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RESUMO 

A avaliação da distribuição de material radioativo na articulação por imagens tomográficas 

por emissão de fóton único (SPECT) após RSO com ítrio-90 ou samário-153 visa monitorar a 

distribuição do material na articulação, avaliando possíveis extravasamentos e possível 

cálculo de dose. Contudo, a qualidade de imagens SPECT por Bremsstrahlung do 90Y com 

suas limitações, além de carência de literatura sobre o uso de 153Sm em RSO, tornam 

necessários estudos referentes à otimização de parâmetros de aquisição e de métodos de 

reconstrução de imagem para esta terapia. De forma a avaliar parâmetros de qualidade de 

imagem para ambos os radionuclídeos, imagens SPECT de um simulador contendo quatro 

inserções cilíndricas de diferentes diâmetros que mimetizam lesões captantes foram obtidas. 

Para 90Y foram obtidas imagens com uso de colimadores HEGP, MEGP e LEHR, utilizando-

se janela de energia de 130 keV e largura 70%, em matriz de aquisição 64 x 64. Enquanto 

para as aquisições do 153Sm, foi utilizado o colimador LEHR, janela de energia de 106 keV, 

largura 20%, considerando matriz de aquisição 64 x 64 e de 128 x 128. Os métodos de 

reconstrução FBP e OSEM foram testados em relação à aplicação de diferentes filtros e 

distintos números de iterações. Os resultados para o 90Y mostram maior contraste de imagem 

para o método de reconstrução iterativo, com aplicação do filtro Gauss, sendo que o método 

FBP apresentou resultados insatisfatórios. O acréscimo no número de iterações no método 

OSEM não apresentou aumento da qualidade da imagem. Houve menor discrepância entre os 

valores de captação para as lesões quando de aquisições da imagem utilizando o colimador 

HEGP.  Para o 153Sm, a reconstrução iterativa apresentou maior contraste e melhor relação 

sinal-ruído, sendo que o filtro Butterworth foi o que apresentou melhor resultado para todas 

as condições de reconstrução testadas. Observa-se diferença significativa na quantificação 

entre as reconstruções FBP e OSEM. O uso do colimador HEGP e do método de 

reconstrução iterativo OSEM com aplicação do filtro Gauss se mostrou como o protocolo de 

aquisição de imagem mais indicado para estudos com 90Y, e matriz 64 x 64, método OSEM 

com aplicação do filtro Butterworth para o 153Sm. A avaliação do CR mostrou que no 

protocolo otimizado para 90Y, regiões menores que 16 mm apresentam limitação e devem ser 

corrigidas. Os valores de CR devem ser utilizados em função da região de captação para a 

obtenção das doses absorvidas. Os protocolos desenvolvidos foram internalizados na rotina 

terapêutica de radiosinoviortese no hospital participante do presente estudo. 

Palavras-chave: radiosinoviortese, SPECT, bremsstrahlung, 90Y, 153Sm. 
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ABSTRACT   

The evaluation of radioactive material distribution in the articulation by Single Photon 

Emission Tomography (SPECT) images after RSO with yttrium-90 or samarium-153 

aims to guarantee the therapy efficacy and safety, evaluating possible extravasations and 

possible dose calculation. However, Bremsstrahlung's image quality of 
90

Y added to the 

lack of literature on the use of 
153

Sm for RSO justifies the need for studies on the 

optimization of acquisition parameters and reconstruction methods of the images. In 

order to evaluate image quality parameters for both radionuclides, SPECT images of a 

phantom containing four cylindrical inserts of different diameters that simulate lesions 

uptake were obtained. For 
90

Y images with collimators HEGP, MEGP and LEHR were 

obtained in 130 keV energy window and 70% width, using an acquisition matrix of 64 x 

64. Meanwhile, for 
153

Sm, LEHR collimator, 106 keV energy window, 20% width, 

matrix 64 x 64 and 128 x 128 were evaluated. The FBP and OSEM reconstruction 

methods were tested applying various filters and different numbers of iterations. The 

results for 
90

Y show higher image contrast for iterative reconstruction method, with 

application of the Gauss filter, and FBP method presented unsatisfactory results. The 

increase in number of iterations for OSEM did not increase image quality. There was less 

discrepancy between lesions uptake values when the image was acquired using HEGP 

collimator. For 
153

Sm, iterative reconstruction presented higher contrast and better signal-

to-noise ratio, where Butterworth filter presented the best result for all tested 

reconstruction conditions. There is a significant difference in quantification between FBP 

and OSEM reconstructions. The use of the HEGP collimator and OSEM iterative 

reconstruction method applying Gauss filter proved to be the most suitable image 

acquisition protocol for studies with 
90

Y; and 64 x 64 matrix, OSEM iterative 

reconstruction method with Butterworth filter for 
153

Sm. CR evaluation showed that in 

the protocol optimized for 
90

Y, regions smaller than 16 mm present limitation and should 

be corrected. CR values should be used as a function of the uptake region to obtain the 

absorbed doses. The protocols developed were internalized in the radiosynoviorthesis 

therapeutic routine in the participating hospital of the present study. 

Key words: radiosynoviorthesis, SPECT, bremsstrahlung, 
90

Y, 
153

Sm 
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1. INTRODUÇÃO 

A radiosinoviortese (RSO), também conhecida como sinovectomia radioisotópica, 

sinovectomia de radiação ou radiosinovectomia, é um tratamento que consiste na aplicação 

intra-articular de um radiofármaco beta-emissor específico com objetivo de irradiar a 

membrana sinovial patológica (SCHNEIDER, 2005). 

Na hemofilia, entre 70% e 80% do sangramento ocorre internamente nas articulações, 

especialmente em tornozelos, joelhos e cotovelos. A melhor prática médica é a profilaxia, ou 

seja, a utilização de procedimentos e recursos para impedir e evitar doenças, pois previne o 

sangramento e a destruição das articulações e tem como objetivo preservar a função 

musculoesquelética. A sinovectomia é a ação recomendada para retirar a sinóvia o mais 

rápido possível e preservar a função das articulações. A RSO não cirúrgica é um dos 

tratamentos de escolha (CLUNIE, 2003). 

A Associação Europeia de Medicina Nuclear (European Association on Nuclear 

Medicine - EANM) recomenda o uso de 
90

Y-silicato/citrato, rênio-186 (
186

Re)-sulfato ou 

érbio-169 (
169

Er)-citrato para terapias de RSO (CLUNIE, 2003). A escolha do radionuclídeo 

ideal para o tratamento de articulações pequenas (dedos), médias (cotovelo, punho e 

tornozelo) e grandes (quadril e joelho) depende da penetração das partículas β
-
 do 

radionuclídeo escolhido e do tamanho de partícula coloidal, que deve corresponder à 

espessura da sinóvia inflamada (JANKOVIC, 2012). Um radionuclídeo amplamente utilizado 

para a RSO na articulação do joelho é o 
90

Y, com eficácia estimada em 60 a 80 % (CLUNIE, 

2003), apresentando dificuldades atribuídas a fatores relacionados ao paciente, como o estágio 

de evolução da artropatia e atividade inflamatória dentro da articulação (HEUFT-

DORENBOSCH, 2000; PIRICH, 1999). 

 A hidroxiapatita [Ca10(PO4)
6
(OH)

2
], HÁ ligada ao 

90
Y ou 

153
Sm, é o radiofármaco 

utilizado no Brasil para RSO; apresenta boa resposta por ser o componente mais abundante da 

matriz óssea (SIEGAL, 1994), possui estabilidade bioquímica in vitro duradoura (CHINOL, 

1993) e característica biodegradável mostrada em  estudos com modelos animais 

(SHORTKROFF, 1992). 

 A avaliação da distribuição e não extravasamento do material radioativo na 

articulação é um dos fatores que pode garantir a eficácia e segurança da RSO. Para isso, os 

pacientes podem realizar cintilografia de corpo inteiro, estática e tomográfica por SPECT, 2 h 
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e 48 h ou  72 h após o procedimento (CLUNIE, 2003). Para o caso do uso de radionuclídeos 

emissores de partículas β
-
 como, por exemplo, 

90
Y, a produção de fótons de Bremsstrahlung 

pode também ser visualizada na imagem cintilográfica (SMITHT, 1988; SIMON, 1967). 

Porém, as imagens obtidas por câmaras gama não são facilmente quantificáveis, apesar de 

fornecerem evidência de que há certo grau de padronização do procedimento, incluindo 

avaliação do local da injeção (JAHANGIER, 2007).   

A imagem por cintilografia e a quantificação de radioisótopos emissores gama 

monoenergéticos para uso médico, por exemplo, o tecnécio-99m (
99m

Tc), conduziram à 

evolução de câmaras gama planares, com colimadores otimizados e cristais detectores de 

fótons primários, isto é, não dispersos, em janelas de energia discretas (SMITH, 1988; 

SIMON, 1967). 

Embora tecnicamente viável, a qualidade de imagem do 
90

Y por Bremsstrahlung é 

limitada pela sobrecarga de atenuação dos tecidos, espalhamento de fótons internos, taxas de 

contagens variáveis de fótons emitidos, ampla variação de energia dos fótons produzidos, 

baixa resolução espacial, tipo de colimador utilizado e, ainda, parâmetro de processamento de 

imagem escolhido (WRIGHT, 2015). 

Os métodos de reconstrução existentes em equipamentos de geração de imagem em 

medicina nuclear são o analítico e o iterativo. O método analítico mais aplicado é a 

retroprojeção filtrada (Filtered Back Projection – FBP). Quanto ao método iterativo, o 

algoritmo mais utilizado é o OSEM (Ordered Subsets Expectation Maximization) 

(POWSNER, 2006). Com a finalidade de corrigir distorções na imagem reconstruída, filtros 

são utilizados para removerem ruídos e melhorar a qualidade; estes são aplicados após a 

reconstrução e sua escolha depende totalmente do operador (MARQUES FILHO, 1999). 

Trabalhos anteriores mostram que é possível estabelecer uma metodologia de 

planejamento do tratamento de RSO mediante a combinação dos valores da atividade que será 

injetada em uma determinada espessura sinovial e o tamanho da superfície sinovial 

quantificada usando imagens de ressonância magnética (RM). Logo, uma possível junção de 

imagens SPECT com a metodologia da RM, permitiria uma melhor padronização do método 

de prescrição de atividade no procedimento de RSO (BERDEGUEZ, 2016) 

A proposta deste estudo foi analisar a influência dos diferentes parâmetros de 

aquisição e métodos de reconstrução tomográfica utilizados em exames por SPECT pós RSO 

com 
90

Y-Hidroxiapatita e com 
153

Sm-Hidroxiapatita, possibilitando melhor visibilização da 
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distribuição do material radioativo na articulação, avaliação de extravasamento e, ainda, 

possível quantificação. Dessa forma, protocolos de aquisição de imagem pós RSO com 
90

Y-

HA e com 
153

Sm-HA foram propostos de forma a evidenciar a real distribuição do material 

radioativo na articulação. 

 

 

1.1. OBJETIVO GERAL 

Avaliar diferentes parâmetros de aquisição e métodos de reconstrução de imagem para 

90
Y-Hidroxiapatita (

90
Y-HA) e 

153
Sm-hidroxiapatita (

153
Sm-HA) em SPECT, visando 

desenvolver protocolos de uso clínico para estudos de distribuição e de possível 

extravasamento do material radioativo da articulação sinovial. 

 

1.1.1. Objetivos específicos  

a) Avaliar a qualidade da imagem SPECT com uso de três colimadores (LEHR, 

MEGP e HEGP) para diferentes métodos de reconstrução, discutindo as restrições de cada 

método, para as aquisições de 
90

Y-HA;  

b) Avaliar a qualidade da imagem SPECT para aquisições de 
153

Sm-HA feitas com as 

matrizes de 64 x 64 e 128 x 128; 

c) Determinar qual dos dois métodos de reconstrução utilizados, reconstrução iterativa 

OSEM versus reconstrução analítica FBP, apresenta melhor qualidade visual e melhor 

representatividade de lesões de diferentes dimensões; 

d) Determinar a iteração que junto ao número de subconjuntos (subsets) resulta na 

melhor qualidade de imagem e representatividade das lesões; 

e) Verificar as propriedades da imagem, tais como: Contraste, Razão Contraste Ruído, 

Efeito de Volume Parcial e Coeficiente de Recuperação (CR) para o 
90

Y-HA utilizado em 

RSO de articulações de maior dimensão, como joelho;  

f) Verificar as propriedades da imagem, tais como: Contraste, Razão Contraste Ruído, 

para o 
153

Sm-HA utilizado em RSO de articulações de maior e/ou menor dimensão, como 

joelho, cotovelo e/ou tornozelo;  
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g) Definir o melhor protocolo de aquisição de imagem SPECT para 
90

Y-HA e 
153

Sm-

HA, a ser implementado na rotina clínica.  
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1. MEDICINA NUCLEAR 

Medicina Nuclear (MN) é uma especialidade médica na qual um composto químico 

contendo um radionuclídeo é administrado ao paciente por via oral, intravenosa, ou por 

inalação, tendo como objetivo o diagnóstico ou terapia de determinadas doenças. A Medicina 

Nuclear, assim como outras especialidades médicas, é dependente dos avanços da tecnologia. 

Desenvolvimento nas áreas de eletrônica, física, ciência da computação, radiofarmácia, 

radioquímica, tanto quanto da biologia molecular, estão intimamente relacionadas com a 

Medicina Nuclear (DE SÁ, 2010). 

O grande reconhecimento dessa especialidade no mundo todo se dá pela variedade de 

procedimentos e os benefícios, tanto diagnósticos quanto terapêuticos, assim como o uso 

como ferramenta de decisão quanto ao tratamento mais adequado e posterior 

acompanhamento (DE SÁ, 2010). 

A prática clínica desenvolvida em um serviço de medicina nuclear (SMN) utiliza 

compostos marcados como traçadores de funções orgânicas, denominados radiofármacos. 

Estes são radionuclídeos associados a um fármaco que tem afinidade com o órgão de 

interesse, sendo utilizados em diagnóstico por meio da formação de imagens da radiação 

emitida. A administração deste composto ao paciente pode ser via endovenosa, oral, por 

inalação, intracavitárias, entre outras. Os radionuclídeos utilizados são emissores de radiação 

gama ou pósitrons que ao interagirem com os detectores de equipamentos denominados gama 

câmaras, formam a imagem diagnóstica. Existem hoje dois tipos de técnicas para a aquisição 

das imagens: SPECT (Single Photon Emission Tomography) e PET (Positron Emission 

Tomography), sendo que a primeira utiliza compostos marcados com radionuclídeos 

emissores gama e a segunda com emissores beta positivos (pósitrons). Devido às propriedades 

de especificidade com órgãos e tecidos, existem hoje vários radiofármacos desenvolvidos 

também para uso em terapia, denominada terapia por radionuclídeos (CHERRY, 2012). 
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2.2. RADIOSINOVIORTESE 

 

2.2.1. Articulação sinovial  

As articulações sinoviais são responsáveis pela comunicação entre uma extremidade 

óssea e outra, possibilitando seu movimento, e são compostas por: cartilagem que reveste as 

extremidades ósseas, ligamentos, líquido sinovial e cápsula articular. A cápsula articular é 

uma membrana que envolve as articulações sinoviais e é dividida em duas camadas: 

Membrana Sinovial (interna), que é abundantemente vascularizada e inervada, sendo 

encarregada da produção de líquido sinovial; e Membrana Fibrosa (cápsula fibrosa), que 

possui maior resistência e pode estar reforçada em alguns pontos por feixes também fibrosos, 

que constituem os ligamentos capsulares (DANGELO, FATTINI, 2011). A figura 1 mostra a 

composição de uma articulação sinovial.  

 

Figura 1 - Composição de uma articulação sinovial (DANGELO e FATTINI, 2011). 

A sinóvia e as células sinoviais possuem diversas funções, tais como: regulação do 

volume de líquido sinovial, da composição de suas macromoléculas para lubrificação, 
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nutrição dos tecidos articulares e remoção de detritos articulares, como sangue em casos de 

hemartrose (ROOSENDAL, 1998). 

2.2.2. Hemofilia  

A hemofilia é uma doença hemorrágica hereditária relacionada ao cromossomo X e 

tem como característica a deficiência ou anormalidade da atividade coagulante do fator VIII 

(hemofilia A) ou do fator IX (hemofilia B). É estimada prevalência de aproximadamente um 

caso em cada 5.000 a 10.000 nascimentos do sexo masculino para a hemofilia A, e de um 

caso em cada 30.000 a 40.000 nascimentos do sexo masculino para a hemofilia B. A 

hemofilia A é a mais comum, representando cerca de 80% dos casos registrados no país 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). 

As manifestações clínicas das hemofilias A e B são similares, caracterizadas por 

sangramentos intra-articulares (hemartroses), hemorragias musculares ou em outros tecidos 

ou cavidades. As hemartroses afetam mais frequentemente as articulações do joelho, 

tornozelo, cotovelo, ombro e coxofemoral. Os episódios hemorrágicos podem surgir 

espontaneamente, ou após traumas, e variam de acordo com a atividade residual coagulante 

do fator VIII ou fator IX, que determina a classificação da gravidade da hemofilia 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). 

 

2.2.3. Artropatia hemofílica 

A artropatia hemofílica é o efeito mais frequente e incapacitante em pacientes 

hemofílicos, que acomete especialmente nas articulações dos joelhos, tornozelos, cotovelos e 

coxofemorais. É consequência de uma resposta inflamatória progressiva do tecido sinovial 

(sinovite), assim como de lesões degenerativas da cartilagem, ocasionadas pela presença de 

sangue nas articulações. A perda de movimentação articular, as contraturas fixas em flexão e 

a intensa atrofia muscular, secundária ao desuso, constituem as características mais relevantes 

da artropatia hemofílica. Nos casos mais graves e avançados, o movimento da articulação 

pode ser perdido completamente (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015).  

 



8 

 

2.2.4. Sinovectomia 

A remoção da sinóvia (sinovectomia) está indicada sempre que o tratamento com 

reposição do concentrado do fator da coagulação aliado ao tratamento fisioterápico não forem 

eficazes na interrupção das hemartroses recorrentes. A sinovectomia pode ser realizada por 

meios cirúrgicos ou não cirúrgicos (THOMAS, 2009). 

A sinovectomia cirúrgica pode ser feita mediante intervenção aberta ou artroscópica. 

A abordagem artroscópica é menos agressiva que a cirurgia aberta e reduz a frequência de 

hemartroses (WIEDEL, 1984). No entanto, esta técnica apresenta algumas desvantagens como 

a necessidade de hospitalização, a grande quantidade de fator utilizada e a necessidade de 

fisioterapia intensiva (SILVA, 2004). 

As sinovectomias não cirúrgicas podem ser químicas ou radioativas, definidas pela 

injeção intra-articular de substâncias que possuem capacidade de diminuir o volume e a 

atividade do tecido sinovial (SILVA, 2004). Por serem menos invasivas as técnicas não 

cirúrgicas são as mais indicadas para os pacientes com hemofilia (DUNN, 2002; SILVA, 

2004; LLINÁS, 2008). Quando comparada à RSO, a sinovectomia química é menos eficaz na 

redução da frequência de hemartroses, pois necessita de aplicações intra-articulares repetidas 

e está associada a dor intensa (RODRIGUEZ-MERCHAN, 2001; LLINÁS, 2006; SILVA, 

2008).  

2.2.5. Radiosinoviortese  

Radiosinovectomia, também chamada de Radiosinoviortese (RSO), consiste na injeção 

de um fármaco radioativo dentro da cavidade articular, que fornece terapia direcionada para 

combater processos inflamatórios sinoviais em articulações individuais e, por conseguinte, 

minimizar o dano e a doença artrítica crônica que se segue (THOMAS, 2009). 

O uso da RSO como alternativa para sinovectomia química e cirúrgica a fim de 

proporcionar alívio da dor e redução da inflamação em pacientes com diagnóstico de artrite 

reumatoide, artropatia hemofílica e outras doenças articulares, tem sido comum há mais de 60 

anos (DEUTSH et. al., 1993).  

A escolha do material radiativo ideal para aplicação em articulações deve ser baseada 

nas seguintes características: ligação de alta afinidade a um apropriado emissor beta in vitro e 

in vivo, distribuição uniforme intra-articular após a injeção e captação pela sinóvia sem 
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provocar processo inflamatório. Ainda, a meia-vida biológica deverá ser próxima e não menor 

que a meia-vida física do radionuclídeo ligado ao fármaco e deverá ser biodegradável dentro 

da sinóvia (CLUNIE et al.,1995; SHNEIDER et al.,2005). 

As partículas betas emitidas pelo material radioativo utilizado em RSO causam lesões 

nas células da membrana sinovial, iniciando com excitação e ionização dos átomos e 

moléculas dentro desse meio, criando radicais livres que iniciam os efeitos bioquímicos que 

levam à apoptose das células (AILLAND et al., 2003) e destruição da membrana sinovial 

inflamada (SCHNEIDER et al., 2005). 

Vários radionuclídeos têm sido utilizados com a finalidade de ablação da sinovite 

instalada, alguns são emissores somente de radiação beta, e outros emissores de radiação beta 

e gama. A RSO na terapia de pacientes hemofílicos foi iniciada em 1971 (AHLBERG, 1971). 

Desde então, houve acúmulo de experiência com uso de vários materiais radioativos: fósforo-

32 (
32

P), ouro-198 (
198

Au) coloidal, rênio-186 (
186

Re), 
90

Y, disprósio-165 (
165

Dy), hólmio-166 

(
166

Ho) e érbio -169 (
169

Er). As principais características dos materiais que têm sido utilizados 

em RSO são listadas na tabela 1 (NEVES et al., 1987; WINSTON et al., 1973; GEDIK et al., 

2006; MANIL et al., 2001; OFLUOGO et al., 2002; FRISO et al., 2004). 

 

Tabela 1 - Características dos radionuclídeos utilizados em RSO (DEUTSCH, 1993). 

Radionuclídeo 

Meia 

vida 

(dias) 

Máx. energia 

beta (MeV) 

Energia 

gama 

(keV) 

Penetração (mm) Tamanho 

partículas 

(µm) 
Max. Med. 

198
Au 2,700 0,96 110 3,6 1,2 0,02-0,04 

32
P  14,000 1,70 - 7,9 2,6 0,05-0,10 

186
Re 3,750 1,07 140 3,6 1,2 0,05-0,10 

90
Y  2,700 2,20 - 10,8 3,8 1,50-3,50 

166
Ho 1,200 1,85 81 8,7 2,2 1,20-12,00 

165
Dy 0,095 1,30 95 5,6 1,4 0,80-12,00 

169
Er 9,400 0,34 - 1,0 0,3 0,10-10,00 

153
Sm 1,950 0,80 100 3,1 0,8 0,10-8,00 
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A Associação Europeia de Medicina Nuclear (EANM) aconselha o uso de 

silicato/citrato marcado com 
90

Y ou 
186

Re-sulfato ou 
169

Er-citrato para RSO (PIRICH, 1999). 

O 
90

Y-silicato/citrato, o 
186

Re-sulfito e o 
169

Er-citrato são radiofármacos tradicionalmente 

utilizados em RSO e têm indicações bem estabelecidas para o tratamento da dor de 

articulações em artrite reumatoide, artrites indiferenciadas caracterizadas por sinovites, 

doenças inflamatórias de outras origens (borreliose de Lyme, artrite psoriática, espondilite 

anquilosante), efusão sinovial persistente (como ocorre na colocação de endopróteses), 

osteoartrites caracterizadas por sinovites, sinovites vilonodular, e hemartroses e sinovites 

associadas à hemofilia (SCHNEIDER et al.,2005; SIEGEL et al.,2004; CLUNIE et al.,2003; 

FARAHATI et al.,1999). 

Além desses, o 
153

Sm-Hidroxiapatita (
153

Sm-HA) foi utilizado por alguns autores para 

RSO; sua eficácia em joelhos não está ainda bem estabelecida, parecendo ser inferior ao 
90

Y 

para essa articulação (O'DUFFY,1999). Recentemente utilizado em pacientes com artropatia 

hemofílica, o 
153

Sm-HA demonstrou benefícios em articulações de médio porte 

(CALEGARO, 2009).  

A RSO com citrato-
90

Y e hidroxiapatita-
90

Y apresentou melhores resultados em 

estudos preliminares para a articulação do joelho que a RSO com hidroxiapatita-
153

Sm, 

sugerindo que os radiofármacos marcados com 
90

Y devem ser os indicados para articulações 

com grande volume sinovial, como joelhos (THOMAS, 2013). 

Um estudo comparativo mostra  que a RSO com hidroxiapatita-
153

Sm é mais indicada 

que os radiofármacos marcados com 
90

Y, para articulações com pequeno volume sinovial, 

como tornozelos e cotovelos, por se tratar de um radiofármaco com menor penetração tecidual 

(THOMAS, 2013). 

Na figura 2, é apresentado o esquema de decaimento do 
90

Y em 
90

Zr (estável), e na 

figura 3 o esquema de decaimento do 
153

Sm  em 
153

Eu, destacando o fóton de 103,18 keV que 

foi utilizado para a escolha da janela de energia neste trabalho. 
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Figura 2 - Esquema de decaimento 
90

Y em 
90

Zr estável. Fonte: http://www.nucleide.org/Laraweb 
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 Figura 3 – Esquema de decaimento 
153

Sm em 
153

Eu estável. Fonte: http://www.nucleide.org/Laraweb 
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2.3. TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE FÓTON ÚNICO (SPECT) 

Na técnica de tomografia por emissão de fóton único (Single Photon Emission 

Tomography - SPECT) a imagem é obtida através da interação dos raios gama que são 

emitidos do interior do corpo do paciente após a administração e biodistribuição do 

radiofármaco em uso. A gama câmara detecta e localiza a origem da emissão dos raios gama 

provenientes do radiofármaco. A figura 4 representa os principais componentes de uma 

câmara gama que são: colimador, cristal de cintilação, guia de luz e uma matriz de tubos de 

fotomultiplicadoras (CHERRY, 2012).  

 

 

Figura 4 - Principais componentes de uma gama câmara (CHERRY, 2012).  

 

O colimador é geralmente fabricado em chumbo, sendo comumente utilizado o de 

furos paralelos, aceitando apenas os raios gama que tenham direção perpendicular a este. Há 

colimadores distintos para os diversos tipos de exames diagnósticos e para diferentes energias, 
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dependendo do radioisótopo a ser utilizado, sendo substituído sempre que houver 

necessidade. Anexo ao colimador, há o detector que pode ser confeccionado com cristais 

inorgânicos e, em sua maioria, de iodeto de sódio dopado com Tálio (NaI(Tl)). O cristal é 

hidrofóbico, sendo hermeticamente fechado e protegido por um invólucro de alumínio. Um 

conjunto de fotomultiplicadoras, tubos a vácuo com um fotocatodo na extremidade, é inserido 

adjacente ao cristal, tendo a função de incrementar o sinal elétrico.  

Ao atravessarem o colimador, os raios gama provenientes do paciente interagem com 

o cristal, produzindo cintilação (ou fótons de luz) que serão coletados e convertidos em sinal 

elétrico pelo conjunto de fotomultiplicadoras, onde também ocorrerá a amplificação do sinal. 

O sinal elétrico amplificado resultante é encaminhado para uma unidade de processamento, 

que determina a localização X e Y de cada evento. Um terceiro sinal, denominado de pulso Z, 

se relaciona à energia do fóton produzido. O sistema é ajustado para uma janela de energia de 

15 a 20%, centrada no fotopico do nuclídeo utilizado. A altura do sinal é correspondente à 

energia do fóton e se este pulso é aceito pela janela de energia, o par X e Y é armazenado. 

Estes dados são arquivados em uma matriz de pixels que irá formar a imagem médica 

(CHERRY, 2012). 

A imagem cintilográfica convencional e a quantificação de radioisótopos médicos 

emissores de radiação monoenergética conduziram à evolução de câmeras gama planares 

atuais, com colimadores otimizados e cristais detectores para detectar e contar fótons 

primários em janelas de energia discretas. A emissão de partículas β
-
 de 

90
Y produz fótons de 

Bremsstrahlung que também podem gerar imagens cintilográficas. Os fótons de 
90

Y 

Bremsstrahlung são gerados quando a partícula de alta energia (isto é, o elétron) é emitida a 

partir do núcleo de 
90

Y, perdendo energia cinética ao interagir com átomos adjacentes. À 

medida que o elétron perde sua energia cinética, esta é convertida em um espectro de energia 

contínua de fótons primários e dispersos, sem fotopico de energia, diferente da cintilografia 

convencional (WRIGHT, 2015). 

Dado que a imagem SPECT requer mais tempo de aquisição do que as planares, as 

imagens planares pós RSO podem ser mais prontamente adotadas para avaliação de 

extravasamento pós-administração de 
90

Y. Por outro lado, a imagem SPECT de 

Bremsstrahlung pode permitir melhor quantificação quando comparada com as planares, e, 

ainda, melhor avaliação de dose em três dimensões (3D) da captação de 
90

Y (WRIGHT, 

2015). 
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2.4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA CINTILOGRAFIA 

A interpretação do resultado do exame pode ser realizada por meio de análise 

qualitativa, que é a análise visual dos padrões de captação da atividade do radiofármaco nos 

órgãos de interesse. De acordo com os protocolos médicos, dever ser feita na tela do 

computador, pois permite ajustes de cor e/ou contraste. A mesma escala de cores adotada 

deve ser usada para todos os pacientes que realizam aquele protocolo (SNMa,b, 2009; 

EANMa,b, 2009; ACR-SPR, 2012). 

2.5. PROTOCOLOS DE PROCESSAMENTO 

A imagem é expressa em diferentes níveis de cinza (escala de cinza), as variações nos 

tons são representadas por um conjunto de números, sendo que este varia de acordo com a 

matriz escolhida pelo usuário. Por exemplo: uma matriz de 256 x 256 pixels emprega tons de 

cinza que variam de 0 a 255. Cada posição que corresponde a um endereço na matriz é 

denominada de pixel e contém um valor numérico associado àquela tonalidade. A imagem 

digital é representada por uma matriz f(x,y), onde o valor de f é resultado da intensidade do 

material correspondente ao pixel cuja coordenada é (x,y). O tamanho da matriz determina a 

quantidade de pixels, assim, uma matriz 64 x 64 possui 4.096 pixels. Quanto maior o tamanho 

da matriz, maior a quantidade de pixels e menor será o tamanho de cada unidade, melhorando 

a resolução espacial da imagem (MARQUES FILHO, 1999). Na figura 5, pode-se verificar o 

efeito causado na imagem conforme o tamanho da matriz. 

 
Figura 5 - Efeito do tamanho da matriz na qualidade da imagem: (A) objeto: (B) matriz menor; (C) 

matriz maior (POWSNER, 2006). 
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Na imagem de MN o valor numérico obtido em cada pixel é dado pelo número de 

fótons que chegam ao detector naquele endereço da matriz. O evento será considerado válido 

quando a energia do fóton depositada no cristal encontra-se dentro da janela de energia 

estabelecida no protocolo. Quanto maior o número de fótons, maior deverá ser o contraste 

entre pontos captantes e não captantes, aumentando ou diminuindo a escala numérica de tons 

de cinza. Cabe, porém, comentar que existem limitações, principalmente relacionadas ao 

tempo morto do detector, ou detectores, durante a aquisição de imagem, podendo ocasionar 

perda de contagens por paralização do sistema. Os dados são processados matematicamente 

para reproduzir a figura de um corte transversal do órgão em estudo (CHERRY, 2012). 

Para aquisições de imagens com 
90

Y é recomendado que o tamanho da matriz da 

imagem de projeção (64 x 64 ou 128 x 128) seja selecionado de forma a fornecer o balanço 

apropriado entre resolução espacial e ruído da imagem.  Para isso, o valor de pixel ideal deve 

ser considerado como sendo menor que a resolução espacial (Full width at Half Minimum - 

FWHM) do sistema SPECT (DEWARAJA, 2012). 

 

2.6.  MÉTODOS DE RECONSTRUÇÃO 

Para a técnica SPECT, a reprodução do órgão é construída a partir de um conjunto de 

projeções bidimensionais, que são adquiridas pelos detectores. Estes giram ao redor do 

paciente obtendo aquisições em vários ângulos, conforme figura 6. Na reconstrução, 

algoritmos matemáticos relacionam os dados de projeção da distribuição da atividade no 

corpo para formar a imagem reconstruída do órgão em 3D (CHERRY, 2012). 
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Figura 6 - Esquema do sistema de aquisição de uma gama câmara SPECT (CHERRY, 2012). 

Existem dois métodos de reconstrução atualmente disponíveis: o analítico e o iterativo. 

O método analítico mais aplicado é o de retroprojeção filtrada (Filtered Back Projection – 

FBP). Quanto ao método iterativo, os algoritmos mais utilizados são MLEM (Maximum 

Likelihood Expectation Maximization) e OSEM (Ordered Subsets Expectation Maximization) 

(POWSNER, 2006). 

2.6.1. Método analítico 

A Retroprojeção Filtrada (Filtered Back Projection - FBP) tem sido o método mais 

utilizado na prática clínica por ser rápido e simples. Os dados adquiridos pela gama câmara 

são utilizados para criar cortes no plano axial do órgão em estudo do corpo do paciente. 

Denomina-se FBP a junção destes cortes em direção ao centro, formando o órgão de interesse. 

Os números de contagens por cada pixel (domínio espacial) em cada projeção são distribuídos 

ao longo do plano (X,Y), formando uma matriz. Em cada ângulo, uma nova matriz é obtida 

com a aplicação da Transformada de Fourier e aplicação de um pré-filtro, o Ramp. Novas 

projeções, agora filtradas, são obtidas com a aplicação da Inversão da Transformada de 

Fourier. Para cada endereço da matriz observa-se um maior ou menor valor para as contagens 

(figura 7 A). Nesta figura, a região central mais densa representa a maior quantidade de sinal 

na matriz de aquisição, enquanto os pontos ao redor são considerados artefatos, pois são 
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contagens residuais. Neste tipo de reconstrução, há um ruído característico que é o artefato 

estrela, que é eliminado pelo filtro Ramp (figura 7 B) (POWSNER, 2006; CHERRY, 2012). 

 
Figura 7 - Reconstrução pelo método analítico: (A) exibição do número de contagens ao longo de uma 

matriz; (B) efeito estrela, onde as posições 1, 2 e 3 representam o aumento do número de projeções. 

(POWSNER, 2006). 

A sobreposição de todas as informações retroprojetadas origina uma imagem 

aproximada da distribuição real da atividade no órgão em estudo (POWSNER, 2006). Na 

figura 8 é representada a visualização das projeções de um órgão pelo método de 

retroprojeção. 

 

Figura 8 - Projeções de um fígado são retroprojetadas a partir de cortes transaxiais do órgão 

(POWSNER, 2006). 

2.6.2. Método iterativo  

Neste método, o objetivo principal é minimizar a diferença entre as projeções medidas 

e as estimadas pelo algoritmo. Exige várias iterações para convergir para a melhor imagem. 
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Cada iteração equivale a um procedimento FBP em separado. Na maioria das vezes, considera 

a estimativa inicial como uma imagem uniforme. Durante a reconstrução, os valores das 

projeções medidas são comparados com os valores das projeções estimadas do objeto real. O 

resultado desta comparação é utilizado para ajustar a imagem inicial, modificando o valor 

estimado, gerando assim uma nova estimativa. Com isto, o tempo de cálculo para o 

processamento aumenta bastante devido ao processo de iteração (CHERRY, 2012). 

MLEM 

Este algoritmo é fundamentado no MLEM (Expectation Maximization Algorithm) que 

usa aproximações estatísticas. O MLEM utiliza a técnica da maximização da verossimilhança 

da imagem para aumentar o valor da estimativa, isto é, procura o melhor valor médio das 

flutuações estatísticas. Considera que todo o processo de detecção segue uma distribuição de 

Poisson, onde a reconstrução da distribuição da atividade, em cada pixel, dará origem a um 

conjunto de projeções estimadas similar ao conjunto medido. No conjunto que tem todas as 

projeções possíveis, o conjunto de maior probabilidade é a estimativa com a probabilidade 

máxima (Maximum Likelihood) de correlacionar com o objeto original. Se a matriz utilizada 

na imagem for de 128 x 128 pixels, tem-se de 1 a 16.348 pixels. Assim, todos os pixels da 

imagem e os elementos de projeção são agrupados para formar uma lista única para cada 

conjunto. Na teoria, os dados medidos convergem para o ponto em que são iguais aos dados 

estimados (POWSNER, 2006; CHERRY, 2012). 

O elevado número de iterações implica em maior tempo de processamento e de 

convergência, o que era inviável na prática clínica até pouco tempo. Novos algoritmos foram 

desenvolvidos para aumentar o poder de processamento das máquinas. O método mais 

utilizado atualmente é o OSEM (POWSNER, 2006; CHERRY, 2012). 

OSEM 

Este método foi proposto para acelerar o processo de reconstrução do algoritmo 

MLEM. O conjunto total de projeções é dividido em subconjuntos menores, denominados 

subconjuntos (subsets), a informação é processada por blocos, diminuindo o tempo de 

reconstrução. Se a imagem é adquirida com 64 projeções, ela pode ser dividida em 8 subsets, 

sendo cada um com 8 imagens; ou em 16 subsets, sendo cada um com 4 imagens, conforme 

exemplo a seguir: 
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Subconjunto 1: projeções 1, 17, 33 e 49. 

Subconjunto 2: projeções 2, 18, 34 e 50. 

... 

Subconjunto 16: projeções 16, 32, 48 e 64. 

Após esta divisão, aplica-se o método MLEM (Maximum Likelihood Expectation 

Maximization) que, após o processamento, obtendo uma iteração completa quando todos os 

subgrupos foram tratados. Ao usar 16 subsets, o processo de convergência é acelerado por um 

fator de 16, reduzindo o tempo computacional necessário para a reconstrução (BRUYANT, 

2002). 

 

2.7. FILTROS DE RECONSTRUÇÃO 

Para corrigir distorções na imagem reconstruída são utilizados filtros que removem 

ruídos e melhoram a qualidade da imagem; estes são aplicados após a reconstrução da 

imagem e sua escolha depende do operador. Os filtros atuam sobre duas técnicas, a filtragem 

espacial e a filtragem no domínio de frequência. No primeiro caso, o filtro atua sobre a matriz 

de pixels, removendo os de baixa contagem: no segundo caso, atua na modificação da 

Transformada de Fourier, removendo componentes de alta frequência (MARQUES FILHO, 

1999). 

Os filtros são classificados em “passa-baixa” e “passa-alta”. Os filtros “passa-baixa” 

eliminam ou atenuam os componentes de alta frequência no domínio das Transformadas de 

Fourier. Estes componentes correspondem a regiões de borda e/ou detalhes finos na imagem. 

O efeito deste filtro é a suavização da imagem, com o aparecimento de um pequeno 

“borramento”. Os filtros passa-alta eliminam ou atenuam os componentes de baixa 

frequência, realçando as bordas e regiões de alto contraste da imagem (MARQUES FILHO, 

1999). 

O filtro passa-baixa é caracterizado por dois parâmetros: a frequência de corte e a 

ordem. A frequência de corte (cutoff) indica qual frequência máxima do filtro será utilizada na 

reconstrução, ou seja, acima de uma frequência determinada, o ruído é eliminado. Para um 

valor elevado de frequência, a imagem terá ruído, e para uma baixa frequência de corte tem-se 

pior contraste (POWSNER, 2006; ZAIDI, 2006). A figura 9 representa os efeitos de alguns 

filtros passa-baixa utilizados na redução de ruídos de alta frequência. O filtro Parzen não é 
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muito utilizado em imagens SPECT por suavizar demais os dados e interferir fortemente na 

quantificação. Os filtros Butterworth e Hamming apresentam alguma suavização, sendo mais 

aceitos para dados de alta e média frequência em comparação com o filtro Parzen. O filtro 

Butterworth tem sido o mais comum por permitir ao usuário melhor ajuste de filtragem para 

alta frequência. A região cinza mais escura delineia a variedade de formas para o filtro 

Butterworth, enquanto a região mais clara indica uma variedade de formas para o Hann. 

(POWSNER, 2006). 

 

Figura 9 - Características dos filtros passa-baixa (POWSNER, 2006). 

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

visualização de pequenas lesões, levando à perda de contraste. Por esta razão, uma terceira 

classe de filtros, denominados filtros de melhoramento ou de restauração, é utilizada em 

imagens SPECT. Os filtros de restauração aumentam o sinal com redução simultânea de ruído 

sem perda da resolução, estes são o Metz e o Wiener (LYRA, 2011). 

FILTRO RAMP 

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

indefinições na imagem, como o efeito estrela produzido pela reconstrução FBP. É um filtro 

“passa-alta”. Não atua sozinho, está associado a um filtro passa-baixa, de forma a reduzir a 

alta frequência (LYRA, 2011). 
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FILTRO BUTTERWORTH 

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

filtro passa-baixa. Tem como característica os parâmetros de frequência de corte e ordem. Em 

conjunto com o filtro Ramp são usados no processo de reconstrução FBP (LYRA, 2011; 

ZAIDI, 2006). 

FILTRO GAUSS 

É um filtro passa-baixa comumente utilizado em SPECT apresentando maior contraste 

e maior razão contraste-ruído, quando comparado aos outros filtros (LYRA, 2011). 

FILTRO HANN 

É um filtro passa-baixa bem simples, utiliza apenas um parâmetro que é a frequência 

de corte. É muito eficaz na redução do ruído, mas não preserva as bordas da imagem do 

objeto (LYRA, 2011). 

FILTRO METZ 

É baseado na função transferência de modulação (Modulation /transfer Function - 

MTF) medida pelo sistema do equipamento SPECT. A MTF descreve como o sistema analisa 

as frequências e atua no domínio das mesmas. É dependente da contagem dos fótons que 

chegam ao detector, quanto maior a contagem maior a recuperação da resolução (LYRA, 

2011). Na figura 10, observa-se que com o aumento do número de contagens, o pico da curva 

MTF torna-se mais acentuado com a aplicação do filtro Metz, melhorando a resolução. 

 

Figura 10 - Filtro Metz para contagens totais de 20.000, 50.000, 100.000, 200.000, 500.000 e 1 milhão 

de contagens, da curva mais baixa até a maior curva, respectivamente (LYRA, 2011). 
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2.8. ANÁLISE DE QUALIDADE DA IMAGEM 

A qualidade de uma imagem é a representação fidedigna de um objeto. Na MN esta é 

limitada por vários fatores, sendo que alguns estão inter-relacionados. Sendo uma das 

principais propriedades a serem garantidas na imagem reconstruída pela necessidade de 

diferenciação de estruturas de pequena dimensão e densidades simulares de tecidos, a 

resolução espacial torna-se fator determinante para um bom diagnóstico. Outras propriedades 

também se apresentam como críticas para a diferenciação de regiões captantes ou não 

captantes, tais como: (a) contraste, e (b) relação contraste-ruído (CHERRY, 2012). Dessa 

forma, a garantia da qualidade de imagens médicas deve ser alcançada e, para tanto, as 

propriedades descritas a seguir devem se apresentar em conformidade com parâmetros 

especificados pelos fabricantes, ou estabelecidos em normas técnicas. 

2.8.1. Razão sinal-ruído 

O sinal é a parte da informação que produz a imagem real, enquanto ruídos são dados 

que podem não ter relação direta com a imagem, degradando sua qualidade. Quanto maior o 

número de contagens que chegam ao detector, tem-se um melhor sinal, aperfeiçoando esta 

relação. Dessa forma, a qualidade da imagem é dependente deste parâmetro (POWSNER, 

2006). 

2.8.2. Uniformidade 

Descreve o grau de homogeneidade da imagem de um campo uniforme proveniente de 

uma fonte radioativa de atividade conhecida. Pode ser obtida de duas maneiras: Intrínseca – 

sem o uso do colimador, ou Extrínseca - com o uso do colimador, em caso de técnica SPECT. 

Fatores que degradam a uniformidade são falhas nas fotomultiplicadoras, deterioração do 

cristal, ajuste incorreto da janela de energia, entre outros. (IAEA, 2009). 

2.8.3. Resolução espacial 

Descreve a habilidade da gama câmara em diferenciar dois pontos distintos de 

radiação na imagem reconstruída. Esta propriedade é intrínseca ao sistema instalado. Pode ser 

influenciada pela eficiência dos detectores, pela distância entre fonte e detector, pela atividade 

(ou número de contagens) presente na região em estudo, pelo sistema de colimação em uso, 

entre outros fatores (IAEA, 1991). Também está relacionada à quantificação da imagem PET 

e SPECT por meio do efeito do volume parcial (EVP), que é a limitação do equipamento em 
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reconhecer estruturas com dimensões menores que duas vezes sua resolução espacial (IAEA, 

2014). 

2.8.4. Efeito de volume parcial 

Entender como este efeito funciona é de grande importância na avaliação do 

diagnóstico, pois representa uma perda de informação ou erro na estimativa da concentração 

da atividade em regiões de pequenas lesões. 

Pode ser descrito por dois eventos distintos, onde o valor da intensidade (contagens) é 

diferente do real. O primeiro efeito é uma distorção na imagem 3D, causado pela resolução 

espacial limitada do equipamento. Devido a esta limitação, a imagem de uma pequena fonte 

pode ser apresentada maior, porém com pouca intensidade, onde uma parte do sinal 

“transborda”, fenômeno conhecido como spill out. Este “derramamento” afeta também a 

região de radiação de fundo (Background - BG). Este fenômeno é representado na figura 11 

(SORET, 2007). 

 

Figura 11 - (A) Representação de uma fonte circular (diâmetro 10 mm) de atividade uniforme (100 

unidades arbitrárias) em um fundo sem material radioativo; (B) atividade máxima medida é reduzida 

para 85 unidades arbitrárias (SORET, 2007). 

O segundo fenômeno é influenciado pela diferença de densidade dos tecidos ao redor 

da região estudada, denominado como efeito de fração do tecido. Neste caso, há interferência 

da atividade nas áreas adjacente ao objeto em estudo. Em uma lesão captante pequena em 

uma região de BG, o sinal será difundido da lesão para o BG (spill-out), mas também do BG 

para a lesão, devido ao menor número de contagens. Este fenômeno influencia, 

principalmente, as bordas do objeto sendo conhecido como spill in. A imagem resultante 

apresentará os dois efeitos, sendo que um ou outro será predominante em função do número 
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de contagens de cada região (SORET, 2007). Estes fenômenos são exemplificados na figura 

12. 

 
Figura 12 - (A) distribuição da atividade no objeto; (B) influência do spill-out (C) influência do  

spill-in; (D) a imagem resultante é a soma dos dois eventos (SORET, 2007). 

Esses fenômenos podem ser observados tanto em técnica PET quanto SPECT e 

tornam-se principalmente importantes quando se deseja quantificar a lesão, ou região de 

interesse. Correções devem ser avaliadas para ambos os efeitos, resolução espacial finita e 

diferenças no tecido, denominadas coeficientes de recuperação (CR) que são função do 

tamanho da lesão investigada. 

2.8.5. Coeficiente de recuperação 

A definição de um fator para correção do efeito de volume parcial (EVP) vem sendo 

discutida por vários autores. Porém, o método proposto para determinação desse fator não 

resulta em uma imagem corrigida, apenas corrige valores de captação encontrados (DE SÁ, 

2010).  

  determina ão do coeficiente ou fator é realizada com um simulador contendo lesões, 

de forma e dimensões conhecidas, contendo estruturas de diferentes de interesse de tamanhos 

distintos onde são inseridas atividades predeterminadas, procedendo-se a quantifica ão.   

avalia ão dos valores reais de atividade inseridos no simulador pelos valores obtidos na 

imagem final leva   determina ão dos coeficientes de recuperação (CR). Aplicando-os, então, 

às lesões reais de mesmas dimensões daquelas do simulador, podem-se obter valores de 

captação corrigidos para a lesão de interesse. Esse processo faz algumas considerações que 

devem ser levadas em conta durante as medidas. Assume-se que a lesão tem o mesmo formato 

e dimensão das estruturas do simulador, além de que a capta ão é homog nea em toda a 

extensão da lesão  DE S , 2010 . 
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Para SPECT, algumas tentativas de Correção de Volume Parcial (PVC) têm sido 

desenvolvidas, porém nenhum método foi amplamente aceito (DEWARAJA, 2012). 

 

2.8.6. Contraste  

Contraste tomográfico é um importante indicador do bom funcionamento do sistema 

em relação à detecção de pequenas lesões. Representa a capacidade de diferenciar regiões 

com captações distintas. O contraste diminui à medida que o tamanho do objeto é menor que a 

resolução espacial do sistema (IAEA, 2009). 

O contraste e o ruído são fatores que afetam a qualidade da imagem; sua combinação 

determina a visibilidade de uma lesão. O contraste depende da proporção de concentração da 

atividade na lesão e nas imediações (por exemplo, radiação de fundo ou Background - BG), 

sendo ainda mais comprometido pela resolução espacial finita do equipamento. A detecção de 

uma lesão com baixo contraste é afetada pelo ruído presente na radiação de fundo ao redor da 

lesão (IEC, 2015). 

Este parâmetro tem sido utilizado para definir a qualidade da imagem tomográfica e 

representa a razão entre uma lesão captante (quente) e a radiação que a rodeia, definida como 

BG (IEC, 2015). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

As propriedades da imagem influenciam na quantificação e avaliação de regiões 

captantes e não captantes, tão necessária ao diagnóstico preciso, principalmente em regiões do 

corpo onde a análise visual é dificultada por pequenas estruturas anatômicas. 

Dessa forma, a avaliação das propriedades de qualidade de imagem, como a relação 

contraste ruído e contraste, em exames pós Radiosinoviortese (RSO) foi realizada com 

objetivo de estudar a influência dos diferentes parâmetros de aquisição e métodos de 

reconstrução de imagens em exames SPECT. 

Os ensaios foram efetuados no Serviço de Medicina Nuclear do Hospital Universitário 

Clementino Fraga Filho (HUCFF), unidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(HUCFF/UFRJ), em parceria com o Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD/CNEN). 

Os radiofármacos utilizados, 
90

Y-HA (Ítrio-Hidroxiapatita) e 
153

Sm-HA (Samário-

Hidroxiapatita), foram cedidos pelo mesmo serviço, como parte da rotina dos tratamentos de 

RSO realizados pelo Hospital. 

 

3.1 MATERIAIS 

3.1.1. Ativímetro 

As medidas das atividades foram realizadas no ativímetro (medidor de atividade) 

disponível no serviço, de fabricação da Capintec® – Modelo CRC-25-R – N/S: 251200. 

Trata-se de um equipamento obrigatório para o funcionamento do serviço, conforme 

requerido pela legislação nacional (CNEN, 2013). Os testes de controle de qualidade 

solicitados pela legislação têm frequências diária, semestral e anual, sendo que as medidas 

devem estar dentro de um intervalo aceitável, segundo a Norma CNEN-NN-3.05 (CNEN, 

2013). A figura 13 apresenta o medidor de atividade utilizado no serviço e no presente 

trabalho. 

 O equipamento possui oito teclas predefinidas para os radionuclídeos mais utilizados, 

a saber: flúor-18 (
18

F), gálio-67 (
67

Ga), índio-111 (
111

In), tecnécio-99m (
99m

Tc), iodo-123 

(
123

I), iodo-131 (
131

I), xenônio-133 (
133

Xe) e tálio-201 (
201

Tl). A tecla correspondente ao 

radionuclídeo é selecionada no momento da medição. Há, ainda, uma tabela no manual 
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fornecido pelo fabricante com outros radioisótopos que podem ser acessados, através de 

calibração específica (CAPINTEC, 2009). 

 

 

Figura 13 - Ativímetro do Serviço de Medicina Nuclear do HUCFF/UFRJ. 

3.1.2. Câmara gama 

As imagens pós RSO neste hospital são realizadas no equipamento SPECT GE 

Healthcare, modelo Millennium-MG, que foi também o equipamento utilizado para o 

desenvolvimento e otimização do protocolo de aquisição. A câmara gama apresenta dois 

detectores com cristal de NaI(Tl) (Iodeto de Sódio dopado com Tálio), conforme apresentado 

na figura 14, e as especificações técnicas do equipamento são descritas na tabela 2 (GE, 

2007). 

 

Figura 14 - Gama câmara do HUCFF/UFRJ, GE Millennium – M.  
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Tabela 2 - Especificações técnicas do equipamento (GE, 2007). 

Dimensões do Cristal (mm) 402 x 558 

Campo de Visão (mm) 370 x 520 

Número de Fotomultiplicadoras 48 

Janela de Energia (keV) 55 - 540 

Espessura do Cristal (mm) 8,5 

 

3.1.3. Simulador 

O Simulador Jaszczak – ACR, desenvolvido pelo Colégio Americano de Radiologia 

(American College of Radiology – ACR), que pode avaliar os testes de uniformidade, 

contraste das lesões cilíndricas “quentes” e “frias”, efeito de volume parcial e resolução serviu 

como modelo para o utilizado no presente estudo. Este último foi confeccionado pelo Setor de 

Oficina do Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD), conforme mostrado na figura 15, 

apresentando as seguintes características: 

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

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

 Volume do simulador sem os insertes: 6.815 mm
3
; 

 Volume do simulador com os insertes: 6.185 mm
3
; 

 A tampa possui 7 cilindros com altura de 38,1 mm, para as seguintes simulações: 

 Quatro cilindros de plástico para simulação de lesões captantes/quentes com diâmetro de 

8,0 mm (2 mL); 12,0 mm (4,5 mL); 16,0 mm (8 mL) e 25,0 mm (19 mL); 

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

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

 No interior do corpo do simulador, um conjunto com seis esferas de acrílico sustentadas 

por hastes com altura de 88,0 mm para simulação de lesões não captantes (frias) com 

diâmetros de 9,5 mm; 12,7 mm; 15,9 mm; 19,1 mm, 25,4 mm e 31,8 mm. 
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Figura 15 - Simulador Jaszczak – ACR com destaque para a tampa (direita), contendo cilindros de 

diferentes diâmetros que representam lesões captantes cilíndricas, água, ar e osso. 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1. Preparação do simulador 

O valor da atividade (A) nas lesões captantes (quentes) do simulador é a diferença 

entre a atividade inicial e a atividade residual na seringa após a injeção da solução; estas 

medidas foram verificadas no ativímetro do serviço, conforme equação 1 a seguir. 

 

                                                              

Equação 1 

 

O valor da atividade, a hora da medição e da aquisição das imagens foi anotada para 

posterior cálculo da correção do decaimento, conforme equação 2: 

     
   

Equação 2 

Onde A é a atividade final corrigida para o tempo t, e λ é a constante de decaimento 

específica para o radionuclídeo em uso (
90

Y ou 
153

Sm) 

90
Y-HA  

Na RSO alguns autores consideram para um joelho adulto uma superfície sinovial de 

250 cm
2
 (DEUTSH, 1993; TORRES, 2009; LI P, 2004; THOMAS, 2013). Historicamente, 
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este tamanho de sinóvia é utilizado como referência para prescrever uma atividade de 

185 MBq de 
90

Y-HA, a fim de entregar uma dose de aproximadamente 100 Gy a 100g de 

pannus (ZUCKERMAN, 1987). Então, para o radionuclídeo 
90

Y-HA o simulador foi 

preparado com os cilindros preenchidos com solução de concentração em atividade de 0,74 

MBq/mL, retratando a mesma concentração considerada em um tratamento de RSO com 

injeção de 185 MBq de atividade para um volume de 250 cm
3
; o corpo do simulador foi 

preenchido com água.  

153
Sm-HA 

Para as aquisições de imagens do 
153

Sm-HA, que é um radionuclídeo mais indicado 

para articulações de menores dimensões, onde a concentração de atividade será maior, foi 

utilizado 1,48 MBq/mL (CALEGARO, 2014). 

3.2.1. Protocolos de aquisição 

90
Y-HA 

Para definir o melhor colimador para aquisição de imagens de 
90

Y-HA foi realizada 

uma comparação das imagens obtidas com os três tipos disponíveis no serviço. 

 Baixa Energia Alta Resolução (Low Energy High Resolution-LEHR); 

 Média Energia Uso Geral (Medium Energy General Purpose-MEGP); e 

 Alta Energia Uso Geral (High Energy General Purpose-HEGP). 

 Foram realizadas três aquisições, em cada aquisição foram feitas 64 projeções, com 

tempo de 30 segundos por projeção, matriz de 64 x 64, utilizando janela de energia 

centralizada em 130 keV e largura de 70 %; esta janela é próxima ao descrito em estudos 

preliminares como sendo a que apresenta melhor resultado (WRIGHT, 2015).  

153
Sm 

Para aquisições de imagens de 
153

Sm-HA o colimador utilizado foi o LEHR, com 

janela de energia centralizada em 106 keV e largura de 20%, que são parâmetros já utilizados 

no SMN, sendo avaliada a matriz de 64 x 64 e, também, a de 128 x 128, sendo então, 

realizadas duas aquisições, uma para cada matriz. 
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3.2.3. Métodos de reconstrução 

Após a aquisição das imagens, o processamento foi realizado pelo software Xeleris® – 

GE, disponível na estação de trabalho do equipamento utilizado.  

Para cada tipo de aquisição foram feitas reconstruções com os métodos FBP e 

iterativo.  

As imagens obtidas neste estudo foram reconstruídas utilizando o método FBP. Três 

filtros (Metz, Butterworth e Hann) foram aplicados e avaliados separadamente para este 

método de reconstrução.  

Para as reconstruções pelo método iterativo foram utilizadas diferentes iterações (3, 5, 

8 e 10) e 8 subconjuntos, seguidos da aplicação e avaliação de três filtros (Butterworth, Hann 

e Gauss) disponíveis na estação de trabalho para este método.  

Os métodos de reconstrução utilizados durante o estudo com 
90

Y-HA são descritos na 

tabela 3, apresentando três códigos para cada reconstrução, sendo um código para o colimador 

utilizado na aquisição (L = LEHR, M = MEGP e H = HEGP). Exemplo: 4L = Aquisição feita 

com o colimador LEHR, matriz 64 x 64, reconstrução OSEM (3 iterações e 8 subsets). Os 

números representam os diferentes filtros aplicados, neste caso o filtro Hann.  

Como para o 
153

Sm o fóton de interesse para a geração da imagem SPECT apresenta 

energia de 103 keV, o colimador utilizado nas aquisições foi o LEHR, de baixa energia. Os 

métodos de reconstrução utilizados durante o estudo com 
153

Sm-HA são descritos na tabela 4. 
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Tabela 3 - Métodos de Reconstrução utilizados para as aquisições de 
90

Y-HA. 
 

Código Matriz Reconstrução Filtro Iterações Subsets 

1

1L 

1

1M 

1

1H 

 

64 x 64 

 

FBP 

 

Hann 

 

- 

 

8 

2

2L 

2

2M 

2

2H 

 

64 x 64 

 

FBP 

 

Butterworth 

 

- 

 

8 

3

3L 

3

3M 

3

3H 

 

64 x 64 

 

FBP 

 

Metz 

 

- 

 

8 

4

4L 

4

4M 

4

4H 

 

64 x 64 

 

OSEM 

 

Hann 

 

3 

 

8 

5

5L 

5

5M 

5

5H 

 

64 x 64 

 

OSEM 

 

Butterworth 

 

3 

 

8 

6

6L 

6

6M 

6

6H 

 

64 x 64 

 

OSEM 

 

Gauss 

 

3 

 

8 

7

7L 

7

7M 

7

7H 

 

64 x 64 

 

OSEM 

 

Hann 

 

5 

 

8 

8

8L 

8

8M 

8

8H 

 

64 x 64 

 

OSEM 

 

Butterworth 

 

5 

 

8 

9

9L 

9

9M 

9

9H 

 

64 x 64 

 

OSEM 

 

Gauss 

 

5 

 

8 

1

10L 

1

10M 

1

10H 

 

64 x 64 

 

OSEM 

 

Hann 

 

8 

 

8 

1

11L 

1

11M 

1

11H 

 

64 x 64 

 

OSEM 

 

Butterworth 

 

8 

 

8 

1

12L 

1

12M 

1

12H 

 

64 x 64 

 

OSEM 

 

Gauss 

 

8 

 

8 

1

13L 

1

13M 

1

13H 

 

64 x 64 

 

OSEM 

 

Hann 

 

10 

 

8 

1

14L 

1

14M 

1

14H 

 

64 x 64 

 

OSEM 

 

Butterworth 

 

10 

 

8 

1

15L 

1

15M 

1

15H 

 

64 x 64 

 

OSEM 

 

Gauss 

 

10 

 

8 
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Tabela 4 - Métodos de Reconstrução utilizados para as aquisições de 
153

Sm-HA. 
 

Código Matriz Reconstrução Filtro Iterações Subsets 

1S 64 x 64 FBP Hann - 8 

2S 64 x 64 FBP Butterworth - 8 

3S 64 x 64 FBP Metz - 8 

4S 64 x 64 OSEM Hann 3 8 

5S 64 x 64 OSEM Butterworth 3 8 

6S 64 x 64 OSEM Gauss 3 8 

7S 64 x 64 OSEM Hann 5 8 

8S 64 x 64 OSEM Butterworth 5 8 

9S 64 x 64 OSEM Gauss 5 8 

10S 64 x 64 OSEM Hann 8 8 

11S 64 x 64 OSEM Butterworth 8 8 

12S 64 x 64 OSEM Gauss 8 8 

13S 64 x 64 OSEM Hann 10 8 

14S 64 x 64 OSEM Butterworth 10 8 

15S 64 x 64 OSEM Gauss 10 8 

16S 128 x 128 FBP Hann - 8 

17S 128 x 128 FBP Butterworth - 8 

18S 128 x 128 FBP Metz - 8 

19S 128 x 128 OSEM Hann 3 8 

20S 128 x 128 OSEM Butterworth 3 8 

21S 128 x 128 OSEM Gauss 3 8 

22S 128 x 128 OSEM Hann 5 8 

23S 128 x 128 OSEM Butterworth 5 8 

24S 128 x 128 OSEM Gauss 5 8 

25S 128 x 128 OSEM Hann 8 8 

26S 128 x 128 OSEM Butterworth 8 8 

27S 128 x 128 OSEM Gauss 8 8 

28S 128 x 128 OSEM Hann 10 8 

29S 128 x 128 OSEM Butterworth 10 8 

30S 128 x 128 OSEM Gauss 10 8 
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3.2.4. Análise da qualidade das imagens 

As imagens em formato DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) 

foram transferidas para outro computador e analisadas quanto à qualidade; utilizando o 

software RadiAnt®. Este programa fornece a média de contagens por pixel de cada região de 

interesse (Region of Interest - ROI). Para isso, foi utilizada a Norma IEC 61675-2, da 

Comissão Eletrotécnica Internacional (International Electrotechnical Commission - IEC), que 

aborda a avaliação da qualidade da imagem em medicina nuclear em aquisições Planares e 

SPECT [19]. As propriedades avaliadas neste estudo foram as que se apresentam como 

críticas para a diferenciação de regiões captantes ou não captantes, tais como contraste e 

relação contraste-ruído, dadas pelas equações 3, 4 e 5: 

 Variação do ruído 

CNj = Sj / Bj                                                                 Equação 3 

    

Onde, Sj é o desvio padrão dos valores de radiação de fundo (background - BG) 

medidos com ROI de mesmas dimensões das esferas ou cilindros captantes j do simulador; Bj 

é a média dos valores medidos de BG em regiões de interesse com as mesmas dimensões das 

esferas ou cilindros captantes j. 

 Contraste 

Contraste = Pj / Bj                                                       Equação 4 

    

Onde Pj é a média dos valores encontrados na ROI da lesão captante j; e Bj é a média 

dos valores encontrados de BG medidos com o mesmo tamanho de ROI correspondente à 

lesão j. 

 Razão contraste/ruído (contrast-to-noise ratio - CNR) 

 

CNRj =(Pj/Bj -1) / CNj                                                Equação 5 

                          

Onde Pj é o valor médio encontrado na ROI da lesão captante j; Bj é a média dos 

valores de BG encontrados na ROI referente à lesão j; CNj é o coeficiente de variação de 

ruído para a lesão j. 
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3.2.5. Análise das regiões de interesse (ROI)  

A avaliação da qualidade de imagem foi realizada a partir do corte transversal central 

da imagem reconstruída.  Por meio de análise visual localiza-se a fatia (slice) mais captante, 

ou seja, com maior número de contagens, denominada slice central ou 0 (zero). A ROI é 

delimitada nos pontos captantes com áreas iguais às lesões, indicadas nas características do 

simulador. Para o BG, foram feitas ROI com tamanhos iguais aos das regiões quentes, 

avaliando a variação do ruído em cinco pontos diferentes. 

 

3.2.6. Avaliação do efeito de volume parcial 

A avaliação do efeito do volume parcial em cada lesão j foi realizada determinando-se 

o coeficiente de recuperação CR (Recovery Coefficient), através da equação 6, a seguir: 

     
  

  
     

  

  
                                                                                  Equação 6 

 

Onde Pj é o valor médio encontrado na ROI da lesão captante j; Bj é a média dos 

valores de BG encontrados na ROI referente à lesão j; As é a concentração da atividade na 

lesão quente e Ab é a concentração da atividade na região do BG (IEC, 2015). 

O melhor resultado esperado para o CR é o valor igual a 1, indicando que o 

equipamento consegue medir toda a atividade inserida no simulador. Dessa forma, após a 

determinação dos coeficientes de recuperação, a correção das atividades efetivamente 

inseridas no simulador frente às atividades medidas, será representada como na equação 7: 

                                                                                              Equação 7 

 

Onde Areal representa a atividade corrigida para o efeito de volume parcial. 

 

3.2.7. Análise de incertezas 

 

Quando se relata o resultado de medição de uma grandeza física é obrigatório que alguma 

indicação quantitativa da qualidade do resultado seja fornecida, de forma tal que aqueles que o 
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utilizam possam avaliar sua confiabilidade. Portanto, em toda grandeza medida há necessidade de 

avaliar a incerteza associada (INMETRO, 2003). 

A incerteza do resultado de uma medição reflete a falta de conhecimento exato do valor  

mensurado. As incertezas podem ser de dois tipos, Tipo A e Tipo B. A Tipo A é aplicada à 

medida de variáveis aleatórias, sendo a média aritmética a melhor forma de estimá-la. A incerteza 

Tipo B é uma estimativa de uma grandeza de entrada que não tenha sido obtida pelas medições do 

trabalho em desenvolvimento. 

Neste estudo, foram atribuídas três fontes de incertezas: a incerteza associada à medição 

da atividade que foi medida e injetada no simulador, e a incerteza de acuidade visual do operador 

ao delimitar as regiões de interesse das imagens que serão quantificadas. Uma vez identificadas as 

incertezas, estas são propagadas conforme Equação 8: 

 

                                           √  
    

                                                                Equação 8  

 

onde, 

uQualidade da Imagem: incerteza associada aos valores encontrados da avaliação da qualidade da 

imagem; 

ua : incerteza associada ao ativímetro; 

ub : incerteza associada à acuidade visual. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Análise de incertezas 

 

As incertezas foram estimadas a partir dos detalhes experimentais.  

A medida mais utilizada neste estudo é a atividade inserida no simulador, ou seja, a 

atividade medida. A incerteza associada ao ativímetro foi determinada a partir dos testes de 

controle de qualidade realizados no equipamento no período de realização deste trabalho, 

sendo 4,5 % a incerteza associada ao ativímetro.  

Outro fator importante é a delimitação das regiões de interesse para as medidas de 

contraste e da razão sinal-ruído. A incerteza associada à acuidade visual durante a delimitação 

das ROI foi determinada durante as quantificações. Ao realizar 10 ROI diferentes da mesma 

região, foi possível notar uma variação de 10 % entre as contagens. 

A incerteza final atribuída aos valores obtidos neste trabalho foi 12 %, considerando 

que a incerteza associada à acuidade visual é a que apresenta o valor mais significante em 

relação às outras incertezas consideradas. 

Os resultados encontrados nas avaliações de qualidade de imagem são apresentados a 

seguir, individualizados por tipo de radionuclídeo. 

As tabelas 3 e 4 apresentadas nas páginas 33 e 34 servem como auxílio para 

entendimento das combinações utilizadas neste trabalho, apresentadas em códigos nos 

resultados a seguir. 

 

4.2. 
90

Y-HA 

Para as aquisições utilizando o radiofármaco 
90

Y-HA, 45 resultados foram gerados nas 

diferentes combinações utilizadas na reconstrução das imagens, sendo 15 reconstruções diferentes para 

cada colimador utilizado. O contraste obtido para cada reconstrução, de acordo com o tamanho da 

lesão, é mostrado nas tabelas 5, 6 e 7. 
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Tabela 5 - Contraste obtido para cada tamanho de lesão para as diferentes reconstruções de imagens 

adquiridas com o colimador LEHR. 

ROI 

(mm) 
1L 2L 3L 4L 5L 6L 7L 8L 9L 10L 11L 12L 13L 14L 15L 

25 24 26 24 45 52 50 45 53 50 44 44 50 39 45 45 

16 9 10 10 17 20 25 19 21 22 18 21 21 18 20 20 

12 3 4 4 7 8 9 8 9 11 8 9 10 8 9 10 

8 2 2 2 4 5 5 5 6 6 5 6 6 5 6 6  

 

Tabela 6 - Contraste obtido para cada tamanho de lesão para as diferentes reconstruções de imagens 

adquiridas com o colimador MEGP. 

ROI 

(mm) 
1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M 12M 13M 14M 15M 

25 24 25 25 43 40 53 41 47 52 40 47 54 40 42 54 

16 13 14 14 27 26 40 27 28 41 28 28 43 28 29 45 

12 10 10 12 17 16 26 17 18 26 18 18 29 18 18 30 

8 4 4 6 6 5 8 6 5 10 6 5 12 7 6 13 

 

Tabela 7 - Contraste obtido para cada tamanho de lesão para as diferentes reconstruções de imagens 

adquiridas com o colimador HEGP. 

ROI 

(mm) 
1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 

25 45 47 38 57 61 64 56 60 62 56 60 61 56 61 61 

16 29 26 27 47 51 65 47 51 66 48 51 69 48 51 72 

12 17 18 17 33 36 43 32 35 41 31 34 40 31 34 40 

8 8 9 8 13 14 20 14 15 22 14 15 23 14 15 24 

 

Os valores em negrito são os obtidos com reconstruções do tipo FBP, mostrando que 

este método apresenta resultados significativamente inferiores ao método iterativo. Os valores 

chegam a apresentar 50 % menos contraste em algumas combinações como, por exemplo, a 

reconstrução 2L, onde se obteve o valor 26 de contraste para a lesão de 25 mm e a 



40 

 

reconstrução 5L que apresentou valor 52 de contraste para o mesmo tamanho de lesão. 

Segundo Koch (2005), Powsner (2006) e Cherry (2012), o algoritmo iterativo aplica muito mais 

correções durante a reconstrução, isso pode resultar em melhoria dos resultados observados.  

Comparando as três tabelas, é possível observar que o maior contraste é dado pelas 

aquisições feitas com o colimador HEGP, avaliando a primeira combinação para cada 

colimador para lesões de 25 mm (1L = 24, 1M = 24 e 1H = 45); o colimador LEHR é o que 

apresenta pior rendimento para as aquisições com 
90

Y-HA, pois apresenta maior diferença 

entre os valores de contraste, considerando os diferentes tamanhos de lesão. Logo, os 

colimadores MEGP e HEGP costumam ser mais indicados para aquisições de imagens com 

90
Y-HA, justificando o uso destes em estudos preliminares observados por WRIGHT (2015). 

Ao avaliar os valores obtidos em função do filtro utilizado, observa-se que o filtro 

Gauss apresentou melhores resultados para as aquisições feitas com os três tipos de 

colimadores e para todas as reconstruções iterativas, independente do número de iterações 

empregado. Por outro lado, o filtro Hann tende a diminuir o contraste da imagem, para todas 

as reconstruções.   

Para melhor visualização, os dados das tabelas foram plotados em gráficos, onde é 

possível observar as diferenças que cada método de aquisição e reconstrução pode gerar em 

lesões de diferentes diâmetros. Foram escolhidos cinco resultados considerados melhores para 

cada aquisição (colimador LEHR, MEGP e HEGP) e reconstrução (FBP e OSEM), 

considerando os requisitos: maior contraste, maior razão contraste-ruído e menor diferença 

entre os valores encontrados nas ROI de diâmetros distintos, sendo apresentados nas figuras 

18, 19 e 20. 
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Figura 16 - Melhores resultados para aquisição com o colimador LEHR 

A figura 16 reforça o fato de que os resultados para as reconstruções do tipo FBP 

(15L) são inferiores aos das reconstruções iterativas (2L, 6L, 9L e 12L), embasando as 

recomendações para uso da reconstrução iterativa em aquisições de imagens de 
90

Y-HA. 

Também é possível observar que lesões com mais de 16 mm de diâmetro tendem a apresentar 

valores com maior discrepância dos obtidos em lesões menores, quando se usa este colimador, 

efeito atribuído ao tamanho das lesões, ou seja, efeito de volume parcial. 
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Figura 17 - Melhores resultados para aquisição com o colimador MEGP. 

 

O colimador MEGP apresentou resultado mais próximo do que seria esperado como 

um bom resultado, que seria um valor constante de contraste para lesões a partir de um 

determinado diâmetro que, no caso, seria 16 mm. A única reconstrução que superestimou de 

maneira visível nas figuras 17 e 18 foi a do tipo FBP (15M). 

 

Figura 18 - Melhores resultados para aquisição com o colimador HEGP. 
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O colimador HEGP foi o que apresentou maior contraste para os diferentes diâmetros, 

tendo como pior resultado o obtido com a reconstrução do tipo FBP. 

Para os três gráficos apresentados, o filtro que se destacou como sendo o que 

proporciona maior contraste foi o Gauss, sendo que para as reconstruções do tipo FBP, o 

filtro Butterworth é o mais indicado.  

A seleção do filtro adequado e a determinação dos parâmetros do filtro são as maiores 

dificuldades para implementação na rotina clínica. A filtragem de imagens é um parâmetro de 

processamento importante, embora subjetivamente aplicado. A literatura mostra que os filtros 

Hann e Butterworth são os de processamento de imagem mais utilizados (LYRA, 2011). 

Entretanto este estudo aponta que o uso do filtro Hann não é aconselhável para imagens de 

90
Y-HA, pois é o filtro que resulta em uma imagem de menor contraste.  

Outro parâmetro de avaliação utilizado foi a Razão Contraste/Ruído, sendo os 

resultados mostrados nas tabelas 8, 9 e 10. 

 

Tabela 8 - Razões Contraste/Ruído obtidos para cada tamanho de lesão, para as diferentes 

reconstruções de imagens adquiridas com o colimador LEHR. 

ROI 

(mm) 
1L 2L 3L 4L 5L 6L 7L 8L 9L 10L 11L 12L 13L 14L 15L 

25 43 45 44 174 188 255 146 128 202 119 120 169 236 253 339 

16 12 12 13 45 43 69 35 33 46 31 30 38 58 57 111 

12 5 4 5 26 25 29 17 16 19 15 13 15 33 36 52 

8 2 2 2 12 14 14 9 11 9 9 9 8 13 15  18 

 

Assim como o contraste, a Razão Contraste/Ruído mostrou que as reconstruções pelo 

método FBP são inferiores às iterativas, com valores até 5 (cinco) vezes menores para 

algumas lesões. Porém, as aquisições feitas com o colimador LEHR tendem a ter valores mais 

discrepantes, até 4 (quatro) vezes maiores que os encontrados em lesões iguais ou menores a 

16 mm. Isso pode dificultar a avaliação dosimétrica da distribuição do material radioativo em 

articulações grandes, como a do joelho. 
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Tabela 9 - Razões Contraste/Ruído obtidos para cada tamanho de lesão, para as diferentes 

reconstruções de imagens adquiridas com o colimador MEGP. 

ROI 

(mm) 
1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M 12M 13M 14M 15M 

25 52 54 57 115 109 173 105 126 166 100 126 149 98 102 139 

16 32 32 35 80 77 121 72 86 98 64 86 81 62 62 80 

12 21 20 30 40 42 54 34 46 41 30 46 34 30 31 33 

8 4 4 5 12 14 15 11 13 12 10 13 10 10 10 10 

 

 

Tabela 10 - Razões Contraste/Ruído obtidos para cada tamanho de lesão, para as diferentes 

reconstruções de imagens adquiridas com o colimador HEGP. 

ROI 

(mm) 
1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 

25 67 70 53 104 113 107 96 104 93 92 99 82 91 99 78 

16 34 28 30 86 91 102 79 82 91 72 75 80 75 74 82 

12 17 18 12 58 61 66 52 56 53 45 49 43 45 46 43 

8 8 8 5 23 24 30 24 24 28 20 22 24 21 20 23 

Observa-se que os melhores resultados continuam sendo para a aquisição feita com o 

colimador HEPG, pois os valores de captação entre lesões de diferentes diâmetros possuem 

pouca discrepância, o que pode favorecer uma avaliação mais confiável da distribuição do 

material radioativo na sinóvia, onde regiões menores ou mais estreitas não serão 

subestimadas. Assim, será possível avaliar se a articulação está recebendo a mesma dose em 

toda sua área. 

A figura 19 reforça a conclusão de que as aquisições feitas com o colimador LEHR 

tendem a superestimar lesões maiores que 16 mm. Nota-se que quanto maior a lesão, maior é 

a razão contraste/ruído, enquanto o ideal seria que o valor se mantivesse estável a partir de um 

determinado tamanho de lesão, como observado nas figuras 21 e 22 para as aquisições feitas 

com os colimadores MEGP e HEGP.  
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Figura 19 - Melhores resultados para aquisição feita com o colimador LEHR. 

 

Na figura 20 observa-se que duas reconstruções obtiveram a mesma curva. Embora 

não sejam os resultados mais satisfatórios, ambas utilizaram o filtro Butterworth, variando 

apenas o número de iterações (5 e 8 iterações). Isso mostra que o aumento do número de 

iterações pode não acarretar em melhoria da imagem. Porém, o uso de um filtro adequado 

pode gerar resultados mais aceitáveis e confiáveis, uma vez que a maior razão contraste/ruído 

é observada na reconstrução feita com apenas 3 iterações, com uso do filtro Gauss. 

 

 

Figura 20 - Melhores resultados para aquisição feita com o colimador MEGP. 
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Conforme estudos preliminares,  quanto maior  o  número  de iterações melhor será a 

imagem da estrutura anatômica analisada, entretanto com este valor muito alto também há 

maior índice de ruído, o que pode acarretar em laudos errados, além de aumentar o tempo de 

processamento, não sendo  aconselhável  para  a  rotina  clínica (MARQUES DA SILVA, 

1998; FRIDA, 2006; KOCH et al., 2011; KNOLL et al., 2012, POWSNER; POWSNER, 

2013). O presente estudo com 
90

Y-HA corrobora esses achados, onde  as  imagens com alto 

índice  de  iteração não apresentaram, necessariamente, maior qualidade. 

Para o colimador HEGP o filtro Gauss apresentou melhor resultado para todas as 

reconstruções nas quais este foi empregado, gerando curvas similares, como mostra a figura 

21, sendo considerado o ideal para aquisições de imagens com 
90

Y-HA, pois os valores da 

Razão Contraste/Ruído não variam tanto para os diferentes tamanhos de lesões. 

 

 

Figura 21 - Melhores resultados para aquisição feita com o colimador HEGP. 

 

As melhores imagens obtidas com os três colimadores, para cada método de 

reconstrução, são mostradas nas figuras 22, 23, 24, 25 e 26. Nestas é possível notar que as 

reconstruções do tipo FBP apresentam maior ruído de imagem e os contornos das lesões não 

são fidedignos aos dos cilindros contendo material radioativo.  
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Nas aquisições feitas com o colimador LEHR, as lesões menores que 12 mm não 

possuem forma e podem ser facilmente confundidas com ruído de imagem; só há mudança na 

diminuição do ruído quando se utiliza o método de reconstrução iterativo. 

 

LEHR + FBP MEGP + FBP HEGP + FBP 

   

Figura 22 - Melhores resultados para as reconstruções do tipo FBP para cada tipo de colimador. 

 

LEHR + OSEM (3 i, 8 s) MEGP + OSEM (3 i, 8 s) HEGP + OSEM (3 i, 8 s) 

   

Figura 23 - Melhores resultados para as reconstruções do tipo OSEM com 3 iterações e 8 

subconjuntos para cada tipo de colimador. 

Observa-se evidente redução do ruído quando se utiliza o método iterativo. Isto é 

notado para os três colimadores, como é possível observar nas figuras 22 e 23. 

Entretanto, para as aquisições feitas com o colimador LEHR, há aumento do ruído de 

imagem de acordo com o aumento do número de iterações, o que é possível observar 

comparando as figuras 23, 24, 25 e 26. 
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LEHR + OSEM (5 i, 8 s) MEGP + OSEM (5 i, 8 s) HEGP + OSEM (5 i, 8 s) 

   

Figura 24 - Melhores resultados para as reconstruções do tipo OSEM com 5 iterações e 8 

subconjuntos para cada tipo de colimador. 

Visualmente há pouca melhoria da imagem com aumento de iterações nas 

reconstruções iterativas. Nota-se que as imagens para o colimador MEGP e HEGP das 

figuras 23, 24 e 25, apresentam pouca diferença em relação ao ruído de imagem a ao 

contorno das lesões.  

 

LEHR + OSEM (8 i, 8 s) MEGP + OSEM (8 i, 8 s) HEGP + OSEM (8 i, 8 s) 

   

Figura 25 - Melhores resultados para as reconstruções do tipo OSEM com 8 iterações e 8 

subconjuntos para cada tipo de colimador. 

 

Na figura 26, a imagem referente à aquisição com o colimador MEGP apresenta 

pontos captantes onde não há atividade. Esse ruído de imagem só é visto nesta última 

reconstrução. Isso enfatiza que o aumento número de iterações, e consequente aumento 

no tempo de reconstrução, não garante uma imagem com melhor qualidade. 
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LEHR + OSEM (10 i, 8 s) MEGP + OSEM (10 i, 8 s) HEGP + OSEM (10 i, 8 s) 

   

Figura 26 - Melhores resultados para as reconstruções do tipo OSEM com 10 iterações e 8 

subconjuntos para cada tipo de colimador. 

Este estudo mostra que os colimadores MEGP e HEGP utilizados em conjunto com o 

método iterativo são os mais indicados na prática clínica. Contudo, a imagem com menor 

quantidade de ruído foi obtida com o colimador HEGP. Logo, estudos referentes aos métodos 

de reconstrução e aos filtros que podem ser empregados se mostram de extrema importância 

para otimização de protocolos de aquisição de imagens, tanto para diagnóstico, quanto para a 

dosimetria individual do paciente. 

Após a confirmação de melhoria na qualidade da imagem para aquisições feitas com 

os colimadores MEGP e HEGP, foi realizada uma avaliação do Efeito de Volume Parcial para 

as imagens feitas com estes dois colimadores. Os resultados, divididos por método de 

reconstrução e comparando a aplicação de diferentes filtros são mostrados na figuras 27 e 28. 
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Figura 27 – Coeficiente de Recuperação (CR) para reconstruções de imagens das aquisições 

com o colimador MEGP. 
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Figura 28 – Coeficiente de Recuperação (CR) para reconstruções de imagens das aquisições 

com o colimador HEGP. 
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Analisando os gráficos apresentados na figura 27, resultados obtidos para a aquisição 

com o colimador MEGP, nota-se que o método de reconstrução FBP apresenta resultados 

insatisfatórios, ou seja, valores de CR distantes de 1 (menores que 0,3),  independentemente 

do filtro aplicado. Com isso, pode-se concluir que este método de reconstrução subestima a 

atividade na lesão em até 97 % da atividade real. 

O filtro Gauss aplicado às reconstruções pelo método iterativo, 6M, 9M, 12M e 15M 

apresentou melhor resultado entre as diferentes combinações, contudo os valores ainda são 

subestimados para todos os tamanhos de lesão estudados, sendo mais expressivos para lesões 

menores que 16 mm, com contagens subestimadas em mais de 50 % da atividade real. 

O melhor conjunto para aquisições com o colimador MEGP foi obtido utilizando o 

método OSEM com 10 iterações e aplicação do filtro Gauss. Entretanto, mesmo para a lesão 

de maior diâmetro do simulador utilizado neste estudo (25 mm), a contagem foi subestimada 

em mais de 40 % da atividade real. 

Os resultados obtidos para a aquisição com o colimador HEGP, apresentados nos 

gráficos da figura 28, mostram que o uso deste colimador pode gerar resultados mais 

confiáveis (CRs próximos a 1) dependendo do tamanho da lesão e do método de reconstrução 

utilizado. 

Para o método FBP houve melhoria dos valores de CR com uso do colimador HEGP e 

aplicação de diferentes filtros, porém, o melhor resultado para o maior diâmetro de lesão (25 

mm) ainda apresenta contagem subestimada em aproximadamente 49% da atividade real. 

O método OSEM com a aplicação do filtro Gauss apresentou resultados mais 

satisfatórios (CRs próximos a 1), para imagens aquisitadas com o colimador HEGP. Contudo, 

lesões menores que 16 mm ainda podem ser subestimadas em até 77 % em suas contagens.  

Assim como a aquisição com o colimador MEGP, o melhor conjunto para aquisições 

com o colimador HEGP foi dado utilizando o método OSEM com 10 iterações e aplicação do 

filtro Gauss, onde lesões entre 16 mm a 25 mm podem ser subestimadas em menos de 30 %, 

tendo como resultado para a lesão de 16 mm, aproximadamente 20 %  de diferença do valor 

real.  

Para a realização de estudos de dosimetria, estes valores de CR devem ser utilizados 

em função da região de captação de forma a permitir a determinação das doses absorvidas na 

articulação tratada.  
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4.3. 
153

Sm-HA 

Além da emissão de partículas beta, o 
153

Sm emite radiação gama, sendo 103,18 keV a 

energia predominante com probabilidade de decaimento de 30%. Devido a isso, a avaliação 

dos três tipos de colimadores não foi necessária, sendo indicado apenas o colimador de baixa 

energia. Portanto, os estudos para otimização do protocolo de aquisição de imagens foi 

realizado pela avaliação dos diferentes métodos de reconstrução de imagem e com uso de 

duas matrizes de tamanhos distintos (64 x 64 e 128 x 128). Os valores de contraste obtidos 

para cada reconstrução, de acordo com o tamanho da lesão, são mostrados nas tabelas 11 e 12. 

Tabela 11 - Contraste obtido para cada tamanho de lesão para as diferentes reconstruções de imagens 

adquiridas com a matriz 64 x 64. 

ROI 

(mm) 
1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S 8S 9S 10S 11S 12S 13S 14S 15S 

25 123 132 121 384 432 412 334 370 353 319 356 340 318 355 338 

16 99 106 101 297 325 392 261 284 338 249 273 320 247 271 315 

12 47 47 50 168 172 263 148 151 229 142 146 221 141 146 222 

8 15 15 16 34 37 43 29 32 36 28 31 35 28 32  36 

 
               

 
               A partir dos valores descritos na tabela 11, é possível observar que a reconstrução 

iterativa apresentou maior contraste, com valores até 5 vezes maiores que os encontrados nas 

reconstruções FBP. Contudo, o aumento do número de iterações não interfiriu 

significativamente nos resultados, uma vez que o maior contraste foi observado na 

reconstrução com menor número de iterações. Esse resultado foi similar aos alcançados para 

as aquisições com 
90

Y-HA. 

Al-Lehyani (2009) avaliou os dois métodos de reconstrução com um simulador ósseo, 

através de pequenas esferas. O estudo demonstrou que OSEM apresentou imagens com 

bordas mais definidas,  sendo que  a  técnica FBP  não  conseguiu  distinguir  todas  as  

esferas,  prejudicando  a  resolução  espacial e o contraste da imagem reconstruída. Este 

mesmo estudo também concluiu  que  as  imagens  das  esferas na técnica FBP apresentaram 

maior ruído, tornando o uso do método OSEM para reconstrução das imagens de cintilografia 

o mais recomendado.  
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O filtro com menor rendimento para todos os tipos de reconstruções foi o Hann (1S, 

4S, 7S, 10S e 13S), com o menor contraste quando comparado aos Butterworth (2S, 5S, 8S, 

11S e 14S) e Gauss (6S, 9S, 12S e 15S). Já o melhor filtro para as aquisições com 
153

Sm foi o 

Gauss, apresentando maior contraste e menor diferença entre lesões de diferentes tamanhos.

        

Tabela 12 - Contraste obtido para cada tamanho de lesão para as diferentes reconstruções de imagens 

adquiridas com a matriz 128 x 128. 

ROI 

(mm) 
16S 17S 18S 19S 20S 21S 22S 23S 24S 25S 26S 27S 28S 29S 30S 

25 131 140 112 423 465 407 385 417 351 485 515 670 359 388 311 

16 68 72 59 248 270 269 223 236 235 280 302 478 200 217 209 

12 37 39 34 134 144 170 118 126 148 146 157 296 108 114 134 

8 14 15 13 46 49 66 41 43 56 52 53 97 37 38  49 

Para avaliar a melhor matriz de aquisição de imagens  de 
153

Sm-HA, foram realizadas 

também aquisições com a matriz 128 x 128, sendo os resultados apresentados na tabela 12. 

Pode-se observar que a reconstrução iterativa continuou sendo superior à FBP e o número de 

iterações não resultou em melhoria de acordo com o seu aumento; porém, o melhor resultado 

(27S) foi observado para as aquisições feitas com 8 iterações e 8 subsets.  

O filtro Gauss (21S, 24S, 27S e 30S), na maioria das reconstruções, apresentou melhor 

resultado para lesões menores que 16 mm de diâmetro e menor diferença de contraste entre os 

diferentes tamanhos de lesões. Contudo, para lesões maiores que 16 mm de diâmetro, o maior 

contraste foi obtido com uso do filtro Butterworth (17S, 20S, 23, 26S e 29S).    

Os dados das tabelas foram plotados em gráficos, onde é possível observar as 

diferenças que cada método de aquisição e reconstrução pode gerar em lesões de diferentes 

diâmetros. Foram escolhidos 5 resultados considerados melhores para cada aquisição (matrix 

64 x 64 e 128 x 128) e reconstrução (FBP e OSEM) levando em conta os requisitos: maior 

contraste, maior razão contraste/ruído e menor diferença entre os valores encontrados nas 

ROIs de diâmetros distintos, sendo apresentados nas figuras 29 e 30. 
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. 

 

Figura 29 - Melhores resultados para a aquisição feita com matriz 64 x 64. 

  

Figura 30 - Melhores resultados para a aquisição feita com matriz 128 x 128. 

Os gráficos de contraste apresentados mostram que o número de iterações escolhidos 

na reconstrução iterativa não têm relação com a melhoria da imagem e que quando se obtem  
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imagens com  matriz 128 x 128, apenas lesões com mais de 16 mm de diâmetro têm seus 

contrastes aumentados. 

Outro parâmetro de avaliação utilizado foi a Razão Contraste/Ruído, sendo os 

resultados mostrados nas tabelas 13 e 14. 

Tabela 13 - Razões Contraste/Ruído obtidos para cada tamanho de lesão para as diferentes 

reconstruções de imagens adquiridas com matriz 64 x 64. 

ROI 

(mm) 
1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S 8S 9S 10S 11S 12S 13S 14S 15S 

25 175 187 172 467 552 525 406 483 448 387 472 433 390 445 428 

16 92 93 95 310 348 413 260 288 334 242 270 306 272 303 343 

12 37 38 40 156 149 253 128 119 204 119 110 189 140 137 224 

8 10 10 10 26 26 33 20 20 26 19 19 24 23 25 30 

  

Tabela 14 - Razões Contraste/Ruído obtidos para cada tamanho de lesão para as diferentes 

reconstruções de imagens adquiridas com matriz 128 x 128. 

ROI 

(mm) 
16S 17S 18S 19S 20S 21S 22S 23S 24S 25S 26S 27S 28S 29S 30S 

25 143 152 166 493 527 506 423 449 416 545 587 751 353 369 326 

16 63 68 66 287 316 323 248 253 260 326 348 570 196 202 197 

12 34 37 39 163 179 205 138 144 161 183 202 364 111 113 117 

8 11 11 15 59 65 82 50 53 61 71 72 132 40 40 43 

Para este segundo parâmentro de avaliação, os resultados foram semelhantes ao 

primeiro. A reconstrução iterativa continua sendo melhor, o filtro Gauss (21S, 24S, 27S e 

30S) é o que apresentou melhor resultado para todas as reconstruções e para as duas matrizes, 

com excessão do resultado 18S em que o filtro Metz apresentou um contraste melhor para a 

reconstrução do tipo FBP. 
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Os melhores resultados para cada reconstrução são mostrados nas figuras 31 e 32, 

onde é possível observar que as curvas mantiveram-se semelhantes às obtidas para avaliação 

do contraste. 

. 

 

Figura 31 - Melhores resultados para a aquisição feita com matriz 64 x 64 

 

 

Figura 32 - Melhores resultados para a aquisição feita com matriz 128 x 128. 
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Para melhor visualizar a principal diferença encontrada nesse estudo, as figuras 33 e 

34 mostram as imagens obtidas para as melhores reconstruções por cada método e para cada 

tamanho de matriz.  

FBP OSEM (3 i, 8 s) 

              

Figura 33 - Comparação das melhores reconstruções do tipo FBP e iterativa para a matriz de 64 x 64. 

 

                           FBP  OSEM (8 i, 8 s)  

              

Figura 34 - Comparação das melhores reconstruções do tipo FBP e iterativa para a matriz de            

128 x 128. 

Os resultados numéricos descritos nas tabelas de contraste e razão contraste/ruído 

apontem a matriz 64 x 64 como a melhor para aquisições de imagens de 
153

Sm-HA, as 

imagens da figura 34 mostram que o contorno das lesões captantes para as aquisições feitas 

com a matriz de 128 x 128 são melhores, contudo os diâmetros tendem a ser maiores do que 

os reais dos cilindros do simulador, o que indicaria a matriz 128 x 128 como a menos indicada 

para a prática clínica. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Existem poucos estudos com o objetivo de avaliar a qualidade da imagem obtida pós 

RSO, como as por Bremsstrahlung quando utilizado o radionuclídeo 
90

Y-HA e as feitas com o 

uso de 
153

Sm-HA. Além disso, dentre os poucos estudos que avaliaram a aquisição ou o tipo 

de reconstrução, a maioria não chegou a uma conclusão absoluta de qual método seria mais 

indicado. Ainda assim, nenhum deles investigou uma variedade de valores das possíveis 

combinações como o presente estudo. 

Para o 
90

Y-HA, os resultados obtidos corroboram alguns estudos sobre parâmetros 

para aquisição de imagens em SPECT descritos na literatura relacionados ao uso de diferentes 

colimadores, em que é possível observar que os MEGP e HEGP são mais adequados para uso 

clínico. Para o 
153

Sm-HA, a melhor aquisição foi obtida, segundo valores de contraste e razão 

contraste-ruído, com matriz de tamanho 64 x 64; Ao observar as imagens nota-se que o 

contorno das lesões captantes para as aquisições feitas com a matriz de 128 x 128 melhores, 

porém são maiores que o diâmetro real das lesões, o que torna a matriz de 64 x 64 a mais 

adequada para a prática clínica.   

Os métodos de reconstrução têm importância relevante na qualidade da imagem, 

mostrando diferenças significativas entre as reconstruções FBP e OSEM. Pode-se observar 

que os resultados por reconstrução FBP são inferiores, tornando o uso de reconstruções 

iterativas (OSEM) mais adequado para estudos clínicos pós RSO com 
90

Y-HA ou 
153

Sm-HA. 

O uso do colimador HEGP na aquisição da imagem e do método de reconstrução 

iterativo OSEM com 8 subsets e aplicação do filtro Gauss foi o protocolo de aquisição de 

imagem mais indicado para estudos da distribuição do material radioativo na articulação pós 

RSO, pois apresenta menor ruído, maior contraste e menor discrepância na captação entre 

lesões de diferentes tamanhos. Para o 
153

Sm-HA, o método de reconstrução iterativo OSEM  

com 8 subsets e aplicação do filtro Gauss foi o protocolo de aquisição de imagem mais 

indicado.  

Outro ponto importante do estudo realizado foi a avaliação das limitações de 

verificação do local de injeção, distribuição do radiofármaco na sinóvia e de extravasamento 

da região a ser tratada. Pode-se concluir que, utilizando o protocolo otimizado para 
90

Y-HA, 
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imagens dessas regiões apresentam limitação de diâmetros menores que 16 mm, ou seja, 

regiões menores que essa dimensão não podem ser avaliadas por imagens planar ou SPECT. 

Após o estudo realizado, os protocolos desenvolvidos serão aplicados na rotina clínica 

de terapia por radionuclídeos para pacientes com sinovite, garantindo melhor atendimento e 

segurança aos mesmos, podendo também ser utilizado em rotinas clinicas de outras terapias 

que façam uso destes mesmos radionuclídeos.  
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