tempos de repouso avaliados 

 

Fonte: A Autora, 2020. 

 

 

3.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Para a análise estatística foi utilizado o software GraphPad Prism 5.01, em que foram 

calculados os testes utilizados para validação. Foi aplicado o teste T para identificar diferença 

entre as médias (p <0,05) e o teste F, para identificar a variância entre os parâmetros 

estudados (p <0,05).   
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Neste trabalho, foram acompanhados 10 pacientes que realizaram o exame PET/CT 

utilizando o radiofármaco 18F-FDG para investigação de demências, entre elas a doença de 

Alzheimer. Os parâmetros para obtenção das imagens foram variados, assim como os 

métodos de reconstrução empregados. Todas estas imagens foram avaliadas quantitativa e 

qualitativamente. No apêndice C constam as tabelas com os valores dados a cada parâmetro 

para cada paciente por todos os médicos (avaliação qualitativa).   

 

4.1 OTIMIZAÇÃO DO INTERVALO DE TEMPO ENTRE A INJEÇÃO DO 

RADIOFÁRMACO E A AQUISIÇÃO DAS IMAGENS 

 

 A fim de avaliar a influência do intervalo de tempo entre a injeção do radiofármaco 

18F-FDG e o início da aquisição, foram escolhidos dois intervalos de tempo: 30 e 45 min. A 

escolha destes tempos baseou-se em dados encontrados na literatura que indicavam o uso de 

intervalos de tempo entre 30 e 45 min (ALEXANDER et al., 2002; BERTI et al., 2011; 

BROWN et al., 2014; FLIER et al., 2014). 

Para cada intervalo (30 e 45 minutos) foram analisadas as diferenças comparando os 

valores do córtex ID em cada um. O valor de p no teste T foi 0,9997 e, para o teste F, foi 

0,9503, demonstrando que não há diferença estatística significativa entre os dois tempos. Isto 

significa que ambos intervalos de tempos poderiam ser estabelecidos na prática clínica, sem 

prejuízo à imagem. 

Por outro lado, a avaliação qualitativa mostrou uma discreta diferença entre os 

intervalos (30 e 45 minutos), sendo as imagens obtidas com o intervalo de 30 min avaliadas 

como de melhor qualidade pelos médicos nucleares. A pontuação média para o intervalo de 

30 min foi 4,7, enquanto, para o intervalo de 45 min, a pontuação média obtida foi igual a 4,5.  

Para os médicos, a imagem com 30 minutos apresentou melhor definição das 

estruturas anatômicas do cérebro; entretanto, no que diz respeito à distribuição do 

radiofármaco, ambas imagens demonstraram uma distribuição equivalente. Vale ressaltar, no 

entanto, que, ainda segundo os médicos, nenhum dos intervalos de tempo entre injeção e 

aquisição de imagens dificultaria o laudo do exame.  

Dessa forma, é possível estabelecer que o tempo de repouso de 30 minutos pode ser 

implementado a rotina clínica. Além de garantir a qualidade da imagem, oferece mais 
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conforto ao paciente com um tempo de espera para o início do exame menor, algo que, em 

alguns casos, pode ser crucial devido à agitação dos pacientes com demências. 

 

4.2 OTIMIZAÇÃO DO TEMPO DE AQUISIÇÃO 

 

 O tempo de aquisição de imagens foi variado entre 2,5 e 15 minutos. As Figuras 20 e 

21 mostram o número de eventos verdadeiros em função do tempo de aquisição, levando-se 

em conta também os intervalos de tempos entre a injeção e o início da aquisição das imagens. 

 

Figura 20 - Número de eventos por tempo de aquisição para 30 minutos de repouso 

 

 
Fonte: A Autora, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

Figura 21 - Número de eventos por tempo de aquisição para 45 minutos de repouso 

 
Fonte: A Autora, 2020. 

 

A análise dos eventos verdadeiros evidenciou que a partir de 5 minutos de aquisição 

das imagens PET já havia 50 milhões de eventos verdadeiros para nove pacientes, e, a partir 

de 7 minutos, para todos os pacientes, considerando-se os dois intervalos de tempo (30 e 45 

min) entre a injeção do radiofármaco e o início da aquisição das imagens. Conforme descrito 

por Varrone et al. (2009), a duração da aquisição da imagem PET deve ser relacionada ao 

número mínimo necessário de eventos detectados.  Dessa forma, os tempos de aquisição que 

atingiram o número recomendado de 50 milhões de eventos verdadeiros (trues) podem ser 

considerados aplicáveis à prática clínica (VARRONE et al., 2009). 

Para a avaliação quantitativa, os valores obtidos para os tempos de 2,5 a 12 minutos 

foram normalizados em relação ao tempo de aquisição de 15 min. Não houve diferença 

estatística entre nenhum dos parâmetros estudados para os 10 pacientes, quando comparados 

ao tempo de reconstrução padrão (15 minutos), conforme indicam os valores p tanto para o 

teste T quanto para o teste F (Tabela 5), comprovando que os valores quantitativos do 

software Cortex ID valores (Z-Score) não sofreram alteração em nenhum dos tempos de 

aquisição. 
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Tabela 5 - p valor para os testes T e F em função do tempo de aquisição das imagens 

Fonte: A Autora, 2020. 

 

Na análise qualitativa, as imagens adquiridas por 2,5 min não foram avaliadas pois 

resultaram em número de eventos verdadeiros menor que 50 milhões. Para os demais tempos 

de aquisição (5, 7, 10, 12 e 15 minutos), os médicos não identificaram diferenças relevantes 

nas imagens.  As notas médias das avaliações qualitativas para os tempos de 5, 7, 10, 12 e 15 

minutos, foram respectivamente: 4,80; 4,76; 4,83; 4,83 e 4,80. 

O Colégio Americano de Radiologia (American College of Radiology - ACR) 

estabelece o tempo mínimo de aquisição de 10 minutos, nos equipamentos mais modernos, 

enquanto a EANM recomenda 15-30 minutos para aquisição das imagens cerebrais. Na 

literatura científica também não há consenso para este tempo, sendo que as referências 

sugerem tempos de aquisição entre 10-15 minutos (VARRONE et al., 2009; BERTI et al., 

2011; BROWN et al., 2014; FLIER et al., 2014; MING-KAI et al., 2016).  

Entretanto, os resultados obtidos neste trabalho mostram que não são necessários 

longos tempos de aquisição, sendo o tempo de 15 minutos de aquisição avaliado nesta 

pesquisa e citado na literatura considerado desnecessário. 

 

4.3 ALGORITMOS DE RECONSTRUÇÃO 

 

 Os algoritmos de reconstrução testados foram: TOF + PSF, TOF + OSEM, PSF e 

OSEM com duas iterações, 24 subconjuntos e filtro Gaussiano. A análise quantitativa pelo 

software Córtex ID (Z-score) constatou que não houve diferença entre as combinações de 

reconstruções estudadas. Na Tabela 6 constam os valores p obtidos nos testes T e F além do 

coeficiente de determinação. 

 

Tempo de 

aquisição (min) p valor (teste T) p valor (teste F) 

Coeficiente de 

determinação 

(R2) 

2,5 0,8136 0,1846 0,0002 

5 0,7741 0,3040 0,0003 

7 0,9039 0,2132 0,0006 

10 0,7497 0,2910 0,0004 

12 0,7481 0,2682 0,0004 
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Tabela 6 - p valor para teste T e teste F para cada algoritmo de reconstrução 

Fonte: A Autora, 2020. 

 

 

 A partir da análise da Tabela 6, conclui-se que todos os algoritmos se mostraram 

viáveis a utilização no exame cerebral. Por esse motivo, a análise qualitativa foi determinante 

para a escolha do algoritmo de reconstrução mais adequado.  

 Na Tabela 7 são mostradas médias das notas conferidas pelos três médicos nucleares 

para as diferentes reconstruções avaliadas neste trabalho. Todos os médicos pontuaram com 

nota 5,0 para a maioria dos pacientes a reconstrução OSEM (filtro gaussiano igual a 6) devido 

a imagem ser menos suavizada e apresentar melhor definição das estruturas do cérebro. Os 

resultados obtidos na análise qualitativa para os algoritmos de reconstrução estão mostrados 

também na Figura 22. 

  

Tabela 7 - Pontuação média para análise qualitativa para cada reconstrução testada 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A Autora, 2020. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconstrução p valor (teste T) p valor (teste F) 

Coeficiente de 

determinação 

(R2) 

TOF + PSF 0,4459 0,5018 0,0024 

TOF + OSEM 0,3056 0,4448 0,0044 

PSF 0,6890 0,8716 0,0006 

OSEM 0,3060 0,5014 0,0016 

Reconstrução TOF + PSF TOF + OSEM PSF OSEM 

Nota 3,66 4,63 3,93 4,73 
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Figura 22 - Análise qualitativa entre algoritmos de reconstrução 

 

Fonte: A Autora, 2020. 

 

As reconstruções com filtros mais pesados (PSF e PSF + TOF, G = 8,9) receberam as 

notas mais baixas (3,0), fato atribuído a maior suavização das imagens. Um estudo de Prieto e 

et al. (2015) avaliou a influência de diferentes algoritmos na qualidade da imagem PET de 

fantomas cerebrais e diferentes radiofármacos e apontou que a combinação OSEM + TOF era 

adequada para imagens cerebrais. 
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5  CONCLUSÃO 

 

Os parâmetros estudados mostraram que é possível padronizar e otimizar os 

protocolos de PET/ CT cerebral, com indicações que visam ao conforto e segurança do 

paciente, mas que, ao mesmo tempo, garantem a qualidade das imagens obtidas.  

Estabeleceu-se também o intervalo de tempo entre a injeção do radiofármaco 18F-FDG 

e o início da aquisição das imagens de 30 minutos. Os resultados deste trabalho comprovam 

ainda que os exames de PET/CT cerebrais podem ser breves, com tempos de aquisição de 7 

min. Estas reduções de tempos beneficiam os pacientes, em geral com maior agitação devido 

ao quadro clínico, e atende ao critério recomendado pela EANM (50 milhões de eventos). 

Este tempo também facilita a rotina do serviço de PET/CT, possibilitando maior número de 

atendimentos. 

Em termos de algoritmo de reconstrução das imagens, os resultados obtidos mostram 

que, embora todas as combinações testadas sejam úteis, não impactando na quantificação das 

imagens, há uma preferência dos médicos pelo uso do OSEM (G = 6) em relação às 

reconstruções que se utilizam de filtros mais pesados. Vale ressaltar, que as reconstruções 

aqui testadas cumprem aos critérios de harmonização da EARL/EAMN.  

Além disso, este trabalho sugeriu e comprovou a utilidade de metodologia para 

otimização de protocolos clínicos (baseado no número de eventos de coincidência para 

determinar o tempo de aquisição das imagens) que pode ser aplicado com facilidade por 

outros serviços de PET/CT.  
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Convidamos o (a) Sr. (a) para participar como voluntário (a) da pesquisa (Protocolo para PET/CT 

neurológico com 18F - FDG em pacientes diagnosticados com doença de Alzheimer), que está sob a 

responsabilidade do (a) pesquisador (a) Islane Cristina Siqueira da Silva, com endereço: 2 Travessa Getúlio 

Vargas  e CEP: 54.250.380 – Telefone do pesquisador (81)99574-0711, e-mail para contato do pesquisador 

responsável-  Islanecristina94@gmail.com 

Também participam desta pesquisa os pesquisadores: Vinícius de Oliveira Menezes - Telefones para 

contato: (81) 2126-3978 (Setor de Medicina Nuclear- Hospital das Clínicas) e está sob a orientação de: Mércia 

Liane de Oliveira Telefone: (81) 3797-8061/ 8039 (Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste), e-mail: 

Mercial@cnen.gov.br 

 Todas as suas dúvidas podem ser esclarecidas com o responsável por esta pesquisa. Apenas quando 

todos os esclarecimentos forem dados e você concorde com a realização do estudo, pedimos que rubrique as 

folhas e assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma via lhe será entregue e a outra ficará com o 

pesquisador responsável.  

Você estará livre para decidir participar ou recusar-se. Caso não aceite participar, não haverá nenhum 

problema, desistir é um direito seu, bem como será possível retirar o consentimento em qualquer fase da 

pesquisa, também sem nenhuma penalidade.  

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

 Descrição da pesquisa: Estamos convidando você para participar de um estudo de pesquisa 

clínica. Antes que você decida participar, é importante para você entender porque esta pesquisa 

está sendo realizada, o que ela irá envolver e como ela irá afetar o seu dia a dia.  

Este documento é chamado “termo de consentimento livre e esclarecido”. Ele tem este nome 

porque você deve tomar a decisão de participar deste estudo apenas depois de ter lido e entendido 

este documento. Ele descreve o estudo para lhe ajudar a decidir se você quer participar no estudo. 

Ele informa o que você terá que fazer durante o estudo. Ele também descreve os riscos e possíveis 

benefícios deste estudo de pesquisa.   

Um membro da equipe do estudo conversará sobre as informações deste termo de consentimento 

livre e esclarecido em detalhes com você. Por favor, fique à vontade para decidir se você quer ou 

não participar deste estudo. Estamos convidando você para participar deste estudo de pesquisa 

porque o seu médico recomenda que você faça um exame chamado de tomografia computadorizada 

por emissão de pósitrons (PET/CT ou PET Scan). Este exame é um procedimento no qual as 

imagens do corpo são feitas depois de um medicamento radioativo ser administrado. Com estas 

imagens, o médico pode determinar a existência, localização e extensão de doenças.  

No Brasil não há protocolo para PET/CT neurológico definido em todas as etapas de realização do 

exame. As instituições médicas do país seguem as recomendações de órgãos mundialmente 

reconhecidos, como a Associação Europeia de Medicina Nuclear (European Association of 

Nuclear Medicine), o Colégio Americano de Radiologia (American College of Radiology) e a 

Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. 

No entanto esses Guidelines internacionais estão baseados em indivíduos americanos e europeus 

não se adequando inteiramente aos indivíduos da região nordeste do Brasil.  

Deste modo, o propósito deste estudo de pesquisa, para o qual   o (a) sr (a) está sendo convidado 

(a) a participar, é avaliar se os protocolos de exame PET/CT neurológico de outros países se 

adequam aos pacientes da região nordeste do Brasil, verificando e otimizando todas as etapas de 

realização do exame e proporcionar aos pacientes um atendimento mais preciso. Uma das formas 

de avaliação é por meio da análise das suas imagens. 

Esclarecimento do período de participação do voluntário na pesquisa, início, término e número de 

visitas para a pesquisa: A sua participação neste estudo durará apenas o tempo em que o (a) sr (a) permanecer 

na Medicina Nuclear do Hospital das Clínicas -Ebseh para realização de seu exame. Uma vez que o (a) sr (a) 

concorde em participar do estudo, será realizado o exame normalmente. Esta pesquisa não alterará os 

procedimentos do exame. O senhor(a) NÃO RECEBERÁ nenhuma medicação adicional para este 

procedimento. 

 RISCOS diretos para o voluntário: Haverá risco de exposição à radiação ionizante. No entanto, o nível de 

radiação usado será reduzido ao mínimo possível para evitar danos ao seu organismo. Até o momento, não foram 

identificados eventos adversos significativos associados ao procedimento. 

 BENEFÍCIOS diretos e indiretos para os voluntários: Este estudo tem apenas propósitos de pesquisa. 

Não há nenhum benefício direto a você a partir da sua participação no estudo. As informações coletadas 

a partir do estudo podem ajudar outras pessoas no futuro. Os pacientes e a população em geral poderão 



59 

 

se beneficiar de uma melhor assistência, menor dose de radiação a ser aplicada nos próximos estudos e 

maior qualidade das imagens. 

 

Todas as informações desta pesquisa serão confidenciais e serão divulgadas apenas em eventos ou 

publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre os responsáveis pelo estudo, 

sendo assegurado o sigilo sobre a sua participação.  Os dados coletados nesta pesquisa (imagens), ficarão 

armazenados em (pastas de arquivo de computador pessoal), sob a responsabilidade do (pesquisador), no 

endereço (acima informado), pelo período de mínimo 5 anos. 

Nada lhe será pago e nem será cobrado para participar desta pesquisa, pois a aceitação é voluntária, mas 

fica também garantida a indenização em casos de danos, comprovadamente decorrentes da participação na 

pesquisa, conforme decisão judicial ou extra-judicial. Se houver necessidade, as despesas para a sua participação 

serão assumidas pelos pesquisadores (ressarcimento de transporte e alimentação).  

Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar o Comitê de 

Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UFPE no endereço: (Avenida Prof. Moraes Rego s/n – 3º 

Andar- Cidade Universitária, Recife-PE, Brasil CEP: 50670-420, Tel.: (81) 2126.3743 – e-mail: 

cephcufpe@gmail.com). 

 

___________________________________________________ 

(assinatura do pesquisador) 

 
 CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO VOLUNTÁRIO (A) 

Eu, _____________________________________, CPF _________________, abaixo assinado pela pessoa por 

mim designada, após a leitura (ou a escuta da leitura) deste documento e de ter tido a oportunidade de conversar 

e ter esclarecido as minhas dúvidas com o pesquisador responsável, concordo em participar do estudo Protocolo 

para PET/CT neurológico com 18F - FDG em pacientes diagnosticados com doença de Alzheimer, como 

voluntário (a). Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelo(a) pesquisador (a) sobre a pesquisa, os 

procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. 

Foi-me garantido que posso retirar o meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer 

penalidade (ou interrupção de meu acompanhamento/ assistência/tratamento).  
A rogo de ________________________________, que é (deficiente visual ou está impossibilitado de assinar), 

eu___________________________________________ assino o presente documento que autoriza a sua 

participação neste estudo. 

Local e data __________________ 

 

_______________________________________ 

Assinatura  

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa  

e o aceite do voluntário em participar.  (02 testemunhas não ligadas à equipe de pesquisadores): 

Nome: Nome: 

Assinatura: Assinatura: 
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APÊNDICE C - NOTAS AVALIAÇÃO QUALITATIVA 

 

Tabela C1 -  Notas avaliação do médico um para os algoritmos de reconstrução 

Fonte: A Autora, 2020. 

 

Tabela C2 -  Notas avaliação do médico um para os tempos de aquisição reconstruídos 

Fonte: A Autora, 2020. 

 

Algoritmo de 

reconstrução 

Paciente 1 Paciente 2 Paciente 3 Paciente 4 Paciente 5 Paciente 6 Paciente 7 Paciente 8 Paciente 9 Paciente 10 

TOF + PSF 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 

TOF + OSEM 
5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 

PSF 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 

OSEM 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

Tempo de aquisição 

reconstruído 

 Paciente 1  Paciente 2  Paciente 3  Paciente 4  Paciente 5  Paciente 6  Paciente 7  Paciente 8  Paciente 9  Paciente 10 

5 min 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

7 min 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

10 min 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

12 min 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

15 min 5  5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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Tabela C3 -  Notas avaliação do médico um para os tempos de repouso 

 

Fonte: A Autora, 2020. 

 

Tabela C4 -  Notas avaliação do médico dois para os algoritmos de reconstrução 

 

Fonte: A Autora, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo de repouso Paciente 1 Paciente 2 Paciente 3 Paciente 4 Paciente 5 Paciente 6 Paciente 7 Paciente 8 Paciente 9 Paciente 10 

30 min 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 

45 min 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 

Algoritmo de 

reconstrução 
Paciente 1 Paciente 2 Paciente 3 Paciente 4 Paciente 5 Paciente 6 Paciente 7 Paciente 8 Paciente 9 Paciente 10 

TOF + PSF 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 

TOF + OSEM 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 

PSF 5 4 5 4 4 4 3 3 4 4 3 

OSEM 3 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 
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Tabela C5 -  Notas avaliação do médico dois para os tempos de aquisição reconstruídos 

Fonte: A Autora, 2020. 

 

 

Tabela C6 -  Notas avaliação do médico dois para os tempos de repouso 

Fonte: A Autora, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo de 

aquisição 

reconstruído 

Paciente 1 Paciente 2 Paciente 3 Paciente 4 Paciente 5 Paciente 6 Paciente 7 Paciente 8 Paciente 9 Paciente 10 

  5 min 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 

7 min 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 

 10 min 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 

 12 min 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 

 15 min 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 

Tempo de 

repouso 

Paciente 1 Paciente 2 Paciente 3 Paciente 4 Paciente 5 Paciente 6 Paciente 7 Paciente 8 Paciente 9 Paciente 10 

30 min 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 

45 min 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 
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Tabela C7 -  Notas avaliação do médico três para os algoritmos de reconstrução 

Fonte: A Autora, 2020. 

 

 

 

Tabela C8 -  Notas avaliação do médico três para os tempos de aquisição reconstruídos 

Fonte: A Autora, 2020. 

 

 

 

 

Algoritmo de 

reconstrução 

Paciente 1 Paciente 2 Paciente 3 Paciente 4 Paciente 5 Paciente 6 Paciente 7 Paciente 8 Paciente 9 Paciente 10 

TOF + PSF 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

TOF + OSEM 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

PSF 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

OSEM 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Tempo de 

aquisição 

reconstruído 

Paciente 1 Paciente 2 Paciente 3 Paciente 4 Paciente 5 Paciente 6 Paciente 7 Paciente 8 Paciente 9 Paciente 10 

5 min 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 

7 min 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 

10 min 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 

12 min 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 

15 min 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 
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Tabela C9 -  Notas avaliação do médico três para os tempos de repouso 

Fonte: A Autora, 2020. 

 

Tempo 

de 

repouso 

Paciente 1 Paciente 2 Paciente 3 Paciente 4 Paciente 5 Paciente 6 Paciente 7 Paciente 

8 

Paciente 9 Paciente 10 

30 min 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 

45 min 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 


