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RESUMO 

 

 Dentre as novas tecnologias de Medicina Nuclear a Tomografia por Emissão 

de Pósitrons associada à Tomografia Computadorizada (PET/CT) tem se mostrado 

uma ótima ferramenta no diagnóstico por imagem, pois possibilita a fusão da imagem 

anatômica do CT com uma imagem funcional do PET. As imagens resultantes têm 

sido utilizadas para o planejamento radioterápico, estadiamento e acompanhamento 

de terapias, já que fornecem não apenas o volume do tumor a ser tratado, como 

também uma avalição qualitativa da agressividade do mesmo. Porém, a quantificação 

fornecida pelo PET/CT não tem se mostrado exata, levando a possíveis erros na 

avalição da doença, principalmente para tumores de pequenas dimensões. Este 

trabalho teve por objetivo estudar a aplicação de imagens PET/CT no planejamento da 

radioterapia quantificando o Efeito do Volume Parcial (PVE) em pequenas lesões 

captantes. Foram utilizados os simuladores físicos AMERICAN COLLEGE OF 

RADIOLOGY (ACR) e NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURES ASSOCIATION 

(NEMA) para calcular coeficientes de recuperação (RC) em função dos tamanhos e 

formas das lesões e respectivos valores de quantificação (Standart Uptake Value – 

SUVMÁXIMO). O método de delimitação do volume tumoral bruto (GTV) utilizado foi de 

50% do SUVMÁXIMO, sendo os valores encontrados de GTV corrigidos pelos valores da 

curva de RC obtidos pelos simuladores físicos. Os volumes dos GTV obtidos através 

do software de planejamento da radioterapia do INCa, Eclipse® VARIAN™ e os 

volumes corrigidos pelo RC foram, então, comparados. Os resultados mostraram que 

para tumores da ordem de 12 mm de diâmetro, o volume de uma esfera equivalente 

(GTV) selecionado pelo software sem correção para RC é modificado em até 86% 

quando este coeficiente é aplicado. Já para o tumor de dimensões maiores, da ordem 

de 20 mm de diâmetro, a correção não se mostrou tão significativa, sendo a alteração 

do volume GTV de 31%, mostrando que a influência do erro da quantificação não é 

tão crítica. Portanto, a determinação dos coeficientes de correção do efeito do volume 

parcial e sua aplicação no planejamento mostrou-se uma metodologia factível e 

importante na garantia da qualidade do tratamento e na segurança do paciente 

oncológico. 
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ABSTRACT 

 

Among the new technologies in Nuclear Medicine practice the Positron Emission 

Tomography associated with computed tomography (PET / CT) has been shown to be 

a great tool in the diagnosis, since it allows the fusion of CT anatomical image with a 

functional PET image. The resulting images have been used for radiation treatment 

planning, staging and monitoring the therapies, as it can provide not only the tumor 

volume to be treated, as well as qualitative evaluation of the tumour aggressiveness. 

However, the measurement provided by PET/CT does not prove to be accurate, 

leading to possible errors in disease evaluation, especially for small tumors. This work 

aimed to study the application of PET/CT images in radiotherapy planning quantifying 

the Partial Volume Effect (PVE) in small lesions. Physical simulators, ACR and NEMA, 

were used to calculate Recovery Coefficients (RC) depending on the shapes and sizes 

of the lesions and their uptake values (SUV max). The delimitation method for GTV 

used was 50% of the SUV maximum, and the values found for GTV was corrected by 

RC curve values obtained by physical simulators. The volumes of GTV obtained from 

the Radiation Therapy Planning software used by National Cancer Institute, Eclipse® 

VARIAN™, and the corrected volumes fixed by RC were then compared. The results 

showed that for tumors of approximately 12 mm of diameter, equivalent sphere volume 

(GTV) selected by the uncorrected RC software is modified by 86% when this 

coefficient is applied. As for the larger tumor, on the order of 20 mm in diameter, the 

correction was not so significant, and the volume change of the GTV was 31%, 

showing that the quantification error influence is not so critical. Therefore, the 

determination of the effect of the correction coefficients of partial volume effects and its 

application in planning proved to be a feasible and important methodology in ensuring 

the quality of care and safety of cancer patients. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Dentre as novas tecnologias em diagnóstico na Medicina Nuclear, a tomografia 

por emissão de pósitrons é a mais recente, contando com equipamentos de vários 

fabricantes que diferem essencialmente nos tipos de detectores empregados, levando 

à diferenciação nas atividades administradas e tempos de aquisição de imagem 

distintos. A associação da tomografia por emissão de pósitrons (Positron Emission 

Tomography-PET) com a tomografia computadorizada (Computed Tomography-CT) 

proporcionou um grande avanço na qualidade das imagens em diagnóstico. O 

PET/CT, além de possibilitar a fusão da imagem funcional do PET e a imagem 

anatômica do CT, utiliza a tomografia por raios-X como correção de atenuação das 

imagens de emissão, melhorando a resolução e, consequentemente, a localização de 

lesões captantes. Assim, a imagem do PET/CT permite a localização precisa de uma 

patologia diagnosticada. 

 Diferente da área de diagnóstico, a imagem de Tomografia Computadorizada 

(CT) é utilizada na radioterapia convencional para o planejamento da dose a ser 

entregue ao tumor (alvo), sistema denominado “simulação virtual”. Com a introdução 

da tecnologia PET/CT em hospitais e clínicas onde se encontre as duas práticas, 

medicina nuclear e radioterapia, o uso da imagem de captação da lesão passa a ser 

ferramenta nova e precisa para a realização do planejamento radioterápico (Drever et 

al., 2006). 

 Porém, somente a imagem da Tomografia Computadorizada não é capaz de 

distinguir os limites entre o tecido maligno e o tecido sadio. Para aperfeiçoar o 

planejamento em radioterapia, essa nova ferramenta unindo as duas técnicas, CT e 

PET, é utilizada para a determinação do Volume Tumoral Bruto(Gross Tumor Volume-

GTV), ou seja, volume tumoral a ser tratado. Na determinação do alvo a ser irradiado 

leva-se em consideração, além do GTV, uma região de segurança onde algumas 

células do tecido possam estar comprometidas e eventuais erros no posicionamento 

do paciente durante o tratamento possam ocorrer, denominada Volume Alvo de 

Planejamento (Planning Target Volume-PTV). Entretanto, as técnicas utilizadas 

apresentam resoluções espaciais bastante distintas, sendo a do PET em torno de 5,5 

mm e a da CT de cerca de 1,0 mm, levando a erros na delimitação dos volumes de 

tratamento (Hwang et al., 2009), (Wolfgang, 2005). 
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 Alguns tumores apresentam regiões em seu tecido que não são 

funcionalmente uniformes, levando os oncologistas a considerar o abandono do antigo 

modelo de entrega de dose uniforme no PTV (Nikiforidis et al., 2008). Isto 

imediatamente levanta uma questão em como se definir o Volume Alvo Biológico 

(Biologic Target Volume-BTV) e o que este representa. Após aproximadamente 10 

anos da primeira modalidade de imagem conseguir gerar uma imagem funcional, o 

planejamento radioterápico baseado nas aquisições dos exames PET/CT utilizando 

fluordesoxiglicose (18FDG-PET/CT) ainda apresenta questionamentos. 

 Apesar das técnicas já serem utilizadas no planejamento em radioterapia, 

sabe-se que tumores de dimensões próximas a duas vezes a resolução espacial do 

PET apresentam o denominado Efeito do Volume Parcial, levando a uma incerteza na 

determinação do GTV. Ou seja, para tumores de pequenas dimensões, existe erro na 

determinação da região captante, não apenas na delimitação geométrica do volume, 

como também na agressividade associada à captação em si, denominado Valor 

Padronizado de Captação (Standard Uptake Value-SUV) (Bradley J et al., 2004). 

Correções para esse efeito podem ser propostas individualmente a cada equipamento 

PET e, dessa forma, obter-se os valores e volumes adequados ao tratamento 

radioterápico.  

 No entanto, existem diversos processos de estadiamento, pois a técnica PET é 

uma nova modalidade para a delimitação dos alvos no planejamento e “guidelines” 

ainda estão disponíveis. Alguns dos métodos comumente utilizados para a delimitação 

de lesões através da técnica PET são: 

• A visão qualitativa, Método Qualitativo Visual (Qualitative Visual Method-QVM) 

(Nestle et al., 1999); 

• A delimitação do GTV em regiões com um SUV maior que 2,5 (Paulino et al., 

2004), (Black et al., 2004); 

• Considerando 50% da captação máxima local (Erdi et al., 1997). 

 A escolha do método é critério do médico ou físico médico durante o 

planejamento. Porém, os erros associados a cada método, apesar de conhecido, deve 

ser quantificado. 
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1.1 OBJETIVO 

• O presente trabalho visa quantificar os erros envolvidos na delimitação do alvo 

no sistema de planejamento da Radioterapia que utilizem as imagens de 

PET/CT como referência. Dessa forma, os objetivos específicos seriam:  

• Estudar a influência do fenômeno do Efeito do Volume Parcial em lesões de 

pequenas dimensões e diferentes geometrias em imagens de PET/CT 

utilizadas nos planejamentos em radioterapia. 

• Quantificar o Coeficiente de Recuperação (CR) para lesões de diferentes 

dimensões para aplicação no tratamento da radioterapia. 

• Avaliar a diferença na determinação do GTV pelo sistema de planejamento 

radioterápico utilizando as correções obtidas para o efeito do volume parcial, 

quando utilizando as imagens de PET/CT. 

• Propor uma metodologia de correção do efeito do volume parcial de forma a 

considerar lesões de menores tamanhos quando do planejamento 

radioterápico.  
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1 HISTÓRICO  

 Em 1928, Paul Dirac postulou pela primeira vez a existência do pósitron, sendo 

que em 1932 o pósitron foi observado experimentalmente por Carl David Anderson. 

Por este trabalho, Anderson recebeu o Prêmio Nobel de Física de 1936 (Robilotta, 

2006). 

 O primeiro equipamento de imagem por emissão de pósitrons (Positron 

Emission Tomography-PET) foi desenvolvido em 1950, por Michael E. Phelps e 

colaboradores na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, juntamente com 

Gordon L. Brownell e colaboradores no Laboratório de Pesquisas Físicas do Hospital 

Geral de Massachusetts. O equipamento era um protótipo constituído por dois 

detectores simples de iodeto de sódio (NaI), colocados opostos um ao outro (Figura 

2.1), utilizado para estudos sobre a localização de tumores cerebrais (Brownell, 1999). 

 

Figura 2.1: Dr. Brownell a esquerda e o primeiro equipamento de imagem por emissão 

de pósitrons (1950). 

 Em 1952, foi realizada a primeira imagem clínica com o equipamento original, 

aprimorado com muitos refinamentos na detecção. A imagem obtida era um mapa 

bidimensional da cabeça do paciente (Figura 2.2), exibindo a distribuição de 15O, 

radionuclídeo então utilizado na forma de 15O2, C15O2 ou C15O para estudos de 

tumores cerebrais (Brownell, 1999).  
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Figura 2.2: Mapa bidimensional da cabeça do paciente. Em (a) distribuição normal, em 

(b) captação anormal devido à massa tumoral. 

 

 Já em 1962, foi desenvolvido o primeiro equipamento com detectores múltiplos 

(Figura 2.3), constituído por dois blocos opostos com nove detectores cada, os quais 

promoviam um significativo aumento na sensibilidade de detecção (Brownell, 1999). 

Em 1970, novos avanços em computação e, principalmente, no desenvolvimento e 

implementação de métodos de reconstrução, permitiram o desenvolvimento do 

primeiro equipamento de tomografia por emissão de pósitrons, denominado Câmara 

de Pósitron (Positron Camera I - PC-I). 

 

 

Figura 2.3: Primeiro equipamento PET com detectores múltiplos. 

 

 Em 1976 foi lançada a versão comercial do equipamento, o PC-II, pela The 

Cyclotron Corporation, mostrado na Figura 2.4 (Brownell, 1999). 
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Figura 2.4: Versão comercial do equipamento PC-II, pela The Cyclotron Corporation™. 

 

 Em 1985, foi desenvolvido o primeiro equipamento composto por um anel de 

detectores acoplados a tubos fotomultiplicadores, proposto inicialmente por James 

Robertson. Este equipamento foi o precursor dos modelos atuais, considerando uma 

eficiência de detecção bem maior devido à aquisição em 360 graus, conforme Figura 

2.5 (Brownell, 1999). 

 

Figura 2.5: Modelo PET com anéis de detectores, percursor dos modelos atuais. 

 

 Em 1990, David W. Townsend e sua equipe na Universidade de Pittsburg, 

fizeram a primeira fusão da imagem obtida por PET com a imagem da tomografia 

computadorizada (Computed Tomography-CT), em equipamentos separados 

(Robilotta, 2006). Devido à meia-vida extremamente curta dos emissores de pósitrons 

viáveis e ao alto custo de implantação, somente nos anos 1990 a tecnologia PET se 

fixou definitivamente, mesmo em países desenvolvidos, na rotina de grande parte das 
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clínicas de medicina nuclear, com o uso do 18F-FDG, marcado inicialmente por Tatuo 

Ido e colaboradores, em 1975 (Robilotta, 2006). 

 Em 2000, ocorreu um grande avanço tecnológico na metodologia com a adição 

da CT à PET no mesmo portal (gantry), formando os equipamentos denominados 

híbridos PET/CT (Soares et al., 2009). 

 No Brasil, a metodologia PET foi inicialmente introduzida em 1998 através do 

uso de gamacâmaras tomográficas convencionais de sistemas de fóton único (Single 

Photon Emission Tomography-SPECT) com dois detectores a 180° e um sistema 

eletrônico de detecção em coincidência. Posteriormente, já em 2003, equipamentos 

PET dedicados e PET/CT foram incorporados à prática clínica no país (Soares et al., 

2009). 

 O desenvolvimento de radioisótopos e a comercialização de emissores de 

pósitrons também foram determinantes no aprimoramento da técnica. As imagens com 

PET foram inicialmente baseadas no uso do oxigênio (15O), marcado em moléculas de 

oxigênio (O2), de monóxido de carbono (CO) e de dióxido de carbono (CO2), por 

limitações de produção em cíclotrons disponíveis na época. Somente em meados da 

década de 1970 outras máquinas foram desenvolvidas e, então, surgiram os isótopos 

hoje conhecidos e utilizados na pesquisa médica, seja o carbono (11C), o nitrogênio 

(13N), o oxigênio (15O) e o flúor (18F) (De Sá L V, 2010). 

 No Brasil, tem-se, até 2014, apenas a produção regular de Flúor-18, na forma 

de molécula marcada de glicose ou fluoreto de sódio; existe também a produção, 

ainda não regular, de Carbono-11 pelo Centro e Desenvolvimento de Tecnologia 

Nuclear (CDTN), em Belo Horizonte. Até 2006, em função do monopólio da União na 

produção de material radioativo, esse radiofármaco era produzido apenas pela 

Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN através de seus institutos: São Paulo 

pelo IPEN – Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (SP), no Rio de Janeiro 

pelo IEN – Instituto de Engenharia Nuclear (RJ), em Belo Horizonte pelo CDTN – 

Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e, ainda, em Recife pelo CRCN – 

NE – Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste. Com a Emenda 

Constitucional n°49, de 8 de Fevereiro de 2006, houve a quebra do monopólio na 

produção e comercialização de radioisótopos de meia-vida igual ou inferior a duas 

horas, possibilitando a produção de radioisótopos pósitron-emissores para a 

tecnologia PET pela iniciativa privada. Desde então, um número cada vez maior de 
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investidores da área médica tem adquirido equipamentos para produção de 

radionuclídeos para consumo próprio ou mesmo comercialização (CNEN, 2014). 

 No Instituto Nacional de Câncer (INCa), Rio de Janeiro, durante os anos de 

2012 e 2013 foram realizados mais de 1100 exames PET/CT (média de 5 

procedimentos por dia de operação), onde muitos destes foram utilizados no 

planejamento de tratamento em radioterapia. Nos últimos três anos, o Ministério da 

Saúde ampliou em 47,3% o investimento na assistência oncológica, passando de R$ 

1,9 bilhão em 2010 para R$ 2,8 bilhões em 2013. Esses recursos são destinados à 

realização de cirurgias, radioterapia, quimioterapia e oferta gratuita de medicamentos 

pelo SUS. Atualmente, 280 hospitais realizam diagnósticos e tratamento de câncer em 

todo o Brasil (INCa, 2014). 

 O Sistema Único de Saúde (SUS) incorporou o exame PET/CT (tomografia por 

emissão de pósitrons) para pacientes com câncer de pulmão, câncer colorretal e 

linfomas de Hodgkin e não Hodgkin. A resolução foi publicada no Diário Oficial da 

União dia 23/04/2014 e o procedimento deve ser disponibilizado em até 180 dias, 

como prevê a legislação. A incorporação do exame ao SUS permite avaliar o grau de 

avanço do tumor e a extensão da doença. Para garantir o acesso da população a esse 

serviço, considerado de alto custo, o Ministério da Saúde irá investir mais R$ 31 

milhões por ano, beneficiando diretamente 20 mil pessoas (INCa, 2015). 

 

2.2 FÍSICA DAS RADIAÇÕES 

 As grandezas físicas relacionadas à radiação irão medir características 

relacionadas à fonte do campo de radiação ou aos efeitos sofridos por um meio ao ser 

exposto a esse campo de radiação. Dessa maneira, deve-se entender primeiramente 

no que consiste a radiação e algumas características referentes à mesma. A radiação 

é uma propagação de energia, que pode ser carregada por ondas eletromagnéticas ou 

por partículas. 

 No caso da radiação de natureza eletromagnética, deve-se lembrar que dentro 

do espectro eletromagnético, mostrado na figura 2.6, há dois grandes conjuntos de 

classificação: radiação ionizante e não ionizante. 

 A radiação eletromagnética ionizante pode ser constituída por raios-X, raios 

gama e, ainda, ultravioleta. Os raios-X têm origem na eletrosfera (raios-X 
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característico) ou por frenamento de elétrons (bremsstrahlung). A radiação gama e a 

emissão de partículas radioativas têm origem no núcleo atômico. As radiações 

ultravioletas são emitidas por numerosas fontes naturais (Sol, estrelas) ou artificiais, 

por meio das transições dos elétrons situados nas camadas externas dos átomos. 

 

Figura 2.6: Espectro eletromagnético de radiação. 

 

 Existe uma barreira de potencial no núcleo atômico que impede a saída das 

partículas do mesmo. Ainda que essas partículas tenham energia cinética, em um 

núcleo estável, esta não é suficiente para vencer a barreira. Entretanto, em núcleos 

instáveis, essa energia permite às partículas vencer a barreira de potencial. Estas são 

emissões que garantem um reajuste energético nuclear, tornando o elemento, após a 

emissão, estável. Este processo é denominado decaimento radioativo (Knoll, Glenn F, 

1989). 

 Existem três categorias de decaimento nuclear, um deles é o decaimento alfa 

(!) – a emissão espontânea de uma partícula alfa por um núcleo de número atômico 

elevado. Outro tipo é o decaimento beta (!) – a emissão ou absorção espontânea de 

um elétron ou pósitron por um núcleo. Finalmente, o terceiro tipo de decaimento 

nuclear é o decaimento gama (!) – a emissão espontânea de fótons de alta energia 

pelo núcleo por ocasião de uma transição entre um estado excitado para um estado 

de energia inferior (Eisberg et Resnick, 1979). 

 O processo de decaimento radioativo é um fenômeno estatístico, não se pode 

prever o momento em que um determinado núcleo irá se transformar por decaimento. 

Entretanto, para uma quantidade grande de átomos, a probabilidade de decaimento 
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por átomo por segundo deve ser constante, independente de quanto tempo ele tenha 

de existência. Essa probabilidade de decaimento por átomo por segundo é 

denominada de constante de decaimento ! e é característica de cada radionuclídeo 

(Attix, Herbert, 1896). 

 A taxa de decaimento de um conjunto de núcleos instáveis é denominada de 

atividade !!e é definida pela equação 1: 

 

!! = !!!!!!!.!                                                                                                   Equação 1 

onde, 

!! é a atividade inicial de uma certa quantidade de radionuclídeo; 

! é a constante de decaimento do radionuclídeo; 

t é o tempo decorrido entre a atividade inicial e atividade do momento t. 

 

 A unidade da grandeza Atividade pelo Sistema Internacional é o Bequerel, 

sendo que 01 (um) Bequerel representa uma desintegração por segundo. Porém, 

outra unidade bastante utilizada na área médica é o Curie (Ci). O Curie foi 

estabelecido como a atividade para um grama de 226Ra. Logo, um Curie define-se a 

partir da equação 2: 

 

1,0!!"! = !3,7×10!" !"#$%&"'()çõ!" !"#$%&'!                             Equação 2 

 

 O tempo necessário para que a atividade diminua pela metade do valor inicial, 

denomina-se tempo de meia-vida (T1/2), função da constante de decaimento do 

radionuclídeo (!) e dado pela equação 3: 

!! ! =
!" !
!                                                         Equação 3 
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2.3 INTERAÇÃO DA RADIAÇÃO COM A MATÉRIA 

 Os principais modos de interação da radiação eletromagnética ionizante com a 

matéria são: o efeito fotoelétrico, efeito Compton e a produção de pares. O efeito 

fotoelétrico, ilustrado na figura 2.7, é caracterizado pela transferência total de energia 

da radiação X, gama ou ultravioleta (Eγ) para um único elétron orbital que é expelido 

com uma energia cinética (Ec) bem definida. 

 

Figura 2.7: Esquema de representação do Efeito Fotoelétrico. 

 

 O efeito Compton é um pouco similar ao efeito fotoelétrico; neste o fóton 

interage com um elétron de baixa energia de ligação, o fóton transfere sua energia 

total para o elétron que é expelido com uma energia cinética (Ec), além de ocorrer uma 

nova emissão de um fóton em outra direção E´γ. O efeito Compton é ilustrado na 

figura 2.8. 

 

Figura 2.8: Esquema de representação do Efeito Compton. 
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 A formação de pares ocorre quando fótons com energias superiores a 1,022 

MeV interagem próximo a um núcleo de elevado número atômico, de acordo com a 

figura 2.9. A radiação desaparece e há a criação de um par elétron-pósitron com 

mesma energia cinética Ec (Tauhata et al., 2003). 

.  

Figura 2.9: Esquema de representação da Produção de Pares. 

 

2.4 PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO DA TÉCNICA PET 

 A tomografia por emissão de pósitrons (PET) é uma técnica de imagem não 

invasiva, capaz de mapear a biodistribuição de substâncias químicas (fármacos) 

contendo isótopos radioativos (radiotraçadores ou radiofármacos) emissores de 

pósitrons. 

 O pósitron é uma partícula semelhante ao elétron, mas com carga elétrica 

positiva. A emissão de um pósitron ocorre quando, em um núcleo, um próton se 

transforma em nêutron, liberando um pósitron e um neutrino, conforme Equação 4 

(Turkington, 2001).  

!! !→ ! !!!! !+ !! !+ !!!!!
!

!
!                                                                Equação 4 

  

 O pósitron liberado se move até sofrer uma interação com um elétron do meio. 

Nessa interação, o pósitron e o elétron se aniquilam, dando origem a dois fótons 

diametralmente opostos (ângulo de 180º ± 0,3), com energias de 511 keV, conforme 

representado na Figura 2.10 (Turkington, 2001). O PET baseia-se na detecção destes 
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dois fótons, através de um processo que é capaz de mapear a localização da fonte 

emissora de pósitrons no corpo do paciente. 

 Atualmente, o radionuclídeo emissor de pósitrons mais utilizado em exames 

PET no país é o 18F, na forma de moléculas de fluordesoxiglicose (18FDG), ou de 

fluoreto de sódio (Na18F), administradas por via endovenosa. Em outros países, além 

do 18F (meia-vida T1/2 ≈ 110min), também são usados: 11C (T1/2 ≈ 20 min), 13N (T1/2 ≈ 10 

min) e 15O (T1/2 ≈ 2 min) (Cristian et al., 2004). O 18F, como a maioria dos emissores de 

pósitrons, é produzido em um acelerador de partículas (cíclotron), através do 

bombardeamento de um alvo de água enriquecida com 18O (água pesada) com 

prótons de alta energia (Christian et al., 2004). O decaimento do 18F é descrito pela 

equação 5. 

!!!
!" → ! !!"!

!" + !!! + !!                                                                          Equação 5 

 

Figura 2.10: Esquema de detecção da aniquilação do pósitron. 

 

 A maior parte dos fótons provenientes da aniquilação entre pósitrons e elétrons 

não será detectada pelo tomógrafo PET, porém alguma parte estará no plano do anel 

de detectores. Assim, os dois fótons diametralmente opostos atingem os detectores 

gerando um sinal eletrônico. Através de um sistema eletrônico de coincidência, pulsos 

simultâneos em dois detectores indicam que uma aniquilação ocorreu. O sistema 

~ 
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define uma detecção de coincidência quando qualquer outro detector é atingido dentro 

de uma janela de tempo de 4 a 12 ns (nano segundos). Aparelhos mais modernos, 

que utilizam a tecnologia Tempo de Voo (Time of Flight -TOF), possuem janelas de 

tempo menores, da ordem de 2,5 ns. O caminho percorrido pelos fótons entre dois 

detectores é denominado de linha de resposta (Line of Response-LOR), representada 

na Figura 2.11 (Sharp et al., 2005). 

 

Figura 2.11: Linhas de resposta formadas pelas emissões em A, B e C. 

 

 Na aquisição da imagem PET, o corpo do paciente gera atenuação dos fótons 

produzidos pela aniquilação elétron-pósitron, de forma que o aparelho percebe uma 

distribuição distorcida do radiotraçador. De forma a corrigir este efeito, existem duas 

opções disponíveis. A primeira, utilizada em aparelhos PET dedicados, gera um mapa 

de correção de atenuação no meio utilizando-se uma fonte externa de radiação (por 

exemplo: 137Cs). Esta etapa é denominada varredura de transmissão. Desse modo, 

gera-se um mapa de correção de atenuação que é aplicado na imagem PET para 

minimizar as distorções. A segunda opção surgiu da combinação do PET com a 

tomografia computadorizada, a qual originou o sistema híbrido PET/CT. Neste método, 

a informação da densidade tecidual obtida pela tomografia computadorizada é 

utilizada para fazer a correção de atenuação, com o benefício que a aquisição da 

imagem da CT é muito mais rápida do que a varredura de transmissão. A fusão da 

imagem PET com a imagem CT oferece uma vantagem adicional, já que a CT também 

fornece uma visão anatômica precisa das informações obtidas pelo PET, permitindo 

localizar captações de 18FDG normais ou anormais, com ótima resolução (De Sá L V, 

2010). 
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 Na detecção de todas as coincidências em um exame PET, coincidências 

totais (N), podem-se observar três tipos de eventos, conforme ilustrados na figura 

2.12: os verdadeiros (T), os espalhados (S) e os aleatórios (R). Os eventos 

verdadeiros são os fótons pertencentes às linhas de resposta provenientes de uma 

mesma emissão do pósitron; os eventos espalhados representam os fótons que foram 

devidamente espalhados durante o percurso até o detector; os aleatórios são fótons 

que não são provenientes de uma mesma aniquilação, mas formam uma linha de 

resposta. A relação entre eles é dada pela equação 6 (De Sá L V, 2010). 

! = !! − ! − !                                                                            Equação 6 

 

 

Figura 2.12 : Representação dos eventos verdadeiros (T), eventos espalhados (S) e 

eventos aleatórios (R) em um sistema PET. 

 

 O protocolo de um exame de PET/CT pode ser dividido em quatro partes, 

conforme representado na Figura 2.13 (Zaidi H, Hasegawa B, 2006): 

• Scout ou topograma para planejamento do exame específico de cada paciente. 

O topograma por CT é planar e realizado em aproximadamente 6 segundos; 

• Varredura por CT, onde uma imagem mais detalhada é realizada para 

obtenção do mapa de coeficientes de atenuação (µ) do corpo do paciente e 

respectiva localização anatômica. A partir desse mapa, o software gera as 

Funções de Correção de Atenuação (Atenuation Correction Function-ACF) 
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para correção na imagem adquirida por PET. A varredura é realizada em 

aproximadamente 54 segundos; 

• O paciente é movido para uma nova posição no gantry e a imagem PET é, 

então, adquirida. Para exame de corpo inteiro de um paciente de altura média 

(1,70 m), por exemplo, utilizam-se seis posições de maca (beds), sendo a 

duração do exame de aproximadamente 20 minutos; 

• As imagens por CT e por PET são fusionadas através de software específico 

do aparelho e, dessa forma, obtém-se a imagem para diagnóstico PET/CT. 

 Em 1998 foi desenvolvido o primeiro equipamento híbrido de PET com a 

tomografia computadorizada (PET/CT), combinando imagens anatômicas e funcionais, 

que rapidamente ganharam aceitação clínica e produção comercial (Zaidi H, 

Hasegawa B, 2006). 

 

Figura 2.13: Etapas do exame PET/CT: Topograma (Topogram); aquisição da CT 

(spiral CT); Imagens do CT obtidas com mapa de atenuação (CT imagens e µ-images) 

e correção de atenuação (ACF); Varredura de emissão (Emission Scan) obtendo as 

imagens de emissão (Emission images); Fusão PET/CT (Fused PET/CT). 

 

2.5 APLICAÇÕES DA TÉCNICA PET/CT 

 A elevada sensibilidade da técnica de PET/CT permite detectar precocemente 

alterações metabólicas e funcionais que precedem alterações estruturais e, 

consequentemente, diagnosticar massas tumorais com maior precisão: pode localizar 
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lesões tumorais a partir de 4,0 mm, quando ainda não conseguem ser detectadas 

através de outros métodos de diagnóstico (Soares et al., 2009). 

 A técnica de PET/CT apresenta sua principal aplicação em oncologia, sendo 

também utilizada em neurologia e cardiologia. Em oncologia, é utilizada no diagnóstico 

diferencial entre tumores malignos e benignos, no estadiamento ou reestadiamento de 

tumores malignos, além da avaliação de resposta terapêutica à quimioterapia ou à 

radioterapia (Soares et al., 2009). 

 Em neurologia, tem aplicação no estudo de epilepsia focal refratária ao 

tratamento médico, no diagnóstico diferencial de demências e, também, na 

diferenciação entre um déficit cognitivo leve e doença de Alzheimer (Soares et al., 

2009). 

 Em cardiologia, tem como principal indicação a pesquisa de viabilidade 

miocárdica em pacientes com miocardiopatia isquêmica e comprometimento da função 

ventricular esquerda, com o objetivo terapêutico de revascularização. É também 

particularmente indicada para doentes com marca-passo, os quais não podem realizar 

exames de ressonância magnética (RM) devido à interação entre o dispositivo de 

metal com o campo magnético fortíssimo do aparelho (Soares et al., 2009). 

 A dosimetria individual interna de pacientes na tecnologia PET/CT pode ser 

realizada pela determinação da dose absorvida no órgão em estudo, calculada a partir 

de 3 parâmetros (Hoffman E J, Casey M E, 1986): 

• Número de desintegrações nos órgãos captantes; 

• Meia-vida efetiva do 18F nos órgãos captantes; 

• Massa do órgão em estudo. 

  O número de desintegrações no órgão pode ser obtido através do método de 

quantificação de imagem, onde a dose absorvida é obtida normalizando-se a 

concentração da atividade em uma região de interesse pela massa do órgão (Siegel, 

1999). 

 A medida da captação de um tumor está relacionada a sua malignidade. 

Tumores malignos possuem alta necessidade de glicose e, dessa forma, captam mais 
18FDG do que o restante do corpo. As medidas dessa captação são realizadas com a 

delimitação de uma região de interesse (Region Of Interest - ROI) ou volumes de 

interesse (Volume Of Interest - VOI) na(s) área(s) captante(s), fornecendo o valor de 
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contagens de radiação emitida. Esses valores são utilizados para o diagnóstico e o 

estadiamento de tumores (Zasadny et al., 1998). 

 O tratamento radioterápico se baseia em exames de imagem para identificar 

tanto as lesões malignas a serem irradiadas como, também, os tecidos sadios a serem 

protegidos. Avanços recentes em computação e algoritmos de cálculos têm permitido 

a elaboração de campos de tratamento que conformam altas doses de radiação ao 

tumor, enquanto poupam tecidos sadios circunjacentes. Desse modo, aumenta a 

necessidade de exames de imagem anatomicamente precisos e com relevância 

biológica. Atualmente, os exames de imagem mais utilizados na prática clínica para o 

estadiamento dos pacientes são a Tomografia Computadorizada (CT), a ressonância 

magnética (RM) e, ganhando cada vez mais espaço, a técnica de Tomografia por 

Emissão de Pósitrons (PET) com o 18FDG (Fluordesoxiglicose). Até hoje, a CT segue 

sendo o exame de imagem mais amplamente utilizado no estadiamento tumoral, além 

de ser extensamente utilizada no planejamento radioterápico, por prover limites 

anatômicos tridimensionais para os contornos volumétricos e informações de 

densidade eletrônica para cálculos dosimétricos. Mais recentemente, a 18FDG-PET/CT 

vem sendo adotada no estadiamento tumoral em função de sua elevada sensibilidade 

e especificidade (Podoloff et al., 2009). 

 Alguns estudos recentemente publicados na literatura apresentam as 

mudanças ocorridas no planejamento radioterápico utilizando-se ou não o 18FDG-

PET/CT nas delimitações dos volumes-alvo a serem tratados, assim como as 

alterações nas disposições dos campos de radioterapia advindas do uso desse exame 

(Paulino et al., 2004). Demonstrou-se um aumento de até 25% no volume tumoral 

bruto (GTV) em tumores de cabeça e pescoço quando se associa o 18FDG-PET/CT 

com a CT historicamente utilizada no planejamento (Riegel et al., 2006). Em tumores 

de pulmão, observaram-se alterações nos volumes-alvo da doença em 58% dos 

pacientes, traduzindo-se em alterações grosseiras nos campos de tratamento em até 

50% dos pacientes (Kiffer et al., 1998). Em tumores colo-retais, houve necessidade de 

alteração dos campos de tratamento em 17% dos pacientes, com alterações no 

manejo terapêutico em 26% destes. Resultados semelhantes foram encontrados para 

Linfoma de Hodgkin, tumores esofágicos, entre outros (Paulino et al. 2005). A figura 

2.14 ilustra um planejamento do tratamento em radioterapia com auxilio da técnica 

PET/CT. 
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Figura 2.14: Exemplo de planejamento do tratamento radioterápico utilizando PET/CT 

(foto da tela do sistema de planejamento Eclipse® do Instituto Nacional de Câncer 

INCa/RJ) 

 

2.6 VALOR DA CAPTAÇÃO  

 O Valor Padronizado de Captação (Standardized Uptake Value – SUV) é o 

parâmetro mais utilizado para quantificação da atividade de um tumor em PET. É 

definido como uma medida semiquantitativa da atividade do radiofármaco em uma 

região ou em um volume de interesse da imagem corporal, normalizada pela massa 

do paciente e pela atividade administrada. Caracteriza a concentração relativa do 

radiofármaco na lesão estudada através da imagem corporal do paciente. O valor SUV 

é dado pela equação 7 (Zaidi, 2006): 

!"# = ! !"#$%#&'(çã!!!"!!"#$%&á!"#$%!!"!!"#$%!(!"# !)
!"#$#%&%'!!"#$%$&'(!"!!!"#$%&'&! !"# !"#$!!"#$"#%&!(!")                 Equação 7 

!
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 Uma vez sendo único para cada indivíduo e relativamente reprodutível entre 

vários exames, o SUV permite acessar a resposta terapêutica à radioterapia além de 

permitir, juntamente com a análise visual da imagem, uma resposta à terapia guiada 

por imagens. Porém, deve-se levar em conta que a eficiência do sistema de detecção 

de cada equipamento influencia diretamente essa quantificação, tornando-a não 

reprodutível em outro equipamento, para o mesmo doente e mesma patologia. 

 

2.7 O EFEITO DE VOLUME PARCIAL EM IMAGENS PET 

 O exame PET tem potencial de produzir quantitativamente medições in vivo 

das concentrações do traçador. Através do PET/CT, uma imagem funcional 

quantitativa têm se tornado uma realidade. 

 Grandes perdas pela atenuação e dispersão através do corpo do paciente 

podem, agora, ser corrigidas. No entanto, perdas quantitativas apresentadas como 

efeito do volume da lesão investigada, Efeito do Volume Parcial (Parcial Volume 

Effect-PVE), não são rotineiramente tratadas, sendo muitas das vezes esquecidas, 

inclusive na pesquisa clinica. Como os valores de captação (SUV) em regiões 

características de estudo tornaram-se amplamente utilizados no PET como ferramenta 

não apenas de diagnóstico, mas também para avalição de prognóstico e tratamento 

clínico, essa ferramenta deve ser confiável (De Sá L V, 2010). 

 Entender o PVE é de extrema importância na avaliação da resposta à terapia. 

De fato, um dos usos mais promissores do PET é quantificar mudanças no 

metabolismo do tumor. O objetivo é que a resposta fisiológica do tumor à terapia, ou 

seja, uma mudança na taxa metabólica de glicose será evidente pela medida 

comparativa do SUV, antes e após terapia, muito antes de ocorrerem mudanças 

significativas no tamanho do tumor. 

 O termo PVE é um termo impróprio que se refere a dois fenômenos distintos, 

fazendo com que o valor da intensidade na imagem não seja real. O primeiro efeito é o 

“borramento” da imagem em três dimensões pela resolução espacial finita do sistema 

(figura 2.15). A resolução espacial do PET é limitada pelo desenho do sistema 

detector (pelo tamanho do cristal no eixo axial, por exemplo) e pelo processo de 

reconstrução de imagem utilizado. Devido a essa limitada resolução espacial, a 

imagem de uma pequena fonte pode ser apresentada como de dimensão maior, 
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porém turva, onde parte do sinal da fonte “transborda”, fenômeno denominado como 

spill out (Soret et al.; 2007).  

 

Figura 2.15: Fonte circular (diâmetro 10 mm) de atividade uniforme (100 unidades 

arbitrárias) em um fundo não radioativo; a atividade máxima medida na imagem é 

reduzida para 85 unidades arbitrárias. 

. 

 O segundo fenômeno de PVE em PET pode ser entendido como função da 

distribuição do radiotraçador na imagem que é visualizada como uma rede de voxels. 

Obviamente, os contornos dos voxels não se encaixam com o real contorno da 

distribuição do traçador e, além disso, muitos voxels incluem diferentes tipos de 

tecidos (Figura 2.16).  Denominado como Efeito de Fração do Tecido, esse fenômeno 

é ilustrado a seguir em duas dimensões embora ocorra em três dimensões. A 

intensidade do sinal em cada voxel na interface é representada pela média da 

intensidade do sinal dos tecidos incluídos no voxel. Note-se que mesmo se a imagem 

do sistema tivesse uma resolução espacial perfeita, ainda haveria algum PVE devido a 

esse fenômeno. Estes fenômenos são problemáticos na tomografia por emissão, que 

têm resolução espacial pobre em comparação com outras modalidades de imagem, 

mas também é motivo de preocupação em imagens de alta resolução, como RM ou 

CT (Soret et al., 2002). 

Objeto real 



 

 

23 

 

Figura 2.16: Exemplo do fenômeno do PVE, efeito Spill-out ou "borramento". 

 

 O PVE pode afetar a imagem tanto qualitativa quanto quantitativamente. Para 

qualquer lesão captante de pequena dimensão, imersa em um local com menor 

campo de radiação (background ou radiação de fundo), o PVE difunde o sinal da lesão 

mais captante. Este efeito ocorre, tipicamente, quando o tamanho da lesão é menor 

que duas a três vezes a Largura a Meia Altura (Full Width Half Maximum - FWHM) da 

resolução da imagem reconstruída. O valor máximo em um tumor captante será menor 

que o valor máximo real; um tumor pequeno irá parecer menor e menos agressivo do 

que realmente seria (Soret et al., 2002). 

 A compensação do PVE é complicada pelo fato de que não só a atividade 

interna no tumor mostrado na imagem extravasa (spill out), mas também as externas 

ao tumor também interferem, spill-in (Figura 2.17).  Dessa forma, torna-se difícil avaliar 

totalmente o efeito do PVE. Em tumores com células necrosadas, o “borramento” na 

imagem acabará transmitindo a informação de que há mais tecido tumoral do que 

realmente existe. Simultaneamente a parte captante do tumor irá parecer menos 

agressiva do que realmente é (Soret et al., 2002).  

 

Figura 2. 17: A imagem medida (D) da distribuição de atividade em (A) resulta dos 

efeitos (B) e (C) combinados. 

Objeto real Imagem medida Spill-out 

Objeto real 
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2.8 COEFICIENTE DE RECUPERAÇÃO 

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

sendo discutida por vários autores. Porém, o método proposto para determinação 

desse fator ou o denominado coeficiente de recuperação (Recovery Coefficient-RC) 

não resulta em uma imagem corrigida, apenas corrige valores de captação 

encontrados (De Sá L V, 2010). 

 A determinação do coeficiente ou fator é realizada com um simulador, de 

formas e dimensões conhecidas, contendo estruturas de interesse onde são inseridas 

atividades predeterminadas, procedendo-se a quantificação. A avaliação dos valores 

reais de atividade inseridos no simulador pelos valores obtidos na imagem final leva à 

determinação dos coeficientes. Aplicando-os, então, a lesões de mesmas dimensões 

do simulador, podem-se obter valores de captação corrigidos na lesão. 

 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 captação é homogênea em toda a extensão da 

lesão (De Sá, 2010). 

 Srinivas et al., 2009, discutiram as limitações do processo e definiram como um 

cálculo simplificado a determinação do RC, segundo a equação 8 a seguir:  

 

!" = !"#$#%!%&!!"#$#%!!"!!"#$%#%$&!!"!!"#$%&'()!!"#$#%!%&!!"#$#%!!"!!"
!"#$#%!%&!!"#!!"#$%!!"!!!"#$"$#%!!"#$#%!%&!!"#!!"#$%!!"!!"      Equação 8 

 

2.9 USO DO PET NO PLANEJAMENTO DA RADIOTERAPIA 

 A radiação foi descoberta em 1895, pelo físico alemão Wilhelm Konrad von 

Roentgen, (1845-1923). Roentgen foi o primeiro cientista a ser premiado com o Nobel 

de Física, em 1901. Em 1903, Marie (1867-1934) e Pierre Curie (1859 – 1906), casal 

de físicos franceses, foram também laureados com o prêmio Nobel de Física, 

juntamente com Antoine Henri Becquerel, pela descoberta dos elementos químicos 

Radium, Polonium e da radioatividade espontânea. Estas descobertas influenciam, até 

os dias de hoje, o entendimento dos átomos onde a Física Nuclear moderna é 

baseada. Mais tarde, em 1911, Marie Curie foi premiada novamente, mas desta vez 
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com o Nobel de Química, pela descoberta do Radium. Marie Curie faleceu em 1934 de 

anemia aplástica, resultado de uma longa exposição à Radiação. 

 No Brasil os primeiros tubos de Radium foram trazidos pelo Prof. Eduardo 

Rabello. Foi ele também que, em 1914, fundou no Rio de Janeiro, o Instituto do 

Radium e Eletrogia da Faculdade de Medicina. Com o passar dos anos foram surgindo 

os primeiros equipamentos de Radioterapia para tratamento de Câncer, prática que foi 

denominada Teleterapia (unidades de Telecobaltoterapia). As primeiras unidades 

foram instaladas em 1954, na clínica Dr. Osolando Judice Machado no Hospital São 

Sebastião e, a seguir, no Instituto Nacional de Câncer – INCa, ambos no Rio de 

Janeiro (Almeida, 2005). 

 Em 2014 no Brasil existem mais de 300 equipamentos de Radioterapia, 

englobando-se neste número, unidades de Telecobaltoterapia (68) e aceleradores 

lineares (275). Estes equipamentos são utilizados principalmente no tratamento do 

câncer, doença que, no Brasil, afeta mais de 200 mil pessoas a cada ano (CNEN, 

2014) (CNES/DATASUS, 2014). 

 Com o advento de novas tecnologias vêm se desenvolvendo sofisticados 

sistemas de planejamento, além de aceleradores lineares de última geração capazes 

de reduzir os erros relacionados ao tratamento, modular a intensidade do feixe de 

radiação (Intensity Modulated Radioation Therapy-IMRT) e, ainda, realizar a 

radioterapia guiada por imagem (Image Guided Radiation Therapy-IGRT).  

 A teleterapia emprega feixes externos de radiação, geralmente raios gama, 

raios-X ou elétrons. Os raios gama são liberados por máquinas denominadas 

popularmente de Bombas de Cobalto (Telecobalto), já os raios-X e elétrons são 

produzidos por aceleradores lineares de partículas. A teleterapia representa cerca de 

80% dos tratamentos com radiação ionizante. Existem duas maneiras de planejar a 

administração da radiação a um paciente, a primeira que exige menos recursos de 

tecnologia, é a radioterapia convencional ou padrão; já a segunda que requer a 

utilização de tomografias, programas sofisticados de computação e modelagem do 

feixe de radiação, é conhecida como radioterapia conformacional tridimensional. O 

objetivo principal da radioterapia conformacional tridimensional é liberar uma dose 

precisamente calculada para um volume ou leito tumoral com o mínimo de danos às 

estruturas vizinhas sadias, resultando em erradicação do tumor, com melhora da 

qualidade de vida e mesmo prolongamento da mesma. Uma delimitação precisa do 

volume tumoral é essencial antes de iniciar qualquer abordagem de escalonamento de 
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dose com a radioterapia conformacional tridimensional. A modalidade de imagem 

convencional para o planejamento é o CT, no entanto, o CT não é sempre capaz de 

distinguir os limites entre o tumor maligno e o tecido normal. 

 A radioterapia conformacional tridimensional faz com que o feixe que incide na 

forma retangular sobre um paciente quando tratado de forma convencional, seja 

modelado em acordo com as particularidades geométricas de cada tumor ou órgão a 

ser tratado, nas mais variadas angulações. Para que este efeito ocorra, é necessário 

contar com sofisticados recursos técnicos que vão desde a aquisição de cortes 

tomográficos do paciente no processo de simulação, passando pelo uso de programas 

computadorizados para reconstrução volumétrica tridimensional e, ainda, terminando 

com a modelação do feixe durante as aplicações da radioterapia. Não se pode deixar 

de mencionar que o material humano é de vital importância em todas estas etapas, 

pois este é um novo conceito de radioterapia, onde a capacitação e o aprimoramento 

constante do profissional são indispensáveis (Varian, 2015b). 

 A radioterapia conformacional tridimensional também permite que doses mais 

altas de radiação sejam liberadas no tumor, no leito tumoral ou no órgão doente e, ao 

mesmo tempo, minimizar danos agudos ou tardios aos tecidos vizinhos. Desta forma, 

proporcionar aos pacientes maiores chances de cura e menor proporção de efeitos 

adversos no tratamento. É por estes motivos que essa é a modalidade técnica de 

radioterapia empregada nos melhores centros de tratamento de câncer ao redor do 

Mundo. 

 O exame PET/CT fornece imagens funcionais de absorção de glicose e do 

metabolismo do tecido, além de ter maior sensibilidade e especificidade em 

comparação com o CT apenas. Estudos demonstraram que 18FDG-PET é capaz de 

diferenciar nódulos pulmonares malignos de benignos, relatando uma sensibilidade 

variando a partir de 93% a 100% e especificidade de 55 a 100%. O PET/CT também 

parece melhorar a precisão do diagnóstico de tumores (Drever et al., 2006), (Deniaud-

Alexandre et al., 2005). Com uma imagem funcional, o estadiamento e o planejamento 

do tratamento de tumores se tornam muito mais precisos. A fusão de imagens do 

PET/CT deve, portanto, se tornar o padrão para o planejamento de tratamento em 

radioterapia muito em breve. 

 O planejamento de um tratamento envolve algumas definições básicas de 

volumes necessárias ao entendimento da técnica. O volume tumoral bruto (Gross 

Tumor Volume-GTV) é a massa bruta do tumor, onde exista uma grande concentração 
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de células tumorais. A delimitação do GTV é possível se o tumor é visível, palpável ou 

demonstrável através de imagens. 

 O volume alvo de planejamento (Planning Tumor Volume-PTV) é contornado 

por uma margem para incluir possíveis movimentações do paciente e outras 

incertezas, como o movimento da respiração durante a irradiação e até a forma do 

paciente de se deitar na mesa de tratamento. Para delinear a PTV, uma margem 

interna (IM) e uma margem de setups (SM) são adicionados de forma linear, mas são 

combinadas subjetivamente. O PTV em qualquer direção deve ser grande o suficiente 

para compensar os movimentos de órgãos internos, bem como o posicionamento do 

paciente e as incertezas do próprio equipamento (Khan F M, 2003). 

 Os volumes GTV e PTV são ilustrados esquematicamente a seguir, na Figura 

2.18, junto a outras delimitações empregadas na radioterapia. 

 

Figura 2.18: Ilustração dos volumes segundo ICRU (International Commission of 

Radiation Units and Measurements, 1993): Volume tumoral bruto (Gross tumor 

volume), Volume alvo clínico (Clinical target volume), Volume alvo de planejamento 

(Planning target volume), Volume tratado (Treated volume), Volume irradiado 

(Irradiated volume). 

 No entanto, alguns tumores apresentam regiões em seu tecido que não são 

funcionalmente uniformes, levando os oncologistas a considerar o abandono do antigo 

modelo de entrega de dose uniforme no PTV (Nikiforidis et al., 2008); isso nos leva a 
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uma nova definição do volume alvo a ser tratado que se denomina Volume Alvo 

Biológico (Biological Target Volume-BTV). 

 O conceito do BTV é ilustrado na Figura 2.19, onde se podem visualizar 

diferentes regiões no tumor, sendo que cada região é distinta em sua funcionalidade e 

taxa metabólica (Ling et al. 2000). No centro tem-se uma região apresentada como 

tecido necrosado; logo em volta observa-se uma camada de tecido em processo 

apoptótico; na camada seguinte têm-se os tecidos em processo de hipóxia; ao redor 

de todas essas camadas tem-se uma região diferenciada pela atividade glicolítica 

mais elevada do que as demais regiões; e a última região é representada como lesão 

metastática. 

 

 

Figura 2.19: Ilustração do Volume Alvo Biológico (BTV) por Rene Margritte (1898-

1967): BTV Glicolítico (Glycolytic BTV); BTV Hipóxido (Hypoxic BTV); BTV Metastático 

(BTV Metastatic); BTV Apoptótico (Apoptotic BTV); BTV Necrótico (Necrotic BTV). 

 

 Essa definição de camadas distintas do GTV é uma ótima representação do 

Carcinoma de Pulmão de Células não Pequenas (Non-Small Cell Lung Cancer ou 
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NSCLC) permitindo um escalonamento na entrega da dose na radioterapia, limitando-

a a uma dose segura e menor nos tecidos sadios (Devic et al., 2007). 

 

2.10 O SISTEMA DE PLANEJAMENTO 

 O sistema de planejamento de tratamento radioterápico do INCa é o 

denominado Eclipse™ que abrange as modalidades de tratamento com radiação tipo 

fótons, prótons e tratamento com feixe externo de elétrons, Braquiterapia com baixa 

taxa de dose e Cobaltoterapia (Varian, 2015b). 

 O software Eclipse™ é utilizado em mais de 3.400 centros de tratamento ao 

redor do mundo, otimiza o planejamento do tratamento na radioterapia baseado nas 

instruções de dose fornecida pelo operador, e informações sobre tamanho, forma e 

localização do tumor a ser tratado. O planejamento do tratamento mostra como 

entregar a dose necessária no tumor, prevenindo regiões sadias em seu entorno; o 

sistema permite uma visualização da angulação dos feixes de radiação que serão 

usados, assim com o quanto de dose deve ser entregue em cada angulação, além de 

como o feixe de tratamento deve ser moldado durante a irradiação do tumor. 

 É um software completo, pois incorpora protocolos de planejamento e 

ferramentas de otimização de fácil acesso que permitem um planejamento sofisticado 

de forma fácil e rápida no tratamento de canceres como a Radioterapia de Intensidade 

Modulada (Intensity Modulated Radiotherapy-IMRT), Radioterapia Guiada por imagem 

(Image Guided Radiotherapy-IGRT), e Radioterapia em Arco (RapidArc®). Ele oferece 

um conjunto de modelos clínicos de plano de tratamento que melhoram o processo de 

criação de um plano personalizado para cada paciente (Varian, 2015a) 

 Um dos métodos de delimitação automática de volume que o sistema Eclipse™ 

fornece é a ferramenta CT RANGER, que consiste em selecionar um determinado 

volume de acordo com parâmetros de mínimos e máximos estabelecidos pelo 

operador. O protocolo para delimitação dos volumes segue o método de contorno à 

50% da captação em atividade máxima (SUV) local (Mah et al., 2002), (Nestle et al., 

1999), (Deniaud-Alexandre et al., 2005). 
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3 METODOLOGIA 

 A avaliação dos planejamentos radioterápicos realizados na rotina clínica 

utilizando imagens de PET/CT foi realizada com dois simuladores físicos de diferentes 

dimensões e geometrias. Dessa forma, a influência do tamanho, do efeito do volume 

parcial, do formato e da captação em lesões que simulam tumores pode ser realizada. 

  As aquisições foram realizadas em quatro dias distintos, logo após o término 

da agenda de exames de rotina do PET/CT do Instituto Nacional do Câncer (INCa), na 

cidade do Rio de Janeiro. No preparo dos simuladores foram repetidos os mesmos 

procedimentos para todas as aquisições, alterando apenas a medida da atividade para 

cada concentração em questão. Após a avaliação das captações, foram determinados 

os valores de SUV das lesões captantes de cada simulador, calculados os coeficientes 

de recuperação (RC) de cada tamanho e forma de lesão. Os resultados foram 

aplicados no sistema de planejamento Eclipse® do setor de radioterapia do INCa, 

avaliando-se a alteração no planejamento dos volumes a serem irradiados 

considerando-se as correções pelo RC.     

 

3.1 EQUIPAMENTO PET/CT 

 Para a realização do trabalho foi utilizado o equipamento PET/CT da marca 

PHILIPS™, modelo GEMINI TF 64®, apresentado na foto da Figura 3.1, instalado no 

departamento de Medicina Nuclear do Instituto Nacional de Câncer – INCa, localizado 

na Praça da Cruz Vermelha,  Rio de Janeiro, RJ. 

O equipamento apresenta as seguintes características: 

• Peso máximo do paciente: 195 kg; 

• Porte do paciente: 70 cm para PET e CT; 

• Área de cobertura para PET/CT: 190 cm; 

• Material do cristal para PET: LYSO; 

• Dimensões dos cristais para PET: 4 x 4 x 22 mm; 

• Número de anéis do detector: 29; 

• Diâmetro dos anéis do detector: 90 cm; 

• Número de cristais do detector: 28.336; 

• Campo de Visão (FOV) Axial: 180 mm; 

• Janela de coincidência: 3,8 ns; 
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• Sensibilidade do PET (no centro): 7.000 cps/MBq (NEMA), >14.000 com 

TOF; 

• NECR de pico do PET: 110 kcps (NEMA), > 220 com TOF; 

• Resolução espacial transversal do PET (1 cm): 4,7 mm (NEMA); 

• Configurações da CT: Brilliance de 16 canais; 

• Tubo para CT: MRC com capacidade de dissipação de calor do anodo 8,0 

MHU. 

 

Figura 3.1: Foto do equipamento PET/CT Philips™ GEMINI TF 64® (INCa) 

 

3.2 SIMULADORES FÍSICOS E ARRANJO EXPERIMENTAL 

 Neste trabalho foram utilizados três simuladores físicos, utilizados para 

medidas de captação e estudos de resolução espacial de equipamentos PET. O 

primeiro, simulador recomendado pela NEMA (National Eletrotechnical Manufactures 

Association) contém esferas de diferentes diâmetros, que representam lesões 

captantes e não captantes, inseridas em um corpo de acrílico que simula o tórax de 

um paciente, conforme figura 3.2.  

 O simulador NEMA apresenta as seguintes características: 
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• Corpo do simulador NEMA: diâmetro interno 21,6 cm; altura 18,6 cm; 

espessura 3,2 cm;  

• Material: PMMA, acrílico; 

• Volume sem inserts: 10.384 cm³; 

• Volume com inserts: 8.694 cm³; 

• Diâmetro das esferas de plástico para lesões captantes (“quentes”): 10 mm 

(0,5 mL), 13 mm (1,0 mL), 17 mm (2,5 mL), 22 mm (5,0 mL); 

• Diâmetro das esferas de plástico para lesões não captantes (frias): 28 mm 

(11 mL), 37 mm(26 mL); 

• Pulmão: cilindro com 288 mL contendo esferas de isopor para simulação de 

tecido pulmonar. 

 

Figura 3.2: Simulador NEMA (BIODEX ® – biodex.com) contendo esferas como lesões 

captantes 

 

 O segundo, simulador Jaszczak adaptado segundo recomendações do Colégio 

Americano de Radiologia (American College of Radiology – ACR) que contém cilindros 

como simuladores de lesões captantes e não captantes, ao invés de esferas, 

conforme mostrado na Figura 3.3. As lesões são inseridas em um cilindro de acrílico, 

que simula o tórax de um paciente. O simulador ACR apresenta as seguintes 

características: 

• Corpo do simulador ACR: diâmetro interno 21,6 cm, altura 18,6 cm, espessura 

3,2 cm; 

• Material; PMMA, acrílico; 

• Volume sem inserts: 6.815 cm³; 
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• Volume com inserts: 6.185cm³; 

• Tampa:  

o Quatro cilindros de plástico para lesões captantes (“quentes”) com 

diâmetro 8,0 m; 12,0 mm; 16,0 mm; 25,0 mm e altura 3,81 cm; 

o Dois cilindros de plástico para simulação de ar e de água, com diâmetro 

25,0 mm; 

o Um cilindro de teflon para simulação de tecido ósseo, com diâmetro 

25,0 mm. 

• Interior: Seis conjuntos de hastes de acrílico de diâmetro 4,8 mm; 6,4 mm; 7,9 

mm; 9,5 mm; 11,1 mm; 12,7 mm. 

 

Figura 3.3: Simulador ACR (Jasczack adaptado conforme ACR), contendo cilindros 

como lesões captantes. 

 

 O terceiro simulador é mostrado na figura 3.4 e consiste de um cilindro de 

polietileno contendo um cateter interno onde é colocada uma fonte, sendo utilizado em 

conjunto aos dois primeiros, de forma a simular um campo de radiação externo, como 

o restante do corpo de um paciente, ou seja, partes abaixo do tórax. O arranjo 

experimental utilizado é mostrado na figura 3.5. As figuras 3.6 e 3.7 apresentam a 

montagem final do experimento. 

 O simulador do restante do corpo, denominado NEMA scatter, possui as 

seguintes especificações: 

• Cilindro de polietileno dividido em três seções com densidade 0,96 g/cm³; 

• Dimensão do cilindro: 20,3 cm de diâmetro x 70 cm de comprimento; 
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• Tamanho do furo do cilindro: 6,4 mm; 

• Dimensões da fonte do cateter: 5 mm diâmetro x 80 cm de comprimento; 

• Diâmetro interno do cateter: 3,2 mm; 

• Peso: 23,5 kg. 

 

Figura 3.4: Simulador NEMA Scatter (Biodex®), simulando a radiação espalhada 

proveniente do restante do corpo. 

 

 O sistema de medida foi montado segundo o esquema mostrado na Figura 3.5, 

a seguir. 

 

 

 

 

 

Figura 3.5: Montagem dos simuladores para as aquisições no PET/CT. 

 

 

  
  

  

Simulador restante do corpo Simulador  

NEMA ou 

ACR 

    

Corte no meio do FOV 
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Figura 3.6: Arranjo experimental do simulador ACR no campo de visão do 

equipamento PET/CT (INCa). 

 

Figura 3.7: Arranjo experimental do simulador NEMA no campo de visão do 

equipamento PET/CT (INCa). 

 Com referência ao posicionamento dos simuladores, todos foram orientados 

paralelamente ao eixo axial do tomógrafo. Os lasers de alinhamento no tomógrafo 

foram utilizados para centralizar o simulador nos Campos de Visão (Field Of View-
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FOV) transversal e axial. Todas as imagens adquiridas foram feitas com os 

simuladores na mesma posição. 

 Cabe ressaltar que para a aquisição de imagens PET/CT a serem alimentadas 

no sistema de planejamento, deve-se utilizar uma prancha plana sobre a maca, de 

forma a se obter o mesmo posicionamento que um paciente terá na maca de 

tratamento radioterápico, seja por Acelerador Linear ou por Telecobalto. 

 

3.3 RADIOFÁRMACO 

 O radiofármaco escolhido para os testes foi o 18FDG, utilizado pelo serviço na 

rotina clínica de diagnóstico oncológico. Foi considerada uma atividade a ser inserida 

nos simuladores de 370 MBq (10 mCi), representando a atividade injetada em um 

paciente de dimensões consideradas padrão (70kg, 1,70m). A concentração a ser 

injetada foi de 5,29 kBq/mL (0,143 µCi/mL), considerando-se a densidade da água a 

25ºC como 1,0 g/cm3. 

 As lesões captantes, esferas para o simulador NEMA e cilindros para o 

simulador ACR, foram preenchidas com concentrações maiores do que o corpo de 

forma a simular os valores de SUV das lesões de diferentes tamanhos e geometrias. 

Foram escolhidas quatro relações de concentração em atividade entre as lesões 

captantes e o corpo do simulador: 2,5:1; 5,0:1; 7,5:1 e 10:1, de forma a simular um 

exame real e se poder determinar os valores de SUV normalmente encontrados na 

rotina clínica. Ou seja, as concentrações de atividade inseridas nas lesões quentes 

foram devidamente calculadas para representar a captação de duas vezes e meia, 

cinco vezes, sete vezes e meia e dez vezes maior em relação à concentração no 

corpo de cada simulador. 

 Para aferição das atividades das soluções inseridas, foi utilizado um medidor 

de atividade CAPINTEC™, CRC – 25R, calibrado pelo fabricante para medir fótons 

com energia de 511 keV (Figura 3.8). Os horários do medidor de atividade e do 

equipamento PET/CT foram ajustados para as correções de decaimento entre as 

medidas e o horário de aquisição das imagens. A bancada para o preparo das 

soluções é ilustrada na Figura 3.9. 
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Figura 3.8: Simuladores NEMA e ACR, seringas e medidor de atividade (INCa). 

 

Figura 3.9: Bancada da radiofarmácia do serviço de medicina nuclear do INCa. 

 

 A tabela 1 apresenta as atividades nas lesões captantes e no corpo dos 

simuladores físicos esperadas.  Pode-se observar que as atividades inseridas em 

cada simulador diferem devido aos diferentes volumes das lesões. 
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Tabela 1: Valores das atividades e concentrações de atividades a serem inseridas no 

simulador ACR e simulador NEMA. 

  

 A preparação dos simuladores foi criteriosa, tanto na determinação das 

atividades reais inseridas, quanto na homogeneização das soluções e, ainda, a 

retirada de bolhas de ar, já que estas etapas interferem na quantificação.  

 O preparo do corpo dos simuladores foi realizado seguindo os seguintes 

passos: 

• O corpo dos simuladores foi preenchido com água destilada até praticamente a 

metade, através de orifício específico na tampa; 

• Foram retirados os valores de atividade necessárias do frasco de 18FDG com 

uma seringa. Após a medida da atividade, o material foi inserido no simulador e 

nova medida da atividade remanescente na seringa foi realizada. O horário de 

Simulador ACR 

RELAÇÃO 
LESÃO:CORPO 

CONCENTRAÇÃO 

ESPERADA NAS 
LESÕES CAPTANTES 

(kBq/mL) 

CONCENTRAÇÃO 

ESPERADA NO 
CORPO 

(kBq/mL) 

ATIVIDADE 

TOTALTEÓRICA 
ESPERADA 

(MBq) 

10:1 52,9  5,29 13,32 

7,5:1 39,68  5,29 9,88 

5,0:1 26,45  5,29 6,66 

2,5:1 13,22  5,29 3,33 

Simulador NEMA 

RELAÇÃO 

LESÃO:CORPO 

CONCENTRAÇÃO 

ESPERADA NAS 

LESÕES CAPTANTES 

(kBq/mL) 

CONCENTRAÇÃO 

ESPERADA NO 

CORPO 

(kBq/mL) 

ATIVIDADE TEÓRICA 

ESPERADA 

(MBq) 

10:1 52,9  5,29 13,32 

7,5:1 39,68  5,29 9,88 

5,0:1 26,45  5,29 6,66 

2,5:1 13,22  5,29 3,33 
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cada medida foi anotado de forma ser inserido no equipamento PET/CT para 

correção de decaimento na hora da aquisição das imagens; 

• O volume restante do corpo do simulador foi completado com água destilada, 

tomando-se o cuidado de minimizar a formação de bolhas de ar e a 

homogeneização foi realizada. 

 O preparo das soluções a serem inseridas nas lesões captantes foi realizado 

em uma proveta, considerando-se o volume total das lesões, garantindo-se que cada 

lesão receba a mesma concentração em atividade. O procedimento pode ser descrito 

como: 

• Uma proveta de 250 mL contendo água destilada até a metade foi utilizada, 

onde foi inserida a atividade calculada para este volume, garantindo-se a 

relação de concentração desejada; 

• Foram retirados os valores de atividade necessárias do frasco de 18FDG com 

uma seringa. Após a medida da atividade, o material foi inserido no simulador e 

nova medida da atividade remanescente na seringa foi realizada. O horário de 

cada medida foi anotado de forma ser inserido no equipamento PET/CT para 

correção de decaimento na hora da aquisição das imagens; 

• O volume restante da proveta foi completado com água destilada, tomando-se 

o cuidado de garantir a homogeneização; 

• As lesões captantes foram então preenchidas com a solução, garantindo-se 

que estas tenham as mesmas concentrações. 

 

3.4 AQUISIÇÕES 

 O protocolo oncológico utilizado para a realização dos exames foi o de corpo 

inteiro da rotina clínica do serviço, na posição do paciente em decúbito dorsal, direção 

crânio – caudal.  

 Devido às dimensões dos simuladores ACR e NEMA em relação ao campo de 

visão do equipamento, as aquisições das imagens foram feitas em dois passos de 

maca, sendo o tempo de 2 (dois) minutos de aquisição por maca, perfazendo um total 

de 4 (quatro) minutos como tempo total de aquisição da imagem PET. Como a 

estatística de contagem é importante na formação da imagem em medicina nuclear, as 
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aquisições dos simuladores foram feitas no tempo de 2 (dois)  minutos por maca para 

todas as aquisições, em um total de oito aquisições:  

• Três aquisições, cada uma com concentrações de 10:1; 7,5:1; 5,0:1, para o 

simulador NEMA; 

• Três aquisições, cada uma com concentrações de 10:1; 7,5:1; 5,0:1, para o 

simulador ACR. 

 As imagens obtidas no PET/CT de cada aquisição foram analisadas na estação 

de trabalho do setor de Medicina Nuclear do INCa, realizando o protocolo de medidas 

de SUV de acordo com a NEMA (NEMA, 2007). Este protocolo estabelece que devam 

ser desenhadas regiões de interesse (Regions Of Interest-ROI) referentes ao tamanho 

de cada lesão nos cortes das imagens tomográficas do CT do PET/CT. Essa 

delimitação da região pela imagem de CT visa diminuir o erro do operador já que esta 

parte do equipamento apresenta melhor resolução (menor do que 1 mm) em relação à 

imagem PET (cerca de 6 mm).  

 

3.5 MEDIDA DE CAPTAÇÃO SUV 

3.5.1 MEDIDA DE CAPTAÇÃO NAS LESÕES QUENTES 

 A análise da qualidade da imagem é realizada escolhendo-se um corte (slice) 

central da imagem do objeto, sejam esferas ou cilindros. O slice central é aquele que 

possuir maior contraste visual entre as lesões quentes e frias e deve ser utilizado para 

todas as esferas (ou cilindros). Para cada lesão deve-se desenhar uma respectiva ROI 

circular com o mesmo diâmetro da mesma pela imagem da CT. A partir dessa 

marcação no slice central, o mesmo procedimento para 2 slices posteriores e 2 slices 

anteriores ao central de forma a obter-se uma média das medidas. Por fim, foi 

calculada a média aritmética dos valores medidos nos 5 slices para cada lesão; esse 

valor representa a medida de captação média na lesão quente (NEMA ,2007), (IAEA, 

2009). As figuras 3.10 e 3.11 mostram as delimitações das regiões de interesse 

utilizadas no simulador NEM e ACR, respectivamente. 
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Figura 3.10: Exemplo de uma aquisição utilizando o simulador NEMA e delimitação 

das ROI. 

 

 

Figura 3.11: Exemplo de uma aquisição utilizando o simulador ACR e delimitação das 

ROI. 
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3.5.2 MEDIDA DE CAPTAÇÃO NO CORPO 

 Utilizando as mesmas ROI das lesões quentes devemos reproduzir, para cada 

tamanho de lesão, 12 (doze) ROI no slice central e posicioná-las no corpo do 

simulador respeitando um espaço de 15 mm de distância das bordas do simulador. As 

ROI de diferentes tamanhos devem estar concêntricas. O mesmo procedimento é 

repetido para os 2 (dois) slices posteriores e os 2 (dois) anteriores. A realização das 

medidas nos simuladores é representada na figura 3.10. 

 

3.6 AVALIAÇÃO NO SISTEMA DE PLANEJAMENTO 

 Para a delimitação do GTV, foi utilizado o método de 50% do valor máximo de 

captação local na região de interesse. Consiste em delimitar todo um volume que 

possui uma atividade específica maior ou igual a 50% do valor máximo da lesão; essa 

é uma ferramenta automática do sistema Eclipse® disponível na estação de 

Planejamento da Radioterapia do INCa. A figura 3.11 ilustra alguns planejamentos 

realizados nesse sistema. 

 

Figura 3.12: Exemplos de planejamento radioterápico baseados em imagens de 

PET/CT (https://www.varian.com/sites/default/files/Oncology_Tx_Planning_Eclipse) 
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3.7 OUTROS MATERIAIS 

Para preparação das soluções, foram utilizados:  

• Um frasco de vidro contendo 18FDG (Figura 3.12), cedido pelo Instituto de 

Engenharia Nuclear – IEN/CNEN; 

• Mesa plana da radioterapia; 

• Provetas de vidro de 250 mL e 50 mL; 

• Seringas diversas de 5,0 mL até 60 mL; 

• Vareta de vidro para homogeneização; 

• Água destilada suficiente para a preparação dos simuladores; 

• Corante líquido vermelho. 

•  

 

Figura 3.13: Frasco contendo 18FDG fornecido pelo IEN/CNEN. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 As concentrações utilizadas para quantificação das lesões captantes e as 

medidas realizadas na estação de trabalho do equipamento PET/CT para a 

determinação a quantificação SUV nos simuladores NEMA e ACR são demonstradas 

a seguir. Os dados coletados das medidas de SUV de cada simulador, para cada 

aquisição, assim como os resultados obtidos durante a fase de estudo do 

planejamento, são mostrados a seguir.  

 

4.1 MEDIDAS DE ATIVIDADES UTILIZADAS 

 No preparo das soluções inseridas nas lesões captantes dos simuladores 

físicos, foram obtidas as seguintes medidas de atividades, conforme mostrado nas 

Tabelas 4 e 5. Também foram obtidos os valores de concentrações reais das 

atividades inseridas nos simuladores, com as devidas proporções entre as lesões 

captantes e o corpo do simulador. Como a exatidão das medidas desse equipamento 

apresentam 1% de incerteza, a mesma foi considerada nas medições. 

 Tabela 2: Atividades utilizadas no preparo das lesões captantes  

Simulador ACR 

AQUISIÇÃO 

ATIVIDADE 

TEÓRICA 

ESPERADA (MBq) 

ATIVIDADE 

MEDIDA 

(MBq) 

CONCENTRAÇÃO 

REAL 

(µBq/mL) 

PROPORÇÃOLESÕES 

CAPTANTES : CORPO 

DO SIMULADOR 

10:1 13,32 ± 0,13 16,28 ± 0,16 65,12 ± 0,65 12,3 : 1 

7,5:1 9,88 ± 0,10 9,66 ± 0,10 38,48 ± 0,38 7,2 : 1 

5,0:1 6,66 ± 0,07 8,41 ± 0,08 33,64 ± 0,34 6,8 : 1 

2,5:1 3,33 ± 0,03 4,44 ± 0,04 17,76 ± 0,18 2,9 : 1 

Simulador NEMA 

AQUISIÇÃO 

ATIVIDADE 

TEÓRICA 

ESPERADA(MBq) 

ATIVIDADE 

MEDIDA 

(MBq) 

CONCENTRAÇÃO 

REAL 

(µBq/mL) 

PROPORÇÃOLESÕES 

CAPTANTES : CORPO 

DO SIMULADOR 

10:1 13,32 ± 0,13 16,28 ± 0,16 65,12 ± 0,65 11,8 : 1 

7,5:1 9,879 ± 0,10 9,66 ± 0,10 38,48 ± 0,38 7,3 : 1 

5,0:1 6,66 ± 0,07 8,41 ± 0,08 33,64 ± 0,34 8,3 : 1 
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Tabela 3 – Atividades utilizadas no corpo do simulador  

 

4.2 ANÁLISE DAS INCERTEZAS ENVOLVIDAS 

 Uma série de fatores pode influenciar a qualidade das imagens de Medicina 

Nuclear. Algumas das incertezas relativas às flutuações estatísticas estão no processo 

de decaimento radioativo. Outras são decorrentes do processo cintilográfico e 

relacionadas ao desempenho característico do detector, dos colimadores e dos 

circuitos elétricos. 

 Deve-se ressaltar que as incertezas relacionadas às medições são de suma 

importância para avaliação da confiabilidade dos resultados. As fontes de incerteza 

deste trabalho abrangem inúmeros parâmetros, entre os quais se destacam os 

relacionados à atividade do radionuclídeo utilizado, às características intrínsecas ao 

equipamento PET, aos erros de posicionamento dos simuladores, ao volume real 

2,5:1 3,33 ± 0,03 4,44 ± 0,04 17,76 ± 0,18 3,2 : 1 

Simulador ACR 

AQUISIÇÃO 

ATIVIDADE 

TEÓRICA 

ESPERADA (MBq) 

ATIVIDADE 

MEDIDA 

(MBq) 

CONCENTRAÇÃO 

REAL 

(µBq/mL) 

PROPORÇÃOLESÕES 

CAPTANTES: CORPO 

DO SIMULADOR 

10:1 32,79 ± 0,34 32,82 ± 0,33 5,30 ± 0,05 12,3 : 1 

7,5:1 32,79 ± 0,34 33,13 ± 0,33 5,34 ± 0,05 7,2 : 1 

5,0:1 32,79 ± 0,34 30,67 ± 0,31 4,94 ± 0,05 6,8 : 1 

2,5:1 32,79 ± 0,34 37,96 ± 0,38 6,12 ± 0,06 2,9 : 1 

Simulador NEMA 

AQUISIÇÃO 

ATIVIDADE 

TEÓRICA 

ESPERADA(MBq) 

ATIVIDADE 

MEDIDA 

(MBq) 

CONCENTRAÇÃO 

REAL 

(µBq/mL) 

PROPORÇÃOLESÕES 

CAPTANTES:CORPO 

DO SIMULADOR 

10:1 52,9 ± 0,53 55,18 ± 0,55 5,52 ± 0,05 11,8 : 1 

7,5:1 52,9 ± 0,53 52,71 ± 0,53 5,27 ± 0,05 7,3 : 1 

5,0:1 52,9 ± 0,53 40,53 ± 0,40 4,05 ± 0,04 8,3 : 1 

2,5:1 52,9 ± 0,53 55,50 ± 0,56 5,55 ± 0,06 3,2 : 1 
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inserido em cada simulador utilizado no estudo, além dos métodos utilizados para 

análise da imagem final, como por exemplo, a delimitação de uma determinada ROI, 

entre outros. 

 Assim, devido à dificuldade de se calcular as incertezas relacionadas aos 

diversos parâmetros envolvidos com as medições, as estimativas das incertezas 

efetuadas neste trabalho levaram em consideração somente as diretamente 

relacionadas com os resultados. 

 A incerteza do medidor de atividade foi considerada de 1 (um) por cento, 

segundo o fabricante, e representa uma incerteza do tipo B. As incertezas do tipo A 

estão relacionadas as séries de medidas das ROI analisadas. Cada ponto no gráfico 

de uma determinada ROI, foi calculada a média e o desvio padrão. Estima-se que 

todas essas incertezas associadas no processo de aquisição da imagem e de 

delimitação visual das ROI, representam 5 (cinco) por cento dos valores obtidos nas 

ROI das imagens aquisitadas. 

4.3 MEDIDAS DE SUV DO EQUIPAMENTO PET/CT 

 Como no console do equipamento existe a possibilidade de se medir tanto a 

captação padrão (SUV) em valores médios nos pixels (SUV médio) que constituem a 

região de interesse (ROI) selecionada, como a captação padrão em valores de 

máximo nos pixels (SUV máximo) da ROI selecionada, ambos os valores foram 

determinados.  

 As figuras 4.1 e 4.2 representam os valores de SUV máximo e SUV médio em 

função do diâmetro da lesão captante. 
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Figura 4.1: Valores de SUV máximo para os diferentes diâmetros de lesão no 

simulador ACR. 

 

 Para o simulador ACR, nota-se que as lesões de menor diâmetro apresentam 

valores de captação bem menores do que as lesões de maior diâmetro, em todas as 

relações em concentrações testadas; por exemplo na relação 2,9:1, a lesão de 12 mm 

apresenta 2,8 de SUV máximo, próximo ao valor real de relação em concentração 

(2.9). Porém, quando o diâmetro é maior, 20 mm, o SUV máximo sobe para 3,5. Uma 

vez  que a solução realmente inserida nas duas lesões possui a mesma concentração, 

os valores de SUV deveriam ser iguais. Essa diferença observada nas lesões menores 

é resultado do efeito do volume parcial.  

 Para as medidas de SUV médio, os valores encontrados são ainda mais 

discrepantes, obtendo-se 1,7 ao invés de 2,9, levando a um erro de quantificação de 

41%.  



 

 

48 

 

Figura 4.2: Valores de SUV médio para os diferentes diâmetros de lesão no simulador 

ACR. 

 

 Para todas as concentrações testadas, o mesmo efeito do volume parcial é 

observado para tamanhos de lesão até 14 mm de diâmetro, onde a medida se torna 

mais próxima à concentração real. 

 Comparando-se as medidas de SUV máximo e médio, pode-se afirmar que as 

que consideram o valor máximo obtido nos pixels selecionados na ROI apresentam 

melhores resultados. Dessa forma, as medidas subsequentes foram realizadas 

considerando-se o valor de SUV máximo nas lesões. 

 Para o simulador NEMA, figura 4.3 e 4.4, as mesmas variações podem ser 

observadas, ou seja, o efeito do volume parcial não é função da geometria da lesão. 



 

 

49 

 

Figura 4.3: Valores de SUV máximo para os diferentes diâmetros de lesão no 

simulador NEMA. 

 

Figura 4.4: Valores de SUV médio para os diferentes diâmetros de lesão no simulador 

NEMA. 
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 Interpretando os gráficos, podemos perceber que a análise do SUV máximo 

em função do diâmetro da lesão captante se comportou melhor e mais 

adequadamente do que a do SUV médio, tanto para o simulador ACR quanto para o 

NEMA. Evidenciamos também o PVE nas lesões com diâmetros menores que 14 mm, 

para ambos os simuladores. Este resultado corrobora com a afirmação de alguns 

autores de que a influência da resolução do equipamento (6 mm) na quantificação 

(SUV) é observada para lesões de até duas a três vezes o valor dessa resolução (De 

Sá L V, 2010). 

 

4.4 ANÁLISE DO COEFICIENTE DE RECUPERAÇÃO (RC) 

 Com os valores obtidos através das ROI, pode-se calcular o Coeficiente de 

Recuperação (RC) através da equação 8 e montar um gráfico em função do valores 

do RC como função do diâmetro das lesões captantes. Os gráficos das figuras 4.5 e 

4.6 ilustram os valores obtidos das medidas de SUV máximo nas lesões em função do 

diâmetro das lesões captantes, devido ao seu melhor comportamento comparado as 

medidas de atividade média nas lesões. 

 

Figura 4.5: Valores de Coeficiente de Recuperação (RC) para os diferentes diâmetros 

de lesão no simulador ACR. 
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Figura 4.6: Valores de Coeficiente de Recuperação (RC) para os diferentes diâmetros 

de lesão no simulador NEMA. 

 

 Esperava-se obter um RC de valor 1 (um) para as lesões de diâmetro maior do 

que 14 mm, indicando que a quantificação é eficiente para valores maiores do que 

esse tamanho de lesão. Porém, pelos resultados obtidos de RC, pode-se observar que 

nenhuma lesão foi adequadamente quantificada pela ferramenta disponível no 

equipamento PET/CT. Mesmo para as lesões de maior diâmetro, o máximo de RC 

encontrado foi de 0,95 para o NEMA e 0,89 para o ACR, ou seja, o equipamento 

quantifica apenas 95% e 89% respectivamente para os simuladores NEMA e ACR da 

atividade real inserida no simulador. 

 As equações das figuras 4.5 e 4.6, tiveram um ajuste polinomial e seus pontos 

foram interpolados para posterior análise nas imagens de exame PET/CT em dois 

pacientes anônimos. Estes pacientes foram escolhidos considerando que 

apresentassem lesões únicas e de tamanhos onde o PVE poderia ser observado. 
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4.5 AVALIAÇÃO DE LESÕES NO SISTEMA DE PLANEJAMENTO 

 Com as curvas dos valores calculados de RC pode-se então interpolá-los com 

um ajuste polinomial e, dessa forma, se obter as equações de RC para outros valores 

de captação em função do diâmetro da lesão.  

 

 Com as curvas definidas, puderam-se aplicar as correções em dois pacientes 

submetidos ao exame PET/CT para planejamento da radioterapia que foram 

escolhidos junto com os físicos médicos do serviço, de forma a testar a metodologia 

de correção proposta. Os dados das imagens dos pacientes foram anonimizados para 

preservar sua identidade. 

 

• PACIENTE 1: Tumor no mediastino  

 Descrição: paciente do sexo feminino, idade 53 anos. O tumor apresentava 

formato irregular de 14,3 mm x 13,4 mm, volume de 1,01 cm3 e 12,0 mm de diâmetro 

equivalente no sistema de planejamento. Nas imagens PET/CT foram encontradas as 

lesões com valores de captação de atividade máxima no tumor de SUV = 6,8. Com 

esta quantificação, puderam-se interpolar as curvas de RC dos simuladores ACR e 

NEMA, obtendo-se o novo volume a ser tratado em função da captação corrigida pelo 

RC. 

 A imagem da figura 4.7 a seguir representa a delimitação do GTV 

considerando-se a delimitação pelo método de 50% do SUV máximo, conforme 

utilizado pela equipe de radioterapia do INCa. O volume corrigido pelos valores de RC 

obtidos para o simulador ACR é ilustrado na cor azul claro e do NEMA na cor azul 

escuro nas figuras 4.8 e 4.9, respectivamente. Fazendo uso da ferramenta disponível 

no software de medição de volume do GTV, encontrou-se o valor de 7,36 cm3 para o 

RC do ACR (86% maior) do que seu volume inicialmente delimitado pelo planejamento 

convencional, e 18,71cm3 (94% maior) para o RC do NEMA. Dessa forma, se a lesão 

for considerada de forma cilíndrica (ACR), o volume anterior de 1,01 cm3 para o 

tratamento passa a ser corrigido para um volume de 7,36 cm3. 
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Figura 4.7: Delimitação do GTV pelo método de 50% do SUV máximo, procedimento 

padrão da equipe de radioterapia do INCa. 

 

Figura 4.8: Delimitação do GTV pelo método de 50% do SUV máximo corrigido pelo 

RC máximo, considerando a lesão como cilíndrica, conforme o simulador ACR. 
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Figura 4.9: Delimitação do GTV pelo método de 50% do SUV máximo corrigido pelo 

RC máximo, considerando a lesão como esférica, conforme o simulador NEMA. 

 A série de imagens obtidas no exame PET/CT para essa lesão em estudo é 

ilustrada a seguir, nas figuras 4.10, 4.11, 4.12 e 4.13, para uma melhor visualização 

tridimensional dos GTV obtidos em diferentes cortes do tumor. 

 

Figura 4.10: Delimitação do GTV pelo método de 50% do SUV máximo (contorno 

verde), Delimitação do GTV pelo método 50% do SUV máximo corrigido pelo RC do 
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ACR (contorno em azul claro), delimitação do GTV pelo método 50% do SUV máximo 

pelo RC do NEMA (contorno em azul escuro), corte 1. 

 

Figura 4.11: Delimitação do GTV pelo método de 50% do SUV máximo (contorno 

verde), Delimitação do GTV pelo método 50% do SUV máximo corrigido pelo RC do 

ACR (contorno em azul claro), delimitação do GTV pelo método 50% do SUV máximo 

pelo RC do NEMA (contorno em azul escuro), corte 2. 

 

Figura 4.12: Delimitação do GTV pelo método de 50% do SUV máximo (contorno 

verde), Delimitação do GTV pelo método 50% do SUV máximo corrigido pelo RC do 
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ACR (contorno em azul claro), delimitação do GTV pelo método 50% do SUV máximo 

pelo RC do NEMA (contorno em azul escuro), corte 3. 

 

Figura 4.13: Delimitação do GTV pelo método de 50% do SUV máximo (contorno 

verde), Delimitação do GTV pelo método 50% do SUV máximo corrigido pelo RC do 

ACR (contorno em azul claro), delimitação do GTV pelo método 50% do SUV máximo 

pelo RC do NEMA (contorno em azul escuro), corte 4. 

 

• PACIENTE 2: Carcinoma de pulmão de células não pequenas 

 Descrição: paciente do sexo feminino, idade 49 anos. O tumor apresentava 

formato irregular de dimensões de 13,3 mm x 27,4 mm, volume 4,07 cm3 e 20,0 mm 

de diâmetro equivalente no sistema de planejamento. Nas imagens PET/CT foram 

encontradas as lesões com os valores de concentração de atividade máxima no tumor 

de SUV = 6,2. Com esta quantificação, puderam-se interpolar as curvas de RC dos 

simuladores ACR e NEMA e obter-se o novo volume a ser tratado em função da 

captação corrigida pelo RC. 

 A imagem da figura 4.14 representa a delimitação do GTV considerando-se a o 

método de 50% do SUV máximo, conforme utilizado pela equipe de radioterapia do 
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INCa. O volume corrigido pelos valores de RC do ACR é ilustrado pelo contorno em 

azul claro e do NEMA pelo contorno em cor azul escuro na figura 4.15. Fazendo uso 

da ferramenta disponível no software de medição de volume do GTV, encontra-se o 

valor de 5,94 cm3 para o RC do ACR e 8,29 cm3 para o RC do NEMA, novamente 

podemos observar a influência da geometria das lesões. 

 

Figura 4.14: Delimitação do GTV pelo método de 50% do SUV máximo, procedimento 

padrão da equipe de radioterapia do INCa. 

 

 Os contornos do GTV para esse tipo de lesão mostra um aumento no volume 

corrigido pelo RC do NEMA de 51% em relação à delimitação do GTV convencional. O 

volume corrigido pelo RC do ACR mostrou um aumento de 31% em relação ao 

contorno do GTV convencional.  

 As figuras 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19 e 4.20 ilustram a série de imagens do 

exame PET/CT para melhor visualização tridimensional da lesão, em diferentes corte. 

O corte 3 foi o que apresentou maior valor de SUV máximo e, portanto, é ilustrado na 

figura 4.17 para melhor visualização. 
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Figura 4.15: Delimitação do GTV pelo método de 50% do SUV máximo (contorno 

verde), Delimitação do GTV pelo método 50% do SUV máximo corrigido pelo RC do 

ACR (contorno em azul claro), delimitação do GTV pelo método 50% do SUV máximo 

pelo RC do NEMA (contorno em azul escuro), corte 1. 

 

Figura 4.16: Delimitação do GTV pelo método de 50% do SUV máximo (contorno 

verde), Delimitação do GTV pelo método 50% do SUV máximo corrigido pelo RC do 
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ACR (contorno em azul claro), delimitação do GTV pelo método 50% do SUV máximo 

pelo RC do NEMA (contorno em azul escuro), corte 2. 

 

Figura 4.17: Delimitação do GTV pelo método de 50% do SUV máximo (contorno 

verde), Delimitação do GTV pelo método 50% do SUV máximo corrigido pelo RC do 

ACR (contorno em azul claro), delimitação do GTV pelo método 50% do SUV máximo 

pelo RC do NEMA (contorno em azul escuro), corte 3. 
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Figura 4.18: Delimitação do GTV pelo método de 50% do SUV máximo (contorno 

verde), Delimitação do GTV pelo método 50% do SUV máximo corrigido pelo RC do 

ACR (contorno em azul claro), delimitação do GTV pelo método 50% do SUV máximo 

pelo RC do NEMA (contorno em azul escuro), corte 4. 

 

 

Figura 4.19: Delimitação do GTV pelo método de 50% do SUV máximo (contorno 

verde), Delimitação do GTV pelo método 50% do SUV máximo corrigido pelo RC do 

ACR (contorno em azul claro), delimitação do GTV pelo método 50% do SUV máximo 

pelo RC do NEMA (contorno em azul escuro), corte 5. 
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Figura 4.20: Delimitação do GTV pelo método de 50% do SUV máximo (contorno 

verde), Delimitação do GTV pelo método 50% do SUV máximo corrigido pelo RC do 

ACR (contorno em azul claro), delimitação do GTV pelo método 50% do SUV máximo 

pelo RC do NEMA (contorno em azul escuro), corte 6. 
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5 CONCLUSÕES 

 Na oncologia, a ferramenta de quantificação da captação de SUV é largamente 

difundida como solução na avaliação do progresso de tratamentos tumorais. Sua 

utilização no sistema de planejamento em radioterapia tem sido introduzida, porém, a 

aplicação prática de uma correção do efeito do volume da lesão não tem sido 

realizada.  

 Este trabalho teve como objetivo determinar essas correções, denominadas de 

coeficientes de recuperação (RC) em lesões de diâmetros e formas diferentes. Valores 

de RC para lesões de forma cilíndricas demostraram menor variação em função do 

diâmetro da respectiva lesão. Valores de RC para lesões de 8,0mm a 25mm, 

correspondendo a variações de quantificação de 89% a 34% foram encontrados, 

demonstrando que as captações de lesões de menor diâmetro, até 14 mm, precisam 

ser corrigidas devido a limitada resolução do equipamento.  

 De forma a se verificar a alteração das captações em casos clínicos, foram 

realizadas as correções no sistema de planejamento considerando dois pacientes com 

diferentes tipos de doença: tumor no mediastino e carcinoma de pulmão de células 

não pequenas. Os resultados mostraram que para tumores pequenos da ordem de 12 

mm o volume de uma esfera equivalente (GTV) selecionado pelo software sem 

correção para RC é modificado em até 86% quando este coeficiente é aplicado, 

demonstrando que essa correção altera de forma bastante significativa o volume a ser 

tratado, talvez modificando até mesmo o prognóstico clínico do paciente. Já para o 

tumor de dimensões maiores, a correção não se mostrou tão significativa, alteração do 

volume GTV em 31%, mostrando que a influência do erro da quantificação não é tão 

crítica. 

 Pelo exposto, pode-se verificar que as avaliações do efeito do volume parcial, 

em diferentes dimensões de lesões e valores de quantificação, são ferramentas 

importantes, e até necessárias, quando do uso das imagens de PET/CT no 

planejamento radioterápico. 

 Pode-se afirmar ainda que a metodologia proposta, da determinação dos 

coeficientes de correção do efeito do volume parcial e sua aplicação no planejamento, 

é factível e importante na garantia da qualidade do tratamento e na segurança do 

paciente oncológico. 
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