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Abstract

Breast cancer is one of the most common cancers among women and in 90% of these cases
is curable if detected in time. In that respect, the Portuguese consortium PET-Mammography
developed a scanner dedicated to breast imaging that allows the detection of reduced lesions,
the ClearPEM.

The aim of this work is to study the detectability of breast cancer with the ClearPEM scanner
using gelatin phantoms developed for this study. The methodology included the quantification
of the homogeneity (BV) and statistical noise (COV) of the breast background images. Lesion
detectability was evaluated using parameters such as lesion to background noise (LTBN) and
lesion contrast recovery coefficient(CRC). A detailed analysis of the measurement of the lesions
size was also performed.

Results indicate BV and COV of the order of 5-9% and 20-24%, respectively. ClearPEM images
have been found globally homogeneous showing no artifacts. Small lesion to background ratio
(LTB) and lesions of reduced dimensions howed less good contrast, but in most cases we report
CRC values between 70% and 100%.

The detection of lesions is feasible down to 2 mm in diameter, so the overall assessment of the
detector opens a promising perspective for the use of ClearPEM technology in clinical practice.

Keywords: Breast Imaging, Positron Emission Mammography (PEM), ClearPEM, Detec-
tability.
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Resumo

O cancro da mama apresenta uma grande taxa de incidência em Portugal, sendo 90%
curáveis se forem detectados atempadamente. Neste sentido, o consórcio português PET–
Mamografia desenvolveu um scanner dedicado à imagiologia da mama que possibilita a
detecção de lesões de reduzidas dimensões, o ClearPEM.

O objectivo do presente trabalho baseia-se na investigação do cancro da mama com o
scanner ClearPEM, tendo sido analisados parâmetros de qualidade de imagem em fantomas
de gelatina projectados para este estudo. A metodologia adoptada abrangeu a quantificação
da homogeneidade (BV) e do ruído estatístico (COV). A detecção de lesões foi estudada por
parâmetros como a razão sinal ruído de fundo (LTBN) e o contraste (CRC) das imagens, bem
como por uma análise pormenorizada de medida de lesões.

Os resultados indicam valores de BV e de COV, na ordem dos 5-9% e 20-24%, respecti-
vamente. As imagens obtidas são consideradas globalmente homogéneas, não apresentando
artefactos. Razões sinal ruído de fundo menores(LTB) e dimensões de lesões reduzidas
acarretam piores contrastes mas, na maioria dos casos, foram obtidos valores de CRC entre
os 70% e os 100%.

A detecção de lesões é viável até dimensões de diâmetro de 2 mm, sendo que a avaliação
global do detector abre perspectivas promissoras para a utilização da tecnologia ClearPEM na
pratica clínica.

Palavras Chave: Imagiologia da mama, Mamografia por emissão de positrões (PEM),
ClearPEM, Detectabilidade.
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Introdução

A medicina nuclear é o ramo da medicina que recorre, sempre em ambiente controlado
e obedecendo a normas específicas, à utilização de elementos radioactivos que permitem o
diagnóstico e tratamento de diversas doenças. A evolução desta modalidade está subjacente
ao desenvolvimento de novas tecnologias e respectivas aplicações em áreas de diagnóstico e
terapia. Pelo facto de, actualmente, a incidência de cancro representar um grave problema de
saúde pública por todo o mundo [1], os progressos tecnológicos têm tido particular relevância
em áreas como a oncologia.

O cancro da mama apresenta a maior taxa de incidência em Portugal [2], sendo que cerca
de 90% são curáveis se forem detectados e tratados atempadamente [3]. Este tipo de cancro
engloba a segunda principal causa de morte em mulheres, superado apenas pelo cancro do
pulmão. A sua mortalidade é de 1 em 35 casos [4], tendo este valor decrescido pelo reflexo na
melhoria de diagnósticos precoces e tratamentos eficazes. Esta doença ocorre maioritariamente
em mulheres, cerca de cem vezes mais do que em homens.

Verifica-se que o tumor é mais comum na mama esquerda do que na mama direita, à razão de
110:100 [5]. Os tumores são bilaterais ou sequenciais na mesma mama em 4% dos casos. Entre
os carcinomas mamários, aproximadamente 50% têm origem no quadrante superior externo;
10% em cada um dos outros quadrantes e cerca de 20% na região central subareolar [5]. A zona
anatómica de origem influencia, em grau considerável, o padrão de metástases nodal. Devido às
múltiplas formas de apresentação clínica e morfologia deste tipo de cancro, aos seus diferentes
graus de agressividade e potencial para metástases à distância e às suas diferentes formas de
evolução na pré e pós-menopausa, o cancro da mama é uma patologia heterogénea e complexa.
As primeiras metástases aparecem nos gânglios linfáticos localizados nas axilas e estima-se a
duração de seis a oito anos para o período necessário a que um nódulo atinja um centímetro de
diâmetro [6].
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Deste modo, a detecção do cancro da mama, onde as técnicas de imagiologia desempenham
um papel importante, tornou-se uma prioridade na política de saúde de um número crescente
de países [7], sendo que os desenvolvimentos para lidar com este problema clínico são focados
no diagnóstico num estádio precoce da doença. Modalidades de imagem comummente usadas
abrangem mamografia convencional de raios–X, ultrasonografia (US, do inglês Ultra-Sound),
ressonância magnética (MRI, do inglês Magnetic Resonance Imaging), bem como a tomografia
computorizada convencional (CT, do inglês Computed Tomography) e a tomografia de emissão
de positrões (PET, do inglês Positron Emission Tomography). A mamografia é a principal
técnica de rastreio em todo o mundo mas, na próxima década, a principal ferramenta de imagem
para o rastreio do cancro da mama terá de ser de alta resolução e alto contraste [8].

Apesar da evolução das varias técnicas disponíveis para imagiologia da mama, ainda existe
uma grande necessidade de um sistema de diagnóstico com maior especificidade e sensibilidade
para os tumores em fase inicial e que seja confortável para o paciente. A tomografia por
emissão de positrões (PET) apresenta-se como uma alternativa viável para a solução desta
necessidade, existindo inúmeros estudos que relatam o benefício desta técnica em vários tipos
de cancro [9] [10]. No entanto, a tecnologia PET está direccionada para estudos de corpo inteiro,
apresentando algumas limitações na detecção de tumores de cancro da mama, nomeadamente
em relação a tumores de reduzidas dimensões e a metástases nos nódulos linfáticos na axila
[11]. Embora esta técnica apresente um valor de sensibilidade superior a 90% em casos de
tumores de grandes dimensões, este valor decresce para 25% quando lidamos com lesões de
diâmetros pequenos [12].

Para alcançar imagens de qualidade superior, surge a necessidade de os scanners PET
incluírem detectores com elevada eficiência de detecção, baixo ruído, melhor resolução em
energia e temporal que, juntamente com melhores algoritmos de reconstrução, permitirão
a distinção de lesões com diâmetros mais pequenos. Estes conceitos começaram a ser
implementados para uma nova técnica de PET na detecção do cancro da mama: a mamografia
por emissão de positrões (PEM, do inglês Positron Emission Mammography).

O consórcio PET – Mamografia desenvolveu um scanner baseado na tecnologia PET para
detectar o cancro da mama nos seus estádios iniciais, analisando a mama e a axila, o tomógrafo
ClearPEM. Este, possui uma resolução de imagem de 1 mm e boa relação sinal/ruído, superior
aos scanners PET disponíveis comercialmente. Neste sentido, o protótipo explora uma nova
tecnologia de detecção , baseada em cristais LYSO, e que integra um sistema electrónico de
aquisição de dados inovador. O ponto de inovação passa pelo melhoramento da eficiência
de detecção através da aplicação de um sistema em dupla leitura, o que permite medir a
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profundidade da interacção do fotão ao longo do cristal de cintilação, ou seja, permite a
determinação da coordenada DOI (do inglês Depth–Of–Interaction), reduzindo os efeitos de
paralaxe resultante da proximidade dos detectores.

A presente tese visa o estudo das potencialidades pré-clínicas na detecção do cancro da
mama com o tomógrafo ClearPEM. Inserida na equipa de trabalho do TagusLIP e do ICNAS,
realizei estudos que decorreram entre Fevereiro e Outubro de 2011 e que se focaram na análise
de lesões da mama de dimensões reduzidas, em fantomas de gelatina.

Sendo essencial uma fundamentação teórica do trabalho realizado, esta surge no capítulo
1, onde são descritos os principais conceitos subjacentes à compreensão da doença do cancro
da mama, bem como a contextualização das técnicas de imagiologia que abrangem o seu
diagnóstico.

No capítulo 2 caracteriza-se o scanner ClearPEM, dando uma visão geral dos tipos de
aquisição de dados bem como do software de reconstrução das imagens. Este capítulo inclui
também a descrição do ambiente clínico onde o protótipo está instalado.

A caracterização do desempenho do protótipo com fantomas será apresentada no capítulo
3, onde são relatados todos os processos de preparação de fantomas, as suas características e o
protocolo de aquisição dos mesmos, terminando com a apresentação dos resultados obtidos e as
respectivas discussões.

Para finalizar, o capítulo 4 reúne as principais conclusões dos trabalhos desenvolvidos no
âmbito desta tese, onde se sugerem também outros estudos, a realizar de futuro, de modo a
complementar e desenvolver os resultados obtidos.
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Capítulo 1

O cancro da mama

A mama é um órgão par, situado na parede anterior do tórax sobre o músculo grande peitoral,
sendo a sua forma, tamanho, consistência e aspecto geral muito variáveis. Externamente, pode
verificar-se a existência do mamilo, situado no centro de uma área de pele escura denominada
aréola [13]. No homem, o tamanho dos mamilos é pequeno, enquanto que na mulher pode ter
diversas dimensões. No interior, para além da glândula mamária, a estrutura é formada por
tecido adiposo e tecido conjuntivo.

Cada mama é constituída por 15 a 20 secções, designadas lobos. Cada lobo é subdividido
em lóbulos, os quais contêm o alvéolo glandular que produz leite (no caso da mulher). O grupo
de alvéolos segrega leite para os túbulos secundários, que convergem e formam o ducto lactífer,
onde o leite flui até ao mamilo. O tecido adiposo e o tecido conjuntivo rodeiam os espaços entre
os lóbulos e ductos e a sua abundância relacionam-se com a consistência e firmeza dos seios
(figura 1.1).

Para além destes constituintes, a mama possui também vasos sanguíneos e linfáticos, que são
as principais vias de metastização das células tumorais. Os capilares linfáticos são maiores que
os venosos e oferecem menor resistência à penetração das células tumorais do que os arterio-
venosos. Uma vez dentro dos canalículos linfáticos, os êmbolos neoplásicos são passivamente
transportados pela corrente, até atingirem o gânglio sentinela, para onde drena a linfa da região
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da mama. A partir deste, de onde progridem, podem afectar os demais gânglios pelo sistema
linfático eferente, até chegar às junções das veias jugular interna e subclávia de cada lado, onde
desembocam o ducto torácico (à esquerda) e o ducto direito linfático direito (à direita) e, daí,
para os pulmões e, consequentemente, para o corpo inteiro [14][15]. As cadeias linfáticas para
onde drenam os capilares linfáticos mamários são a axilar (a principal), a torácica interna e a
supraclavicular.

Figura 1.1: Estrutura anatómica da mama [16]

Com a idade, especialmente depois da menopausa, verifica-se uma alteração na composição
mamária, ocorrendo uma transição do tecido predominantemente glandular para tecido adiposo,
bem como a diminuição do tecido conjuntivo [17], contribuindo para uma redução global do
apoio da estrutura. Deste modo, são documentadas categorias de tipo de densidade mamária,
pois esta pode afectar a detectabilidade das lesões e a precisão do diagnóstico do cancro da
mama. Essencialmente, a densidade mamária é uma comparação entre as quantidades relativas
de tecido adiposo em relação ao tecido fibro-glandular. Mulheres com peito denso têm uma
maior percentagem de tecido fibroso e menor percentagem de tecido adiposo.

Inicialmente, a densidade mamária foi descrita em quatro categorias, conforme descrito pelo
American College of Radiology (ACR) Breast Imaging Reporting and Data System (BI–RADS)
[18], nomeadamente:
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• Categoria I: Predominantemente tecido adiposo (< 25% tecido glandular)

• Categoria II: Tecido adiposo e tecido fibroglandular (25-50%)

• Categoria III: Heterogeneamente densa (51-75%)

• Categoria IV: Extremamente densa (> 75% tecido glandular)

Na figura 1.2 podem ver-se imagens das quatro categorias, onde se apresenta da esquerda
para a direita, da categoria I à categoria IV.

Figura 1.2: Mamografias demonstrativas das categorias de densidade mamária, em
evolução, da esquerda para a direita, da categoria I à categoria IV [18]

Mais recentemente, alguns autores têm utilizado apenas duas categorias, que agrupam as
duas primeiras e as duas últimas entre si, cujas denominações são, respectivamente, “predomi-
nantemente tecido adiposo“ e “predominantemente densa“ [19] [18]. A esta classificação foi
associada uma abordagem quantitativa que engloba a divisão por quadrantes da composição
percentual do tecido glandular da mama [20] e, embora esta última versão implique alguma
subjectividade, apresenta a vantagem de ser rotineiramente empregue em análise de exames
imagiológicos, o que facilita a sua aplicação em epidemiologia.

Comparadas as mamas categorizadas como extremamente densas com mamas da categoria I,
observou-se que há um aumento do risco relativo quatro vezes superior para o desenvolvimento
de cancro da mama entre as primeiras [21]. Este facto ocorre devido à maior quantidade de
tecido fibro–glandular, característica da mama densa, o que sugere um maior número de células
epiteliais mamárias sob risco de carcinogénese. Por outro lado, este tipo de mama favorece
o desenvolvimento de lesões pré-malignas, tais como hiperplasia ductal atípica, e aromatase
hiperativa, o que aumenta a produção de estrogénio e pode estimular o crescimento de células
tumorais latentes [22].

7



Continua a não ser conhecida uma causa específica para o cancro da mama [1]. No entanto,
há alguns factores que parecem estar associados ao risco aumentado para ter cancro da mama.
Sabe-se, por exemplo, que a possibilidade de ter cancro da mama é directamente proporcional
à idade e que uma mulher que já tenha tido um tumor numa mama tem maior risco de ter a
doença na outra mama. Existe, igualmente, maior probabilidade de contrair a doença quando há
história familiar, pois existem alterações em determinados genes, como sejam os genes BRCA1,
BRCA2. É igualmente importante referir que mulheres que tiveram a primeira menstruação em
idade precoce (antes dos 12 anos), que tiveram uma menopausa tardia (depois dos 55 anos) ou
que nunca tiveram filhos estão em risco aumentado para cancro da mama, bem como mulheres
caucasianas e mulheres obesas [1].

A história natural do cancro de mama demonstra uma fase clínica mais longa do que a
da maioria dos outros tumores, com padrão de crescimento e disseminação mais heterogénea,
estimando-se a duração de seis a oito anos para que o nódulo atinja um centímetro de diâmetro
[6]. Da mesma forma, parece que a sua fase pré-clínica (período compreendido entre o
aparecimento da primeira célula maligna, a transformação de um cancro in situ em invasivo,
a formação de metástases e o aparecimento de um tumor com tamanho ou características
adequadas ao diagnóstico clínico) também é longa na maioria dos casos. O período crítico de
oncogénese, parece corresponder ao intervalo entre a menarca e a primeira gestação a termo
pois, o lóbulo mamário, nessa fase, encontra-se em amplo processo de divisão celular. O
desenvolvimento tumoral é lento, expressando-se com maior frequência a partir dos 35 anos.

A determinação da extensão da neoplasia mamária e da sua tendência à progressão tumoral,
é obtida através da classificação por estádios, de modo a que se possa indicar o tratamento mais
adequado. Este processo requer uma análise objectiva dos dados clínicos e histopatológicos
[23]. A classificação actualmente utilizada é a proposta pelo American Joint Commitee on
Cancer (AJCC), sendo referida como classificação TNM, onde T é a extensão do tumor
primário, N a presença ou ausência de metástases regionais e M a presença ou ausência de
metástases à distância. A adição de números a estes três componentes indica a extensão
da doença maligna. A classificação histopatológica pós-cirúrgica é designada pTNM e tem
por base as evidências conseguidas antes do tratamento, complementadas ou modificadas
pela evidência adicional da cirurgia e do exame histopatológico [24]. Esta classificação é
aplicável quer a mamas femininas quer a masculinas e, em casos de tumores primários múltiplos
sincrónicos numa mama, o tumor com maior categoria T é o que deve ser usado para a
classificação. Na tabela 1.1 estão resumidamente descritos os estágios que esta classificação
abrange.
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Em relação ao grau histológico, que reflecte o potencial de malignidade do tumor indicando
a sua maior ou menor capacidade de metastizar, podem classificar-se os tumores como
não invasivos ou invasivos. Os tumores não invasivos (in situ) são assim denominados
por respeitarem a membrana basal epitelial não invadindo o estroma mamário. Estes são
considerados como percursores de tumores da mama mais perigosos, os carcinomas invasivos.
Consoante a localização da formação das células tumorais podem destacar-se os carcinomas
ductais ou lobulares, com origem ductal e lóbular, respectivamente. O carcinoma ductal in

situ pode apresentar tamanho variável, de focos microscópicos a alguns centímetros, quando se
torna palpável, podendo ser associado a hemorragias pelo mamilo e necrose, com posterior
calcificação. Cerca de 30% deste tipo de carcinoma degenera em carcinoma invasivo, se
não tratado [25]. O carcinoma lobular in situ é de diagnóstico mais difícil, uma vez que
não apresenta sintomatologia e não é detectável na mamografia, sendo geralmente um achado
histológico, tendendo a ser multifocal, multicêntrico e bilateral. Para além dos acima citados,
existem outros tipos de cancro de mama que, no total, representam 10%, tais como, o carcinoma
inflamatório da mama, o carcinoma mamário medular e o carcinoma mamário papilar [26].

Tal como em diversas patologias, pode dizer-se que, de certa forma, o diagnóstico começa
com a observação de qualquer alteração no funcionamento geral do organismo. Os possíveis
sintomas que podem ser observados abrangem a mudança no tamanho ou no formato da mama,
a alteração na coloração ou na sensibilidade da pele da mama ou da aréola, a secreção contínua
por um dos ductos, a retracção da pele da mama ou do mamilo, bem como o inchaço significativo
ou retracção da pele [27].

É fundamental que o diagnóstico do cancro da mama seja feito o mais precocemente possível
pois, aumenta as hipóteses de cura e evita que o cancro se metastize, favorecendo o prognóstico,
a recuperação e a reabilitação.
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T - Tumor
TX - O tumor primário não pode ser avaliado

T0 - Não há evidência de tumor primário

Tis - Carcinoma in situ
Tis (CDIS) Carcinoma ductal in situ
Tis (CLIS) Carcinoma lobular in situ
Tis (Paget) Doença de Paget do mamilo sem tumor na mama

T1 - Tumor cujo diâmetro seja igual ou inferior a 2cm
T1mic Microinvasão de diâmetro inferior a 0,1 cm

T1a Diâmetro entre 0,1 cm e 0,5 cm
T1b Diâmetro entre 0,5 cm e 1 cm
T1c Diâmetro entre 0,5 cm e 1 cm

T2 - Tumor cujo diâmetro seja superior a 2 cm e inferior a 5 cm

T3 - Tumor cujo diâmetro seja superior a 5 cm

T4 - Tumor de qualquer dimensão com extensão directa à parede torácica ou à pele

T4a Extensão à parede torácica
T4b Edema ou ulceração da pele da mama
T4c Extensão à parede torácica e edema ou ulceração da pele da mama
T4d Carcinoma inflamatório

N - Metástases regionais
Nx - Vasos linfáticos não podem ser avaliadas

N0 - Ausência de metástases regionais

N1 - Metástases em vasos linfático(s) axilar(es), homolateral(is) fixo(s)
N2 - Metástases em vasos linfático(s) axilar(es), homolateral(is) e móvel(eis) ou metástases clinicamente
aparentes em vasos linfático(s) mamário(s) interno(s) homolaterai(s), na ausência de evidência clínica de
metástase em vasos linfático(s) axilar(es)

N2a Metástases em vasos linfático(s) axilar(es) fixo(s) entre si ou a outras estruturas

N2b
Metástases clinicamente aparentes em vasos linfático(s) mamário(s), na na ausência

de evidência clínica de metástase em vasos linfático(s) axilar(es)

N3 - Metástases em vasos linfático(s) infraclavicular(es), homolateral(is) com ou sem envolvimento de
vasos linfático(s) axilar(es) ou clinicamente aparentes em vasos linfático(s) mamário(s) interno(s)
homolaterai(s), na presença de evidência clínica de metástases em vasos linfático(s) axilar(es) ou
metástases em vasos linfático(s) supraclavicular(es), homolateral(is) com ou sem envolvimento de vasos
linfático(s) axilar(es) ou mamário interno

N3a Metástases em vasos linfático(s) infraclavicular(es)
N3b Metástases em vasos linfático(s) mamário(s) interno(s) e axilar(es)
N3c Metástases em vasos linfático(s) supraclavicular(es)

M - Metástases à distância
MX - As metástases à distância não podem ser avaliadas

M0 - Não há evidência de metástases à distância

M1 - Evidência de metástases à distância

Tabela 1.1: Classificação clínica do cancro da mama pelo sistema TNM [28]
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1.1 Técnicas imagiológicas de diagnóstico

1.1.1 Mamografia convencional de raios – X

Actualmente, a técnica de imagem médica mais utilizada em imagiologia do cancro da
mama é a mamografia convencional de raios – X [29], que detecta e classifica lesões baseando-
se na atenuação dos raios-X. Esta técnica utiliza raios-x de baixa energia que penetram no tecido
mamário e são absorvidos de acordo com as diferentes densidades mamárias, o que permite a
obtenção de imagens de alto contraste com baixas doses de radiação e um custo relativamente
diminuto.

A mamografia de rastreio é realizada a pacientes assintomáticas com o objectivo de diminuir
a mortalidade por cancro da mama. Está confirmado que este tipo de exames reduz a
mortalidade entre 20% a 40% em mulheres entre os 50 anos [26].

A realização do exame dura cerca de 20 minutos e implica a compressão da mama entre duas
placas o que pode ser desconfortável para o paciente. A mamografia possui uma sensibilidade
de 50-85% em lesões malignas, dependendo do tipo de tecido mamário da paciente [30].
Especificamente, a detectibilidade de lesões é particularmente mais complicada em mulheres
jovens ou mulheres em pós-menopausa que estejam em terapia de reposição de hormonas, pois
estas apresentam tecidos mamários densos [31]. Iguais dificuldades são sentidas na detecção
de tumores não calcificados, na medida em que este tipo de cancro possui densidades idênticas
ao tecido glandular. Casos de falsos-negativos foram relatados numa percentagem de 16,5%
em pacientes com lesões palpáveis [31]. Por outro lado, a mamografia peca na distinção entre
lesões malignas e benignas, sendo que massas benignas como tecido glandular denso, cicatrizes
cirúrgicas e fibroses, são interpretadas como sinais de malignidade. Deste modo, verifica-se um
grande número de exames inconclusivos, o que conduz a um aumento de biopsias realizadas,
das quais mais do que 50% revelam lesões benignas [26].

1.1.2 Ultrasonografia

A ultrasonografia usa ondas de elevada frequência (2 – 15 MHz) que são transmitidas
pelo peito através de transdutores e baseia-se no estudo da reflexão dessas ondas (ecos) de
modo a caracterizar as diferentes impedâncias acústicas dos tecidos percorridos (directamente
relacionadas com a propagação do som no meio). Os transdutores são cristais piezoeléctricos e
convertem energia eléctrica em ondas de ultras-som (energia mecânica) e vice-versa, sendo que

11



a frequência de um transdutor é proporcional às suas capacidades de resolução e inversamente
proporcional à sua penetração [32] [33].

Esta modalidade permite obter imagens de alto contraste e, por norma, é utilizada na
determinação da natureza da lesão, descartando um largo número de biopsias desnecessárias.
Actualmente, as principais indicações relacionadas com o cancro da mama abrangem a
diferenciação entre lesões císticas e sólidas, a avaliação de lesões em peitos densos onde a
mamografia apresenta resultados inconclusivos, bem como no seguimento do tratamento e em
biopsias guiadas [34].

Como vantagens aponta-se o facto de ser um método não invasivo de baixo custo e que
não necessita de radiações ionizantes nem de contraste. Contudo, a baixa resolução espacial
implica a dificuldade de detecção de tumores de dimensões reduzidas e de microcalcificações
[34] [35]. Melhorias nas tecnologias de ultra-sons devem ter o potencial de superar algumas
destas limitações e expandir a sua utilidade na detecção do cancro da mama.

1.1.3 Ressonância Magnética

A imagem médica por ressonância magnética resulta da interacção dos spins nucleares dos
átomos de hidrogénio presentes do organismo humano com um campo magnético estático e
com campos magnéticos de radio-frequências. A informação espacial na imagem resulta da
imposição de gradientes lineares no campo magnético estático nas três dimensões, que se traduz
numa codificação da frequência de precessão do spin nuclear em função da posição x, y z [36].
Ao alterar os parâmetros de aquisição de dados, podem ser introduzidos contrastes diferenciais
entre os tecidos moles, bem como existe a possibilidade de aumentar o contraste pela introdução
de um agente de contraste que tem uma elevada taxa de fixação nas lesões [31] [36].

Dos vários métodos de MRI, o mais útil na detecção do cancro da mama é a imagem
dinâmica, que permite identificar tumores malignos com base na rapidez de absorção do
contraste injectado que estes possuem [37]. A imagem obtida é de alta qualidade, possuindo
uma sensibilidade entre 93% a 100% mas, é incapaz de distinguir as neoplasias malignas das
lesões benignas da mama, relatando uma baixa especificidade entre 30% e 70% [26] [31]. Para
além disso, esta técnica não consegue detectar microcalcificações e tem dificuldades na detecção
do carcinoma ductal in situ.

Actualmente, a MRI de mama é usada, principalmente, para detectar a presença de
cancro de mama em pacientes cuja mamografia, exames de ultrasonografia e exames físicos
sejam inconclusivos. Tem, igualmente, relevância como complemento de outros métodos de
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diagnóstico, na medida em que avalia a extensão da doença, sendo útil para o planeamento do
tratamento ou da cirurgia [38].

1.1.4 Tomografia por emissão de positrões

A PET é uma técnica utilizada em medicina e em investigação biomédica para criar imagens
que mostram as funções fisiológicas de um determinado órgão. Trata-se de uma técnica de
diagnóstico não invasiva que concebe imagens tomográficas e parâmetros quantitativos de
perfusão, viabilidade celular, proliferação e/ou actividade metabólica dos tecidos [39], sendo
uma ferramenta importante no diagnóstico e estadiamento de neoplasias, doenças do miocárdio
e cérebro. Nos últimos anos, tem-se verificado um elevado interesse no desenvolvimento desta
técnica na detecção do cancro da mama [40] [41].

A detecção de anomalias bioquímicas constitui o modo mais precoce de detecção das
doenças, na medida em que, a insuficiência funcional está discernível antes das alterações
estruturais ocorrerem. Deste modo, a técnica PET pode revelar a presença de tumor quando
as modalidades morfológicas de diagnóstico convencional (Raio–X, CT, MRI e US) ainda não
conseguem detectar lesões. Outra mais valia da técnica PET é a capacidade de diferenciação
entre lesões malignas e benignas e ainda, em alguns casos, a discriminação entre os diversos
estágios de malignidade [9] [10].

Isótopo Tempo de semi-desintegração
(min)

Ec máxima do positrão (MeV) Alcance máximo do positrão (mm)

11C 20,31 0,956 0,69
13N 9,96 1,197 0,91
15O 2,04 1,738 1,44
18F 109,78 0,633 0,38

Tabela 1.2: Características dos emissores de positrões mais utilizados [10]

Esta técnica baseia-se no uso de diferentes substâncias de interesse biológico como, por
exemplo, açucares, aminoácidos, precursores metabólicos e hormonas [42], que são marcados
com radioisótopos emissores de positrões, sendo os mais utilizados o Carbono-11, o Azoto-
13, o Oxigénio-15 e o Flúor-18. A tabela 1.2 sintetiza as características destes compostos.
Os emissores de positrões são isótopos com núcleos deficientes em neutrões que atingem
a estabilidade energética através da transmutação nuclear de um protão num neutrão. Este
processo envolve a emissão de um positrão (a anti-partícula do electrão) e de um neutrino. Após
a sua emissão, o positrão aniquila-se com um electrão do meio circundante, daí resultando dois
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fotões (fotões de aniquilação), que são emitidos em direcções diametralmente opostas, com a
energia de 511 keV cada um. Uma ilustração deste processo é apresentada na figura 1.3.

Figura 1.3: Aniquilação electrão-positrão [43]

O radiofármaco mais utilizado em PET é o 18F-fluor-desoxi-glucose (18F-FDG, do inglês
18F-Fluoro-Desoxy-Glucose). Esta molécula é um análogo da glucose que é captada pelas
células mas, devido a uma modificação na sua estrutura (oxigénio da posição 2 substituído
por fluor-18), não prossegue o metabolismo normal, ficando retida no interior da célula. Esta
retenção é proporcional à taxa de captação, obtendo-se maior actividade em tecidos com
taxas metabólicas elevadas [10]. Muitos tumores malignos e respectivas metástases consomem
glicose mais avidamente que os tecidos normais ou tumores benignos, devido à presença de um
maior número de transportadores de glicose, o que se traduz num bom indicador de metabolismo
anormal ou proliferação celular indevida.

A distribuição e concentração do radioisótopo é mapeada e quantificada por um scanner
PET, que consiste num sistema de detectores dispostos em anel em torno do paciente e que
permite registar a chegada simultânea dos dois fotões de aniquilação a dois detectores. O
elemento primário de detecção desta técnica engloba cristais de cintilação, como por exemplo,
oxiortosilicato de lutécio (LSO), germanato de bismuto (BGO), oxiortosilicato de gadolínio
(GSO) ou iodeto de sódio (NaI), cujas características se encontram resumidas na tabela 1.3.
Estes estão acoplados a fotossensores, que captam a luz produzida pela interacção dos fotões de
511 keV nos cristais e a convertem em sinais eléctricos. Os sinais eléctricos de cada detector são
analisados pela sua energia e pelo tempo de chegada num circuito de coincidências e indicam
a ocorrência de um evento de aniquilação na linha de resposta (LOR, do inglês Line–Of–

Response) [44].

Durante o exame, são adquiridas numerosas LORs que constituem os dados que serão
processados e apresentados no ecrã sob a forma de imagem. A localização e a direcção dadas
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Propriedades Físicas
Tipo de detectores

LSO BGO GSO NAI
Densidade (g/cc) 7,4 7,1 6,7 3,7
Decaimento luminoso (ns) 14 300 60 230
Comprimento de onda (ns) 420 480 440 415
Produção de luz (%) 74 15 25 100

Tabela 1.3: Propriedades físicas dos detectores PET [9]

por cada par de fotões detectados dentro da janela temporal, e em detectores opostos, são únicas
[9]. Idealmente, o circuito de coincidências só aceita os eventos que sejam detectados num
intervalo de tempo na ordem dos ns em dois detectores opostos e, portanto, provenientes de
uma mesma aniquilação. Este tipo de eventos são designados por coincidências verdadeiras
(figura 1.4(a)), mas existem vários tipos de coincidências para além destas. As coincidências
aleatórias ocorrem quando dois fotões provenientes de dois eventos de aniquilação distintos são
detectados em coincidência, como se fossem provenientes de um mesmo evento de aniquilação
(figura 1.4(b)), por outro lado, também pode ocorrer o registo simultâneo, no mesmo detector, de
mais do que um evento de aniquilação e, neste caso, trata-se de coincidências múltiplas (figura
1.4(c)). A dispersão de um (ou ambos) fotão de aniquilação, por efeito de Compton, poderá
fazer com que este seja detectado como uma coincidência falsa (figura 1.4(d)), aumentando
assim o ruído de fundo da imagem.

A qualidade e a precisão da imagem são afectadas na medida em que, ao ocorrerem estas
falsas coincidências, serão detectadas menos contagens o que se traduz em zonas de maior
atenuação. De forma a permitir a obtenção de imagens com a qualidade necessária à precisão
diagnóstica exigida neste tipo de estudos clínicos, há que encontrar meios de poder compensar
estes efeitos. Deste modo, surgem os métodos de correcção de atenuação.

O primeiro método de correcção de atenuação utilizado assumia um coeficiente de atenuação
constante ao longo do paciente, aplicando esse valor, posteriormente, nos algoritmos de
reconstrução da imagem final. A única forma de poder efectuar uma perfeita correcção da
atenuação provocada pelos diferentes tecidos atravessados pela radiação, em cada uma das
diferentes direcções da aquisição, será conhecer com a maior exactidão possível o valor real
dessa atenuação. Para tal, são aplicados métodos técnicos que permitem adquirir e criar um
mapa de atenuações reais, que morfologicamente se possa sobrepor à aquisição funcional e,
matematicamente, possa interagir com esta aquisição e executar com exactidão a correcção das
diferentes atenuações provocadas pelos diferentes tecidos e distâncias à fonte.
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(a) Coincidências verdadeiras (b) Coincidências aleatórias

(c) Coincidências múltiplas (d) Coincidências dispersas

Figura 1.4: Representação esquemática dos diversos tipos de coincidências que ocorrem
na detecção PET [45]

Para a medição da atenuação é feito um varrimento de transmissão. Nos sistemas mais
antigos é utilizada uma fonte linear de 68Ge, um emissor de positrões com tempo de semi-
desintegração de 288 dias [46]. Os sistemas mais modernos (PET/CT) utilizam os raios-X da
tomografia computorizada para medir a atenuação e corrigi-la antes da reconstrução da imagem
da PET [47].

O resultado do processo de reconstrução é uma imagem tridimensional, onde a intensidade
do sinal, num determinado voxel da imagem, é proporcional à quantidade de radionuclido e
reflecte o número de contagens nesse voxel. Assim, a imagem obtida por PET permite observar
a distribuição espacial da actividade do radiofármaco de um modo quantitativo e in vivo.
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1.1.5 Mamografia por emissão de positrões (PEM)

A técnica PEM partilha os mesmos princípios físicos da PET, tendo surgido pela necessidade
de optimização da sensibilidade e resolução espacial. Embora diversos estudos relacionados
com a técnica PET na patologia do cancro da mama reportem valores de sensibilidade e
especificidade que vão desde os 80% a 97% e os 75% a 94%, respectivamente, os mesmos
referem que estes valores são mais modestos em casos de tumores de pequenas dimensões [48].

Os valores de sensibilidade na detecção de lesões com diâmetro menor que 1 cm rondam
os 57% [49] e, para além disso, estes valores diminuem na detecção de carcinomas ductais in

situ, ocorrendo um elevado número de falsos-negativos. Por estes factos, a técnica PET não
é clinicamente usada na avaliação de cancro da mama, a menos que as dimensões do tumor
sugiram, claramente, uma alta probabilidade de doença metastática à distância [49]. Nestes
casos, estudos de corpo inteiro são realizados de modo a avaliar a extensão da doença. Tais
resultados indicam que os scanners PET não são indicados para o rastreio do cancro da mama,
sendo improvável que estes possam substituir a mamografia que está bem implementada nesta
função em todo o mundo [50] [51]

Actualmente, a tecnologia PEM tem sido submetida a ensaios clínicos que demonstram o
potencial desta técnica na detecção do cancro da mama e respectivo planeamento do tratamento,
bem como para a avaliação da resposta à terapia [52].

A técnica PEM tornou-se uma mais valia nesta área pois, possibilita uma melhor detecção
de lesões de reduzidas dimensões e fornece uma melhor precisão da localização da mesma
[53]. Um exemplo do impacto das melhorias em imagiologia da mama é demonstrado na figura
1.5, onde não há evidência de lesões tumorais na imagem de PET de corpo inteiro (figura
1.5(a)) sendo, pelo contrário, notória uma maior concentração de 18F-FDG (setas vermelhas)
em imagens PEM (figura 1.5(b)) do mesmo paciente, a qual se provou ser um carcinoma ductal.

Os primeiros estudos de viabilidade da PEM remotam ao ano de 1994, quando Thompson
e alguns grupos de pesquisa realizaram estudos clínicos pilotos com o objectivo de avaliar o
desempenho dos scanners PEM no cancro da mama [55].

Em 2002, um scanner PEM foi usado por Levine et al., para estudar 18 lesões de cancro da
mama em 16 pacientes [56]. Foi possível identificar, entre as 18 lesões mamárias, carcinomas
ductais in situ com 2 mm de diâmetro e lesões de carcinomas ductal e lobular com tamanhos
entre 7 mm e 30 mm. Deste modo, o estudo demonstrou uma sensibilidade de 86%, uma
especificidade de 91% e uma precisão diagnóstica geral de 89%.
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(a) (b)

Figura 1.5: Imagens de paciente com cancro da mama obtidas com scanner PET de
corpo inteiro (a) e scanner PEM (b) [54]

Rose et al., em 2005, publicou um estudo de exames PEM efectuados a 23 pacientes [51].
Todos os pacientes apresentavam anomalias na mamografia convencional, tendo seis deles
lesões palpáveis no momento do diagnóstico. A sensibilidade global de malignidade nesse
estudo foi, igualmente, de 86%, e os valores de especificidade rondam os 33%, contemplando 3
falsos-negativos cuja localização da lesão era muito próxima da parede torácica.

As novas versões do scanner PEM demonstram que os scanners dedicados são 91% sensíveis
e 93% específicos para tumores primários. Adicionalmente, estudos recentes apontam para
valores de sensibilidade de 91% em casos de carcinomas ductais in situ e valores de resolução
espacial que permitem identificar pequenas lesões de 2 mm [57] [58] [59].

Entre os diversos equipamentos PEM que foram sendo desenvolvidos, como são exemplo
o sistema Jefferson Laboratory PEM da Universidade Duke, nos Estados Unidos da América
[60], o sistema maxPET [61], o sistema YAP-PEM [62] e o sistema LBNL-PEM [63] [64],
o ClearPEM é um scanner desenvolvido pelo consórcio Português PET – Mamografia no
âmbito da CrystalClear Collaboration. Esta colaboração consiste numa federação de projectos
nacionais cuja coordenação, suporte tecnológico e científico são assegurados pelo CERN
(European Organization for Nuclear Research).

1.2 Motivação

A ciência é algo de fascinante e que nos permite desenvolver competências que, de algum
modo, podem vir a ser úteis no futuro de cada ser humano. O desafio é grande, todavia
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o resultado pode ser extremamente positivo. Na minha opinião, o caminho é exigente mas
enriquece-nos com vitórias recompensadoras e que acarretam sentimentos de sucesso e auto-
realização.

Este olhar pela sociedade, a experiência pessoal do contacto com amigos e familiares vítimas
de cancro e em particular do cancro da mama, despertou em mim a consciência de cidadã
envolvida no processo através de diversas escolhas, nomeadamente a escolha da licenciatura em
Medicina Nuclear, do mestrado em Engenharia Biomédica e, actualmente, o tema da presente
dissertação. Deste modo, pretendi aprofundar os meus conhecimentos nesta área, bem como ser
útil nesta luta contra a doença cancerosa que continua a ser tratada, nos dias de hoje, como um
estigma.

Foi desta forma, e como futura profissional de saúde, que se formou o desejo de aprender
mais e conhecer todos os processos de operacionalização deste sistema complexo que engloba o
diagnóstico, a prevenção e, quem sabe, um dia, uma pequena porta que contribuirá para a cura.

Tudo o que envolve o conhecimento científico é motivador e acredito que todos os dias
se dão passos em direcção à inovação, ao progresso tecnológico e à melhoria da qualidade de
vida. Se, de alguma forma, eu puder ser um elemento activo neste percurso através da ciência e
conseguir, no futuro, desempenhar com profissionalismo aquilo a que me propus, esta será uma
etapa ganha.

Nada é, pois, mais gratificante do que participar numa equipa de trabalho cujos elementos
contribuem e se dedicam, diariamente, ao serviço da ciência e da Humanidade.
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Capítulo 2

O Tomógrafo ClearPEM

2.1 Descrição do protótipo

O detector ClearPEM, desenvolvido pelo consórcio português PET – Mamografia, no
âmbito da Colaboração Crystal Clear do CERN, é um tomógrafo PEM de alta resolução
dedicado à detecção de cancro precoce da mama. O projecto ClearPEM é formado por
instituições que trabalham em áreas tão variadas como física de partículas, biofísica, engenharia
médica, medicina, computação e engenharia mecânica. O Laboratório de Instrumentação e
Física experimental de Partículas (LIP) é responsável pelo projecto, direccionando os estudos
do design do detector, testes experimentais e de simulação e abrangendo os desenvolvimentos
relativos à aquisição electrónica e aos softwares de reconstrução, bem como aos estudos pré-
clínicos.

O scanner ClearPEM é desenvolvido sob três principais directrizes: baixo ruído de fundo
nas imagens, alta sensibilidade e resolução espacial menor do que 2 mm [65]. Para alcançar
estes objectivos, o protótipo possui duas cabeças de detectores compostas por cristais LYSO
dopados com césio (LYSO:Ce), com elevada densidade e de cintilação rápida [30]. Estas estão
conjugadas por um braço giratório, o que permite o seu movimento síncrono em todo o campo
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de visão durante a aquisição. O braço giratório pode ser reposicionado de modo a realizar, para
além de estudos direccionados à mama (figura 2.1(a)), estudos da axila (figura 2.1(b)) e, deste
modo, aumentar o potencial de diagnóstico do exame PEM. As duas cabeças detectoras são
posicionadas em cada um dos lados da zona em estudo, permitindo a aquisição de diferentes
posições angulares.

(a) (b)

Figura 2.1: Esquema do detector em modo de exame mama (esquerda) e região axilar
(direita) [26]

A figura 2.2 apresenta uma imagem do detector instalado em ambiente clínico, podendo-se
observar a maca onde o paciente é posicionado em decúbito ventral e as duas cabeças detectoras.
A mama em estudo fica suspensa entre os dois detectores, através de uma abertura existente na
maca.

Figura 2.2: Fotografia do detector ClearPEM no ICNAS
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As duas placas detectoras têm aproximadamente 18× 16 cm2 e a distância entre ambas é
ajustada ao tamanho da mama, não havendo compressão do peito. Cada cristal tem dimensões
de 2× 2× 20 mm3 sendo que, cada matriz de cristais está acoplada a duas matrizes de APDs
(do inglês Avalanche PhotoDiodes). Os APDs (dispositivos que captam a luz resultante das
interações do fotão com o cristal) estão dispostos nas extremidades de cada cristal e esta
configuração permite uma dupla leitura. Deste modo, a determinação da profundidade de
interacção do fotão no cristal, ou seja a DOI, é efectuada a partir da assimetria da luz colectada
nos dois APDs, com uma precisão de aproximadamente 2 mm [66].

Este esquema de leitura de alta granularidade possui 12288 APDs, sendo que um conjunto
de 32 cristais (4 × 8 LYSO:Ce) constitui um módulo detector, um conjunto de 24 módulos
forma um supermódulo e cada cabeça detectora tem 4 supermódulos [66] [67]. O modulo
detector foi um elemento chave na construção de um volume de detecção compacto de alta
sensibilidade, permitindo que o detector ClearPEM ofereça uma capacidade de detecção de
lesões com dimensões de 3 mm num tempo de aquisição da ordem dos 7-10 minutos [68]. Os
componentes principais do modulo detector estão representados detalhadamente na figura 2.3

Figura 2.3: Visão detalhada dos componentes principais do módulo detector ClearPEM
[69]

Os APDs Hamamatsu S8550 que o protótipo possui colectam a luz de cintilação produzida
e convertem-na num sinal eléctrico. Por sua vez, este sinal é lido por um sistema de electrónica
rápida e de baixo ruído, que extrai a informação em tempo e em energia, necessária à selecção
de eventos em coincidência. É utilizado um sistema de aquisição de dados e de trigger digital,

23



na selecção dos eventos de coincidência, com grande eficiência (mais de 90%), grande largura
de banda (mais de 1 milhão de eventos de coincidência por segundo) e tempo morto diminuto.

Os primeiros resultados mostraram 99.7 % de canais activos que, depois de calibrados, têm
dispersões entre pixeis de 12.2% e de 15.3% para o ganho absoluto, demonstrando que, apesar
do elevado número de canais, o sistema apresenta uma resposta extremamente uniforme. A
resolução em energia para 511 keV é de 15.9% (dispersão 8.8%) e resolução em DOI melhor
que 2 mm (FWHM). A resolução em tempo, para 511 keV (janela de energia: 400–600 keV),
é de 5.2 ns FWHM [68]. As primeiras imagens demonstraram que a resolução espacial é de
1.3 mm no centro do campo de visão, encontrando-se perto do limite teórico para detectores de
leitura individual com cristais de 2×2 mm2 [70].

O ClearPEM teve, como objectivos iniciais, a elevada detectabilidade de lesões mamárias
pequenas, alta sensibilidade de detecção, resolução espacial entre 1–2 mm (FWHM) e resolução
temporal de 1–2 ns para a rejeição de fundo, permitindo a realização de exames mais curtos e/ou
com menos dose injectada.

2.2 Aquisição de dados

Calibração

O scanner ClearPEM requer um procedimento de calibração que consiste numa sequência
de duas aquisições. Deste modo, são extraídos parâmetros de calibração referentes à resolução
em energia, tempo e DOI, que são estritamente necessários para o bom funcionamento do
equipamento. Na primeira aquisição é necessária uma fonte radioactiva planar de 68Ge, cujo
posicionamento no campo de visão é realizado através de um suporte específico que alinha
correctamente a fonte em relação às cabeças detectoras. A segunda aquisição usa a radiação de
fundo intrínseca de 176Lu presente nos cristais cintilador do detector. Após as duas aquisições
o software de calibração é iniciado automaticamente e, no final, o sistema está pronto para ser
usado para aquisição de normalização ou exame a pacientes. O procedimento de calibração
deve ser realizado uma vez por semana, antes de qualquer outro tipo de aquisição.

Normalização

A normalização do scanner ClearPEM realiza-se para fins de correcção de imagem, dado
que as matrizes de cristais das placas detectoras são separados por material não detector. Estas
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zonas resultam em áreas de baixa sensibilidade, originando artefactos em forma de riscas na
imagem reconstruída. Este efeito pode ser corrigido no processo de reconstrução de imagem,
através dos factores de normalização utilizados na computação de imagens de sensibilidade.

Em ClearPEM a correcção de normalização é feita através da aquisição de uma fonte planar
radioactiva de 511 keV, de modo a que todas as LORs sejam igualmente iluminadas por uma
fonte de coincidências uniforme. Os factores de normalização são estimados a partir da relação
entre o número de coincidências detectadas e o número de coincidências detectadas caso as
eficiências dos detectores fossem uniformes, procedendo-se a uma correcção de normalização.

Exames

Como já foi referido, o protótipo ClearPEM permite várias modalidades de exame, sendo
que a maca que o protótipo contêm está projectada para garantir o conforto dos pacientes
sujeitos a exame. No entanto, os resultados de desempenho mostraram-se apropriados para
estudos de investigação pré-clínica. Deste modo, foram desenvolvidos vários suportes para
realizar exames com fantomas e com pequenos animais.

Para o estudo em causa, com fantomas de gelatina, os suportes baseiam-se em cilindros de
acrílico desenhados de forma a representar a mama feminina correctamente posicionada para a
realização do exame. Estes apresentam diversas dimensões de modo a simular mamas pequenas,
médias e grandes, não possuindo materiais radiopacos que possam interferir com a qualidade
de imagem.

2.3 Ferramentas de reconstrução de imagens em ClearPEM

A reconstrução de imagens realizada no presente trabalho englobou a utilização de
algoritmos de reconstrução iterativa, através de um software de reconstrução de imagem 3D, no-
meadamente, o STIR (do inglês Software for Tomographic Image Reconstruction). O STIR é um
software livre, originalmente projectado para detectores cilíndricos e posteriormente adaptado a
detectores planares. O método de reconstrução usado é o OSMAPOL que, sendo um estimador
de máxima verosimilhança, determina um parâmetro de uma distribuição desconhecida com
base em dados observados, assumindo que estes seguem uma certa distribuição [71] [72]. A
verosimilhança é, assim, uma medida estatística que é maximizada quando a diferença entre as
projecções medidas e estimadas é menor.
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Há duas razões principais para a preferência desta função: por um lado, o elevado número de
observações permite que a diferença entre o valor estimado e o valor verdadeiro tenda para zero;
por outro, verifica-se uma eficiência assimptótica pois, para um elevado número de observações,
a variância produzida é mínima, ou seja, as estimativas produzidas por máxima verosimilhança
são menos susceptíveis ao ruído [73].

O programa requer vários passos e coloca algumas questões ao utilizador relativas à
aquisição dos dados, como a distância entre as cabeças detectoras, o número de posições
angulares ou o tamanho de voxel da imagem reconstruída. A sua execução inicia-se com
a introdução de um ficheiro de parâmetros como argumento, ficheiro este que especifica os
parâmetros relevantes à reconstrução. No final, resultam uma série de imagens correspondentes
a um determinado número de iterações executadas, que evidenciam os eventos de coincidência
adquiridos, guardados na forma de um sinograma [74] [69].

Para o armazenamento de dados 3D no sinograma, cada LOR é definida por um conjunto
de quatro coordenadas, nomeadamente r, φ , z e θ . O r representa a distância transaxial ao eixo
de rotação da câmara, φ corresponde ao ângulo de orientação, z é a distância axial da LOR ao
plano médio da câmara (coordenada de profundidade) e θ simboliza a distância axial entre os
pontos resultantes da intersecção da LOR com as cabeças detectoras [75] [42]. Os dados são
armazenados numa matriz de dimensões apropriadas e gravados na memória do computador.
Assim, cada LOR corresponde a um voxel particular no sinograma, caracterizado pelas quatro
coordenadas referidas. Para cada evento de coincidência detectado, é determinada uma LOR,
sendo adicionada uma contagem no voxel da respectiva localização onde o evento ocorreu.
No sinograma final, as contagens totais em cada voxel representam o número de eventos de
coincidência detectados pelos dois detectores ao longo da LOR.

A descrição pormenorizada das várias ferramentas de reconstrução utilizadas em imagens
PEM sai fora do âmbito da presente dissertação, podendo ser consultada em diversos trabalhos
já realizados pelo grupo, a saber [26], [76], [77] e [78].

2.4 Caracterização do ambiente clínico

No final de 2008, o detector ClearPEM foi instalado no serviço de medicina do Instituto
Português de Oncologia do Porto (IPO–Porto). A primeira fase de testes em ambiente clínico
foi realizada neste serviço, onde o protótipo funcionava com 75% da sua área de detecção.

Dois anos mais tarde, em 2010, o ClearPEM foi transferido para o Instituto de Ciências

26



Nucleares Aplicadas à Saúde (ICNAS) onde foram implementados os restantes 25%.

O ICNAS é uma unidade completa de Medicina Nuclear, com carácter multidisciplinar,
e que pretende não só desenvolver a investigação científica, como também prestar serviços
especializados de saúde no domínio das aplicações biomédicas das radiações [79]. Deste modo,
o instituto está equipado por um laboratório de radiofarmácia e um ciclotrão, possuindo quatro
câmaras–gama e um PET/CT.

O protótipo ClearPEM foi instalado numa sala preparada para exames PET, havendo uma
sala de controlo comum ao ClearPEM e ao PET/CT do serviço clínico. A figura 2.4 apresenta
uma visão global do ambiente clínico onde o protótipo está instalado actualmente.

(a) ClearPEM no ICNAS, visto através da janela
da sala de controlo

(b) Sala de comando do ICNAS, comum aos
equipamentos PET/CT (esquerda) e ClearPEM
(direita)

(c) Esboço do piso onde o protótipo está instalado [79]

Figura 2.4: Visão global do ambiente clínico do ICNAS
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Capítulo 3

Caracterização do desempenho do
ClearPEM com fantomas

3.1 Introdução

A análise dos dados adquiridos teve como objectivo investigar o desempenho do scanner
ClearPEM na detecção de lesões. Para este fim, os estudos focaram-se na avaliação de
parâmetros de qualidade de imagem como a homogeneidade, o ruído estatístico, a razão lesão-
ruído de fundo (LTBN, do inglês Lesion To Background Noise) e o contraste da imagem. Foi
igualmente elaborado um estudo de fiabilidade na medida de lesões.

Foram efectuados e adquiridos vários fantomas de gelatina que se adequam aos objectivos do
estudo, tendo em conta as características de densidade mamária [26] [80]. Os fantomas da mama
consistem num volume cilíndrico de 600 ml e com diâmetro de 10 cm (caracterizando o fundo
do fantoma), onde lesões esféricas de diversas dimensões foram inseridas. O posicionamento
destas é feito em duas camadas e em forma de cruz para facilitar a sua localização. Um exemplo
do fantoma da mama encontra-se na figura 3.1, que ilustra um fantoma de gelatina com duas
lesões, posicionado entre as duas cabeças detectoras do scanner ClearPEM.
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Figura 3.1: Fantoma da mama posicionado entre as duas cabeças detectoras do
ClearPEM

As actividades de fundo usadas nos fantomas tiveram em consideração os valores de uptake

para tecido mamário saudável disponíveis na literatura [81], como demonstra a tabela 3.1.
Foram analisadas as densidades mamárias de “tecido adiposo e tecido fibroglandular” (categoria
II) e de “extremamente densa” (categoria IV). As razões sinal/ruído (LTB, do inglês Lesion To

Background) simuladas foram de 10:1, 5:1 e 2:1 de modo a abranger valores revistos em estudos
anteriores [82].

Densidade mamária [18F-FDG] (kBq/ml)
Tecido predominantemente adiposo 1.59

Tecido adiposo e tecido fibroglandular 2.04
Heterogeneamente densa 3.81

Extremamente densa 4.81

Tabela 3.1: Valores da concentração de 18F-FDG consoante o tipo de densidade
mamária [81]

Houve necessidade de projectar e criar este tipo de fantomas de gelatina pois, os fantomas
comerciais existentes não proporcionam a simulação das características pretendidas neste
estudo, que aspira ser o mais próximo possível de casos reais. O que se pretende é simular
a actividade presente em tecido mamário, nas mesmas condições em que se realizam os exames
PEM, onde são inseridas esferas de gelatina com dimensões grandes (15 mm – 9 mm), médias
(8 mm – 6 mm) e pequenas (5 mm – 1.5mm) que representam as lesões tumorais.

Adicionalmente, foram criados e adquiridos fantomas cujos atributos visam o estudo de
parâmetros de qualidade de imagem específicos. Para o estudo da homogeneidade e do ruído
estatístico fizeram-se dois fantomas de fundo sem lesões, aos quais se deu a designação de
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fantoma “água + FDG” e “gelatina + FDG”. Como o próprio nome indica, o primeiro contém
uma mistura de água e 18F-FDG e o segundo uma mistura de gelatina e 18F-FDG. O estudo
de medida de lesões incluiu a análise de um fantoma designado “grelha“ (figura 3.2(a)), onde
lesões de diâmetro de 5, 4, 3, 2, e 1.5 mm estão posicionadas em matriz e espaçadas entre si de
duas vezes o seu diâmetro (sem fundo). Este estudo foi complementado pela avaliação de um
fantoma de gelatina onde as lesões foram colocadas num fundo sem actividade, que recebeu a
designação de fantoma ”frio” (figura 3.2(b)), bem como, pela avaliação de um fantoma onde o
fantoma “grelha“ foi colocado dentro de um fundo de gelatina activo (fantoma “grelha + fundo“)
com um LTB de 10:1 (figura 3.2(c)) .

(a) (b) (c)

Figura 3.2: Imagens reconstruídas de alguns fantomas adquiridos. (a) Fantoma
”grelha”; (b) Fantoma “frio“; (c) Fantoma ”grelha + fundo”

A avaliação e análise das imagens obtidas foram realizadas através das ferramentas
disponíveis no AMIDE, bem como pela utilização de um programa desenvolvido de modo
personalizado em ambiente MATLAB.

O AMIDE é um programa de visualização e análise de dados imagiológicos [83]. Trata-se
de um software gratuito e disponível na internet, que se caracteriza por apresentar os dados nos
três planos anatómicos, possuindo diversas ferramentas de interpretação de imagens médicas
(thresholds, mapas de cores, zoom, etc.). Uma imagem do menu principal deste software,
indicando as principais ferramentas de análise pode ser encontrada no Anexo A (figura 1).

De entre as ferramentas disponíveis neste programa, destaca-se o “Line Profile”, que
possibilitou a obtenção de valores de largura a meia altura (FWHM, do inglês Full Width at Half

Maximum) pelo ajuste de uma função de distribuição Gaussiana ao perfil de uma determinada
zona. O “Add ROI“ é outra ferramenta útil, na medida em que permite obter valores estatísticos
de um volume, facilitando a quantificação dos parâmetros em estudo.
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O código criado em MATLAB foi implementado de modo a possibilitar a visualização de
cortes transversais dos dados adquiridos de forma sistemática. Este permite traçar regiões de
interesse (ROI, do inglês Region–Of–Interest) de vários diâmetros em todas as slices ao longo
do eixo coordenado Z, permitindo definir com precisão a sua localização e dimensão, bom como
extrair os dados para a análise estatística.

3.2 Desenvolvimento do fantoma da mama

Os fantomas desenvolvidos têm de cumprir vários requisitos para que seja viável a sua
utilização. Como já foi referido, estes têm que se assemelhar à densidade mamária de modo
a simular casos reais. Estudos anteriores [80] comprovam que uma mistura de ágar-ágar
e gelatina comercial em percentagens entre 0,5% a 5% e 1% a 15%, respectivamente, se
adequam às características de tecido adiposo/fibrogranular. Por outro lado, é de extrema
importância que os fantomas de gelatina sejam homogéneos, de modo a facilitar a detecção
de lesões e a evitar a ocorrência de falsos-positivos devido a grânulos/fragmentos de gelatina
que possam ser mal interpretados nas imagens reconstruídas. Atendendo a estes dois requisitos,
várias experiências foram efectuadas de modo a definir a concentração dos ingredientes que
compõem a composição dos fantomas. A tabela 3.2 resume as concentrações utilizadas no
desenvolvimento dos fantomas de gelatina. Concentrações inferiores prolongam o tempo de
solidificação do fantoma e, como o 18F-FDG tem um curto período de semi-desintegração,
isso traduz-se na manipulação de doses de radiação superiores. O uso de concentrações mais
elevadas conduz ao aparecimento de fragmentos de ágar-ágar no fantoma devido à saturação da
mistura.

Ingredientes
Concentrações

Fundo Lesões
Água 600 ml 100 ml

Ágar-Ágar 3 g 0.6 g
Gelatina 6 g 3 g

Tabela 3.2: Ingredientes utilizados na realização de fantomas de gelatina e respectivas
concentrações
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Outra característica de extrema importância que estes fantomas devem possuir é a capa-
cidade de suspender lesões esféricas em diversas localizações e profundidades. A estratégia
utilizada passa por um processo de inserção de lesões num fantoma fundo semi-sólido, onde se
posicionam as lesões em duas camadas (a camada superior e a inferior) num esquema em cruz.
Esta técnica permite sistematizar a colocação de lesões em posições conhecidas e idênticas entre
fantomas e, assim, a detecção de falsos-positivos nas imagens reconstruídas.

A inserção de lesões é um processo meticuloso e implica perfurar o fantoma fundo semi-
sólido com o auxílio de uma vareta, criando-se um canal por onde as lesões possam penetrar.
Cuidadosamente, colocam-se as lesões esféricas empurrando-as com a vareta, de modo a
garantir a sua integridade ao longo do processo e a sua correcta localização. É essencial evitar
a degradação das lesões pois, se tal não acontecer, o fantoma fica contaminado e inviável para o
estudo.

A realização de um fantoma compreende duas etapas: a produção de uma zona de fundo,
correspondente ao tecido mamário, e a produção de lesões esféricas. Para a zona de fundo, junta-
se a 600 ml de água pré-aquecida, 6 gramas de gelatina e 3 gramas de ágar-ágar. Após agitação
com uma vareta, a mistura é submetida ao aquecimento em microondas, de modo a ferver
durante cerca de 4 a 5 minutos. O preparado é então depositado num recipiente apropriado
para a aquisição e é inserida a dose de 18F-FDG (de volume menosprezável). Toda a mistura
é agitada, cuidadosamente, de modo a ficar homogénea. Após cerca de 10 minutos de repouso
à temperatura ambiente, coloca-se o fantoma no frigorífico até este ficar semi-sólido (cerca de
45min).

Para a realização das lesões, houve necessidade de criar moldes que permitissem a formação
de esferas de vários diâmetros. Para tal, foram feitos moldes de silicone que apresentam orifícios
estrategicamente posicionados em matrizes de 3× 3 e espaçados entre si de duas vezes o seu
diâmetro (figura 3.3(a)). Os orificios têm diâmetros de várias dimensões, desde 15 mm a 1.5
mm, e permitem a inserção da mistura líquida, bem como, a possibilidade de desenformar
o conteúdo após solidificação. Deste modo, torna-se possível produzir lesões consistentes e
reproduzíveis (figura 3.3(b)) e que abrangem diversas dimensões, com a vantagem de que estas
estarão em contacto directo com a actividade de fundo, e não envoltas em material não activo
que favorece a sua detecção, como ocorre nos fantomas comercialmente existentes.

A composição das lesões é igualmente uma mistura de ágar-ágar e gelatina onde as concen-
trações para 100 ml de água são de 3 e 0.6 gramas de gelatina e ágar-ágar, respectivamente. O
procedimento é idêntico na fase inicial do processo, no entanto, após o aquecimento da mistura
no microondas e antes de se adicionar a dose de 18F-FDG, é colocado corante para diferenciar
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(a) (b)

Figura 3.3: (a) – Moldes de silicone criados para a formação de esferas de vários
diâmetros; (b) – Lesão de 10 mm desenformada

visualmente as lesões do fundo. O líquido é, então, inserido nos moldes e solidificado durante
30 minutos no frigorífico. Depois de desenformadas, as lesões são introduzidas no fantoma
mama semi-sólido, e todo o fantoma é colocado novamente no frigorífico para completar a
solidificação.

A tabela 3.3 apresenta as características de 10 fantomas da mama em termos de diâmetro de
lesões em estudo, bem como o respectivo uptake e LTB.

no do
fantoma

Ø das lesões
(mm)

Uptake
(KBq/ml) LTB

1 5, 4, 3, 2 e 1.5 4.81 10:1
2 15, 10 e 5 2.04 10:1
3 10, 7 e 5 2.04 10:1
4 5, 4, 3, 2 e 1.5 4.81 10:1
5 5, 4, 3, 2 e 1.5 2.04 10:1
6 5, 4, 3, 2 e 1.5 4.81 5:1
7 5, 4, 3, 2 e 1.5 4.81 5:1
8 5, 4, 3, 2 e 1.5 4.81 5:1
9 5, 4, 3, 2 e 1.5 4.81 5:1
10 5, 4, 3, 2 e 1.5 2.04 2:1

Tabela 3.3: Características dos fantomas
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3.3 Materiais e métodos

Aquisição dos dados

O correcto posicionamento dos fantomas permite que estes fiquem suspensos e situados
entre as duas cabeças detectoras. A definição do campo de visão (FOV, do inglês Field-Of-

View) é realizada orientando os eixos cartesianos, com o intuito de cingir o fantoma à área de
detecção. O posicionamento termina com a aproximação dos detectores, tornando a distância
entre fantoma e cabeças de detectores a menor possível. Os estudos realizados foram efectuados
com valores de eixos coordenados de: X = 983.6 e Y = -34.7, sendo o eixo Z variável consoante
o tipo de fantoma em aquisição; e distância entre cabeças de detectores de 130 mm.

São adquiridos quatro ângulos, nomeadamente 90◦, 180◦, 135◦ e 225◦, tendo cada
projecção 15 minutos de aquisição, o que perfaz um total de 1 hora de duração de exame.
É importante realçar que, apesar do tempo real de aquisição ser de 15 minutos, os fantomas
adquiridos foram reconstruídos com tempos de aquisição menores, nomeadamente 13, 10, 8,
5 e 2 minutos para estudar a qualidade de imagem em função do tempo de aquisição.. Este
procedimento foi efectuado através de um algoritmo desenvolvido em ambiente Python, que
permite seleccionar fracções de eventos correspondentes a cada ângulo de modo proporcional
ao tempo de aquisição, e cujo código se encontra no anexo 4.

Reconstrução dos dados

A reconstrução de imagens dos fantomas adquiridos foi realizada sempre com os mesmos
parâmetros, nomeadamente:

• Time window: 4 ns

• Energy low: 450 keV

• Energy high: 700 keV

• Angular positions: 4

• Size of the voxel: 1×1×1.35 mm3 ou 2×2×1.35 mm3

• Distance between the opposing detector heads: 130 mm
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O ficheiro de parâmetros utilizado para a execução do programa OSMAPOSL pode ser
consultado no anexo 4.

Estudos recentemente efectuados [78] demonstram que a utilização de um filtro gaussiano
simples contribui para reduzir a amplificação iterativa do ruído. Este reflecte–se na qualidade
das imagens reconstruídas, na medida em que reduz o ruído e produz alisamento de contornos.
Assim, no contexto da análise de dados, serão estudadas imagens com e sem a incorporação
desta acção de filtragem no processo de reconstrução. O método de aplicação do filtro gaussiano
simples encontra-se igualmente exemplificado no anexo 4.

Cada aquisição foi reconstruída para 127 slices numa matriz de 130× 130 ou de 65× 65
consoante a dimensão do tamanho de voxel de reconstrução. A reconstrução inclui 7 iterações
com 4 subsets por cada iteração.

Análise estatística dos dados

Homogeneidade (BV)

A variabilidade do fundo (BV, do inglês Background Variability) foi determinada pela
análise estatística de ROIs . O método consistiu em traçar 5 ROIs por slice nos fantomas ”água
+ FDG“ e ”gelatina + FDG“, em 30 slices ao longo da coordenada Z (slice 20-50), o que perfaz
um total de 150 ROIs por cada fantoma.

As ROIs em estudo são esféricas e abrangem a zona periférica e a zona central do fantoma.
Vários diâmetros foram incorporados na análise, nomeadamente, foram estudadas ROIs com
diâmetros de 5, 10, 15, 20 e 25 mm. A figura 3.4 ilustra a localização e a nomenclatura das
ROIs de 25 mm estudadas numa slice central do fantoma ”água + FDG“.

Deste modo, foi possível determinar os dados estatísticos necessários para o calculo do BV,
que é definido como:

BV =

√
1

R−1 ∑
R
i=1(µi −µi)2

µi
(3.1)

Onde R é o número total de ROIs, µi o valor médio de contagens de cada ROI e µi a média
das médias do número de contagens, isto é, 1

R ∑
R
i=1 µi.
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Figura 3.4: Representação da localização e respectiva nomenclatura das ROIs de 25 mm
numa slice central do fantoma ”água + FDG“, reconstruído com dimensão de voxel de
1×1×1.35 mm3 e com tempo de aquisição de 15 minutos por projecção

Ruído estatístico (COV)

Para o estudo do ruído estatístico os fantomas ”água + FDG“ e ”gelatina + FDG“ foram
analisados de modo idêntico ao estudo da homogeneidade. O ruído estatístico foi definido como
o coeficiente de variação (COV, do inglês Coefficient–Of–Variation ) do número de contagens
por voxel dentro de uma ROI, ou seja:

COV =
σBk

µBk
(3.2)

Onde σBk se refere ao desvio padrão e µBk ao valor médio, ambos do número de contagens
do fundo.

Razão lesão – ruído de fundo (LTBN)

Depois de uma breve análise visual das imagens, que permitiu identificar a localização das
lesões, ROIs esféricas foram traçadas, não só sobre as lesões, mas também em regiões de fundo
próximas das respectivas lesões. Um exemplo do procedimento efectuado para a realização
desta análise encontra-se na figura 3.5, onde é possível observar o corte transversal de um
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Figura 3.5: Regiões de interesse traçadas num corte transversal do fantoma da mama
com lesões de 3 mm e LTB = 10:1. A ROI mais pequena e central corresponde à lesão e
as restantes cinco ROIs de maior dimensão caracterizam o fundo do fantoma

fantoma de gelatina com LTB = 10:1 e lesões de 3 mm. É importante referir que o diâmetro da
ROI correspondente à lesão é determinado pelo valor de FWHM do perfil ajustado à lesão em
estudo, de modo a fazer o ajuste perfeito à mesma, enquanto que as ROIs de fundo (cinco ROIs
de fundo traçadas para cada ROI de lesão) possuem todas a mesma dimensão de diâmetro, mais
concretamente de 20 mm.

Os parâmetros necessários aos cálculos, nomeadamente o desvio padrão do fundo (σBk),
bem como o valor médio do número de contagens quer do fundo (µBk) quer da lesão (µL),
foram registados de modo a aplicar a expressão matemática do LTBN:

LT BN =
µL −µBk

σBk
(3.3)

Contraste (CRC)

O procedimento efectuado para a determinação do contraste foi idêntico ao efectuado para o
LTBN. O contraste teórico (Cteorico) é definido pela comparação da concentração de actividade
da lesão (L) com a concentração de actividade do fundo (Bk) enquanto que o contraste da
imagem reconstruída (Crect) compara a média do número de contagens da lesão (µL) com a
média do número de contagens do fundo (µBk), da seguinte forma:

Cteorico =
L−Bk
L+Bk

(3.4)
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Crect =
µL−µBk
µL+µBk

(3.5)

O coeficiente de recuperação de contraste (CRC, do inglês Contrast Recovery Coefficient) é
definido pela divisão dos dois contrastes calculados, surgindo como uma medida de desempenho
do processo.

CRC =
Crect

Cteorico
(3.6)

Medida de lesões

No contexto do trabalho desenvolvido, a dimensão da lesão foi parametrizada pela FWHM
das curvas gaussianas ajustadas aos perfis traçados sobre o objecto.
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Figura 3.6: Cortes transversais de fantomas da mama, reconstruídos com voxel de
dimensão 1× 1× 1.35 mm3 e tempo de aquisição de 15 minutos por projecção, com
LTBNs de 10.26 (a) e (b), de 14.87 (c) e 7.02 (d) e os respectivos perfis de lesões de 15
mm (e), 10 mm (f), 5 mm (g) e 3 mm (g)

Um exemplo do estudo da FWHM encontra-se na figura 3.6, onde se se demonstram cortes
transversais de fantomas de mama, reconstruídos com voxel de dimensão 1× 1× 1.35 mm3 e
tempo de aquisição de 15 minutos por projecção e os respectivos perfis Gaussianos.
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3.4 Resultados e discussão

Homogeneidade (BV)

Todo o campo de visão foi analisado nos fantomas ”água + FDG” e ”gelatina + FDG”. Pelo
estudo do número médio de contagens por voxel nas 127 slices que o FOV abrange ao longo da
coordenada Z (1.355mm por slice), obtiveram-se os gráficos presentes na figura 3.7.

0 20 40 60 80 100 120 140
0

1

2

3

4

5

6

7

8
x 10

-4

Coordenada z (1.355 mm / slice)

N
ú

m
e

ro
 m

é
d

io
 d

e
 c

o
n

ta
g

e
n

s
 p

o
r 

v
o

x
e

l

 

 
ROI

1

ROI
2

ROI
3

ROI
4

ROI
5

(a) Fantoma ”àgua + FDG”

0 20 40 60 80 100 120 140
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
x 10

-3

Coordenada z (1.355 mm / slice)

N
ú

m
e

ro
 m

é
d

io
 d

e
 c

o
n

ta
g

e
n

s
 p

o
r 

v
o

x
e

l

 

 
ROI

1

ROI
2

ROI
3

ROI
4

ROI
5

(b) Fantoma ”gelatina + FDG”

Figura 3.7: Número médio de contagens por voxeis ao longo de todo o FOV em função
da coordenada z, para cada localização de ROIs de 20mm do fantoma “água + FDG“
(esquerda) e do fantoma “gelatina + FDG“ (direita), reconstruídos com dimensão de
voxel de 1×1×1.35 mm3 e tempo de aquisição por projecção de 15min

Este estudo revelou, por um lado, que a altura dos fantomas não é a mesma, sendo a do
fantoma ”gelatina + FDG“ inferior. Está bem patente na figura 3.7(a), que o volume do fantoma
”água + FDG” corresponde à zona entre as slices 20 e 70, sendo notório o aumento do número
médio de contagens. O fantoma “gelatina + FDG“ abrange a zona entre as slices 20 e 50, como
se pode observar na figura 3.7(b).

A diminuição de volume do ”gelatina + FDG” resulta de se ferver, durante vários minutos, a
mistura de água com gelatina e ágar-ágar no procedimento da sua criação. De facto, este passo é
importante para a correcta dissolução dos componentes do fantoma (gelatina e ágar-ágar), mas
implica uma diminuição significativa de volume do mesmo por evaporação.

A sequência de cortes transversais abrangendo 70 slices consecutivas do FOV é apresentada
na figura 2 para o caso do fantoma ”água + FDG” e na figura 3 para o fantoma ”gelatina +
FDG”, ambas em anexo. Mais uma vez, denota-se a diferença na dimensão dos dois fantomas
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ao longo da coordenada z.

Por outro lado, os dados apresentados sugerem a coerência dos valores do número de
contagens ao longo de toda a área correspondente aos fantomas. Observa-se, no entanto, que
a ROI5 (central) se diferencia das restantes apresentando valores ligeiramente mais baixos.
Este facto é explicado pela ausência de factores de correcção de atenuação no processo de
reconstrução de imagens, o que induz à formação de imagens com zonas centrais com menos
sensibilidade.

O estudo de homogeneidade englobou a análise da dependência do valor de BV com a
dimensão da ROI traçada. Os gráficos de BV em função dos vários diâmetros de ROIs estudados
para os fantomas ”água + FDG“ e “gelatina + FDG” reconstruídos com dimensão de voxel de
1×1×1.35 mm3 e com tempo de aquisição de 15 minutos por projecção. são apresentados na
figura 3.8.
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Figura 3.8: BV em função do diâmetro das ROIs para os fantomas “água + FDG”
(esquerda) e “gelatina + FDG” (direita) reconstruídos com dimensão de voxel de 1×1×
1.35 mm3 e com tempo de aquisição de 15 minutos por projecção
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Verifica-se que a ordem de grandeza do valor de BV não difere entre os dois fantomas,
demonstrando um grau de homogeneidade idêntico entre eles. Para além disso, é possível
confirmar que os valores de BV decrescem com o aumento da dimensão da ROI, sendo este
decréscimo idêntico em ambos os gráficos e com uma tendência semelhante para todas as
localizações de ROIs.

Para estudar o grau de homogeneidade em várias localizações do fantoma, o valor de BV foi
calculado para cada posição das ROIs com 20 mm de diâmetro, nos dois fantomas em estudo,
reconstruídos com dimensão de voxel de 1× 1× 1.35 mm3 e com tempo de aquisição de 15
minutos por projecção. A tabela 3.4 resume os valores de BV percentual obtidos neste estudo
(a localização e nomenclatura das ROIs traçadas pode ser observada na figura 3.4).

Ø 20 mm
BV%

”água + FDG” “gelatina + FDG”
ROI1 6.0 ± 0.8 4.7 ± 0.6
ROI2 4.3 ± 0.6 3.2 ± 0.4
ROI3 3.8 ± 0.5 4.0 ± 0.5
ROI4 5.1 ± 0.7 6.2 ± 0.8
ROI5 7.1 ± 0.9 8.6 ± 1.1

Tabela 3.4: Valores de BV(%) calculados para cada posição de ROIs com 20 mm nos
fantomas “água + FDG” e “gelatina + FDG” reconstruídos com dimensão de voxel de
1×1×1.35 mm3 e com tempo de aquisição de 15 minutos por projecção

Estes resultados demonstram, igualmente, a conformidade entre os valores, quer pela
comparação entre fantomas, quer analisando as diferentes localizações de ROIs. Deste modo, é
possível inferir que os fantomas são globalmente homogéneos, verificando-se apenas um ligeiro
aumento dos valores de BV na zona central (ROI5) devido à ausência de factores de correcção
de atenuação.

Evidencia-se, também, que o processo de formação de fantomas de gelatina é viável. A
não ocorrência de granulos, ou outras substâncias que possam criar a acumulação de actividade,
traduz-se na proximidade do grau de homogeneidade quando se comparam fantomas de água
com fantomas de gelatina.

Outro estudo efectuado consistiu na análise dos valores de BV para diferentes tempos de
aquisição por projecção, nomeadamente 5, 10 e 15 minutos. Como pode ser observado na
figura 3.9, a diminuição do tempo de aquisição por projecção implica valores de BV mais
elevados e, consequentemente, imagens menos homogéneas. No entanto, o ganho em termos de
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homogeneidade pelo aumento do tempo de aquisição por projecção não é relevante, visto que
os valores de BV rondam a gama dos 4% aos 9% para todos os tempos de aquisição em estudo.
Os resultados obtidos permitem verificar que a diferença de valores de BV é mínima quando se
comparam tempo de aquisição por projecção de 10 e 15 minutos.
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Figura 3.9: BV em função do tempo de aquisição, para ROIs de 20 mm para os fantomas
“água + FDG” (esquerda) e “gelatina + FDG” (direita) reconstruídos com dimensão de
voxel de 1×1×1.35 mm3.
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Ruído estatístico (COV)

O estudo do ruído estatístico de todo o campo de visão e para todas as localizações de ROIs
está presente, para ambos os fantomas reconstruídos com dimensão de voxel de 1×1×1.35mm3

e tempo de aquisição por projecção de 15min, na figura 3.10. O destaque efectuado na zona
correspondente à área do fantoma revelou que os valores percentuais de ruído estatístico não
variam significativamente entre si. Esta coerência de valores é visível para ambos os fantomas
e para todas as ROIs em estudo.

(a) Fantoma ”àgua + FDG” (b) Fantoma ”gelatina + FDG”

Figura 3.10: Ruído estatístico ao longo de todo o FOV em função da coordenada z, para
cada localização de ROI’s de 20mm do fantoma “água + FDG“ (esquerda) e do fantoma
“gelatina + FDG“ (direita) reconstruídos com dimensão de voxel de 1×1×1.35 mm3 e
tempo de aquisição por projecção de 15min

Ao avaliar o ruído estatístico com a variação do tempo de aquisição por projecção, verifica-
se a diminuição dos valores de COV com o aumento do tempo de aquisição, como demonstra a
figura 3.11. Tal como a definição indica, o COV caracteriza a dispersão do número de contagens
entre voxeis, sendo que valores diminutos indicam imagens com baixos niveis de ruído e sem
granularidades. Assim, é perceptível que ao diminuir o tempo de aquisição por projecção a
estatística contabilizada em cada voxel seja menor e, consequentemente, o ruído estatístico
aumente.

Na ROI5 (central), por exemplo, observa-se um decréscimo de valores desde os 27.73% para
5 minutos por projecção até 15.92% para 15 minutos no fantoma “água + FDG”. Esta escala de
decrescimento é idêntica para as várias localizações de ROIs, quer no fantoma “água + FDG’
bem como no fantoma ”gelatina + FDG“.
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Figura 3.11: Ruído estatístico em função do tempo de aquisição, para ROIs de 20 mm
nos fantomas “água + FDG” (esquerda) e “gelatina + FDG” (direita) reconstruídos com
dimensão de voxel de 1×1×1.35 mm3

É importante referir que os valores de COV percentual são ligeiramente maiores no fantoma
“água + FDG” quando comparados com os valores do fantoma ”gelatina + FDG“. Como já foi
referido, o fantoma ”gelatina + FDG“ possui um volume inferior o que se traduz numa maior
concentração de actividade e, consequentemente, maior estatística e menor ruído.

De modo a aprofundar e clarificar o a variação do ruído entre os voxeis, foi efectuado
um estudo da distribuição do número de contagens por voxel. Para tal, traçou-se uma ROI
central de aproximadamente 15×15×20 mm que englobou 3803 voxeis. Os resultados obtidos
encontram-se na figura 3.12 demonstrando que ambas as distribuições apresentam uma forma
próxima da função gaussiana. O facto de 68% dos valores de números de contagens por voxel
se encontrarem a uma distância da média inferior a um desvio padrão sugere que não existem
flutuações estatísticas ou sistemáticas não gaussianas entre os voxeis. Deste modo, é possível
aferir que o ruído estatístico não acarreta artefactos que prejudiquem a qualidade da imagem.
O valor médio do número de contagens é distinto em ambos os fantomas devido à diferença de
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volume dos fantomas, como já foi referido anteriormente.

(a)

(b)

Figura 3.12: Distribuição do número de contagens por voxel do fantoma “água + FDG“
(a) e do fantoma “gelatina + FDG“ (b) reconstruídos com dimensão de voxel de 1×1×
1.35 mm3 e tempo de aquisição por projecção de 15 min
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Razão lesão – ruído de fundo (LTBN)

O método descrito anteriormente foi aplicado a vários fantomas de gelatina com o intuito de
estudar este parâmetro. A tabela 3.5 expõe os valores de LTBN determinados nos fantomas de
gelatina para diferentes dimensões de lesões e diferentes LTB, recontruídos com dimensão de
voxel de 1×1×1.35 mm3 e 15 minutos de aquisição por projecção.

no do
fantoma

Ø da lesão
avaliada

(mm)
LTB LTBNexp

1 5 10:1 15.65
2 15 10:1 12.78
3 10 10:1 12.30
4 5 10:1 11.26
5 3 10:1 8.12
6 5 5:1 5.81
7 5 5:1 5.74
8 5 5:1 4.69
9 5 5:1 4.56
10 5 2:1 3.15

Tabela 3.5: LTBN determinados para diferentes dimensões de lesões e diferentes LTB
dos fantomas de gelatina reconstruídos com voxel de dimensão de 1× 1× 1.35 mm3 e
com tempo de aquisição de 15 min por projecção

De modo a clarificar as variações nos valores de LTBN com os diferentes diâmetros de lesão,
focou-se o estudo num fantoma de LTB 10:1 que continha lesões de diferentes diâmetros, mais
concretamente de 5, 10 e 15 mm. De acordo com a figura 3.13, que apresenta os resultados
dessa análise, verifica-se que lesões de diâmetro superior acarretam um aumento de LTBN.

Tendo em consideração a definição matemática do LTBN (equação 3.3), constata-se que
estes valores são congruentes, dado que, ao aumentar a dimensão da lesão o valor médio do
número de contagens da lesão (µL) é maior, o que se traduz em valores de LTBN superiores.
Em relação a estes resultados é importante realçar que, a detectabilidade de lesões não depende
exclusivamente do desempenho do equipamento, mas também das características biológicas dos
tumores em análise. Sabe-se, por exemplo, que tumores de reduzidas dimensões apresentam
menores uptakes devido à sua baixa vascularização.
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Diâmetro da lesão (mm)
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Figura 3.13: LTBN em função do diâmetro da lesão, num fantoma mama com LTB 10:1
e com lesões de 5, 10 e 15 mm, reconstruído com voxel de dimensão de 1×1×1.35mm3

e com tempo de aquisição de 15 min por projecção
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O estudo da variação do LTBN com o tempo de aquisição foi igualmente realizado. Para tal,
foram analisados vários fantomas e diferentes diâmetros de lesão, pondo em evidência tempos
de aquisição por projecção de 2, 5, 8, 10, 13 e 15 minutos.

Os dados apresentados na figura 3.14 referem-se a este estudo e sugerem que o tempo de
aquisição e o LTBN estão correlacionados. É notória a diminuição dos valores de LTBN com
o decréscimo do tempo de aquisição mas, no entanto, esta diminuição não é relevante entre os
quatro valores mais elevados, observando-se, por exemplo, que para tempo de aquisição de 15
minutos o LTBN é de 12.78, enquanto que, no mesmo fantoma e na mesma lesão de 15 mm, o
valor de LTBN é de 11.43 para uma aquisição de 5 minutos por projecção. Estes valores têm
mais expressão quando se observa aquisições com 2 minutos por projecção, verificando-se, no
mesmo exemplo, reduções até 7.31.

Tempo de aquisição (min)
2 4 6 8 10 12 14

LT
B
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15mm
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7mm
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Figura 3.14: LTBN em função do tempo de aquisição, em fantomas de LTB de 10:1
e de 5:1 com diferentes dimensões de lesões, reconstruídos com voxel de dimensão de
1×1×1.35 mm3

Definindo LTBN de 3 como o limite acima do qual as flutuações estatísticas do fundo não
interferem na identificação das lesões (pois a probabilidade de flutuações estatísticas gaussianas
acima de 3 desvios padrão é da ordem de 0.1%), concluímos que as lesões estudadas obedecem
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a este critério para tempos de aquisição superiores a 2–3 minutos, excepto para as lesões de 3
mm de diâmetro que requerem tempos de aquisição de 15 minutos. Neste último caso obtém-se
um valor de LTBN igual a 2 com 5 minutos de aquisição.

Contraste (CRC)

A medida de desempenho do contraste, CRC, foi analisada para diferentes valores de LTBN
e diferentes diâmetros de lesão.

No primeiro estudo foi possível verificar, como demonstra a figura 3.15, que LTBNs entre
8 e 12 apresentam valores de CRC bastante satisfatórios, na ordem de grandeza de 90% a
100%. Embora valores menores de LTBN se traduzam em CRC inferiores, esta diminuição
não é significativa na medida em que se obtêm CRC superiores a 85%.

LTBN
4 6 8 10 12

C
R

C
 (

%
)

85

90

95

100

105

Figura 3.15: CRC em função dos valores de LTBN obtidos, em fantomas com diferentes
dimensões de lesões, reconstruídos com voxel de dimensão de 1×1×1.35mm3 e tempo
de aquisição de 15 min por projecção
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Ilações semelhantes são obtidas pelos resultados apresentados na figura 3.16, que contem
os valores de CRC em função do diâmetro da lesão. Está bem patente que lesões com diâmetro
superior a 10 mm apresentam valores de CRC na ordem dos 100%. Esta percentagem diminui
para cerca de 70% quando são avaliadas lesões de diâmetro entre os 5 e os 10 mm. No entanto,
lesões de dimensão reduzida implicam valores de CRC mais baixos, próximos dos 30%.
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Figura 3.16: CRC em função do diâmetro de lesões, em fantomas de LTB de 10:1
reconstruídos com voxel de dimensão de 1× 1× 1.35 mm3 e tempo de aquisição de 15
min por projecção
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Medida de lesões

Numa primeira análise, avaliou-se a FWHM de todas as dimensões de lesões do fantoma
”grelha” reconstruído com voxel de dimensão 1 × 1 × 1.35 mm3, comparando as imagens
reconstruídas com e sem filtro gaussiano simples. Os dados obtidos encontram-se na figura 3.17
e demonstram que, para as lesões de 5 e 4 mm, os valores são bastante idênticos, ocorrendo um
aumento dos valores de FWHM para dimensões com diâmetros mais pequenos pela aplicação do
filtro. Estes resultados sugerem a não aplicação do filtro pois este suaviza a imagem diminuindo
a percepção e as reais dimensões de lesões mais pequenas.
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Figura 3.17: Histograma dos valores de FWHM de lesões com 5, 4, 3, 2 e 1.5 mm de
diâmetro, de imagens do fantoma “grelha“ reconstruído com voxel de dimensão 1x1×
1×1.35 mm3, com e sem filtro gaussiano simples

De modo a avaliar qual a dimensão de voxel mais correcta a utilizar na reconstrução,
foi elaborado um gráfico que confronta os valores de FWHM das imagens do fantoma
“grelha“ reconstruídas com voxel de dimensão 1 × 1 × 1.35 mm3 e com voxel de dimensão
2×2×1.35 mm3, ambas as reconstruções sem aplicação de filtro e com tempo de aquisição de
15 minutos por projecção (figura 3.18).

Como se pode verificar, os valores de FWHM não variam significativamente entre si, com
excepção da lesão mais pequena onde se observa um aumento bastante notório em imagens
reconstruídas com voxel de dimensão 2× 2× 1.35 mm3. Este facto era esperado, visto que
a dimensão da lesão em questão (1.5 mm) é inferior ao tamanho do voxel o que, à partida,
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Figura 3.18: Histograma dos valores de FWHM de lesões com 5, 4, 3, 2 e 1.5 mm de
diâmetro, de imagens do fantoma “grelha“ reconstruído com voxel de dimensão 1×1×
1.35 mm3 e com voxel de dimensão 2×2×1.35 mm3, sem aplicação do filtro gaussiano
simples

impossibilita a distinção e detecção da mesma.

Ambos os gráficos apresentados permitem verificar que os valores de FWHM obtidos não
correspondem exactamente ao valor real do diâmetro da lesão. A precisão na determinação
da medida de lesões nestes casos é afectada devido ao efeito de volume parcial bem como ao
processo de produção e colocação de lesões. Por um lado, o efeito de volume parcial ocorre
quando o objecto em estudo é menor que três vezes a resolução do sistema e quando o voxel
de reconstrução abrange zonas de fundo e zonas correspondentes à lesão [84]. Por outro lado,
o processo de produção de lesões e a sua colocação no fantoma fundo é um processo bastante
manual que pode induzir a alguns erros de precisão das dimensões esféricas. Estas discrepâncias
não alteram as conclusões do estudo, podendo-se afirmar que é possível ter noção da dimensão
real da lesão, tendo em conta estes dois factores.

A análise de um fantoma designado por “grelha + fundo“, onde o molde é inserido num
fundo activo (LTB – 10:1), permitiu verificar que os valores de FWHM aumentam ligeiramente
em comparação com os mesmos valores onde o molde não está rodeado de fundo (figura 3.19).
É importante referir que estes resultados são mais distintos se se diminuir o LTB, pois a razão
entre fundo e lesão será menor.
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Figura 3.19: Histograma dos valores de FWHM de lesões com 5, 4, 3, 2 e 1.5 mm de
diâmetro do fantoma ”grelha” e do fantoma ”grelha + fundo“ reconstruídos com voxel
de dimensão 1× 1× 1.35 mm3, sem filtro gaussiano simples e com tempo de aquisição
de 15 minutos por projecção

Com o intuito de aferir se o processo de colocação de lesões seria correcto, não degradando
nem diluindo as mesmas, foi analisado um fantoma onde lesões de 5, 4, 3, 2 e 1.5 mm foram
inseridas num fundo não activo (designado fantoma “frio“). Os valores de FWHM obtidos
desta análise comparados com os do fantoma “grelha + fundo“ (figura 3.20) demonstram que os
valores não diferem significativamente entre si. Deste modo, é possível afirmar que o processo
de colocação conserva a integridade das lesões, mantendo as suas dimensões.

Para finalizar o estudo da medida de lesões, a análise incidiu sobre um fantoma de mama
com lesões de 5, 4, 3, 2 e 1.5 mm e LTB 10:1. Pretendeu-se estudar a detectabilidade de
lesões quando não existe nenhum material não activo que as rodeie e que facilite a sua detecção.
Estes resultados foram comparados com os valores de FWHM do fantoma frio e encontram-se
demonstrados na figura 3.21.

Tal como seria de esperar, verifica-se uma redução de todos os valores de FWHM quando
as lesões estão rodeadas pelo fundo activo. Esta diminuição é visível para todos os tamanhos de
lesões, sendo mais notória em lesões mais pequenas.
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Figura 3.20: Histograma dos valores de FWHM de lesões com 5, 4, 3, 2 e 1.5 mm de
diâmetro do fantoma ”frio” e do fantoma ”grelha + fundo“ reconstruídos com voxel de
dimensão1× 1× 1.35 mm3, sem filtro gaussiano simples e com tempo de aquisição de
15 minutos por projecção
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Figura 3.21: Histograma dos valores de FWHM de lesões com 5, 4, 3, 2 e 1.5 mm de
diâmetro do fantoma ”frio” e de um fantoma mama com LTB de 10:1, reconstruídos
com voxel de dimensão 1×1×1.35 mm3, sem filtro gaussiano simples e com tempo de
aquisição de 15 minutos por projecção
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Capítulo 4

Conclusões e trabalhos futuros

O ClearPEM é um scanner dedicado para mamografia, cujo objectivo engloba a detecção
precoce de tumores mamários. O seu desenvolvimento foi efectuado pelo consórcio Português
PET – Mamografia com pressupostos de alta sensibilidade e boa resolução espacial. A
capacidade de detecção do equipamento está inerente a vários factores, como o design dos
detectores, a aquisição de dados e os algoritmos de reconstrução de imagem.

A optimização da qualidade de imagem implica o aumento da visibilidade de lesões em
relação ao ruído de fundo pois, em estados iniciais de cancro da mama, as lesões são de
dimensões reduzidas e, consequentemente, de menor distinção. Deste modo, o presente
trabalho englobou estudos pré – clínicos com fantomas de gelatina, efectuados com o intuito de
caracterizar o desempenho do ClearPEM. Estes estudos focaram-se na avaliação de parâmetros
de qualidade de imagem como a homogeneidade, o ruído estatístico, o LTBN, o contraste e a
medida de lesões.

Primeiramente, houve necessidade de projectar fantomas que se adequassem ao estudo. Este
objectivo foi alcançado definindo-se um protocolo fiável e reproduzível para a elaboração quer
de fantomas da mama (fantoma fundo + lesões), bem como de fantomas específicos para a
análise dos parâmetros em estudo (fantoma “grelha”, fantoma “água + FDG”, etc).
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É de realçar a criação de moldes de silicone que foram bastante úteis na formação de lesões
esféricas, sendo que a colocação das esferas no fantoma fundo pode ser um ponto limitativo na
técnica de criação de fantomas. Destacam-se, por exemplo, a possível degradação de lesões pelo
processo de colocação e, consequentemente, a inviabilização do fantoma por contaminação,
bem como a não reprodutibilidade no posicionamento de lesões. No entanto, a técnica de
colocação realizada abrange um procedimento bastante estratégico e meticuloso, que permite
ultrapassar estes factores.

O estudo de imagens com diversos tempos de aquisição só foi possível através do
código implementado em ambiente Python. Caso contrario, não haveria recursos temporais
e financeiros para a aquisição da totalidade dos fantomas. Por outro lado, este facilitou o
estudo, uma vez que, é complexo criar fantomas exactamente iguais entre si (tanto a nível
do posicionamento das lesões, como em termos de precisão da actividade), por se tratar um
processo essencialmente manual.

O programa implementado em MATLAB demonstrou, igualmente, ser uma mais valia
na análise de dados, permitindo atingir resultados satisfatórios e coerentes. Na realidade, o
procedimento efectuado por este programa poderia ter sido feito no software AMIDE mas, no
entanto, tornar-se-ia um processo bastante moroso e menos preciso.

Diante os resultados relativos à homogeneidade, é possível afirmar, numa primeira instância,
que o grau de homogeneidade entre os dois fantomas em estudo (fantoma “água + FDG e
fantoma ”gelatina + FDG“) é similar. Deste modo, deduz-se que, o processo de criação de
fantomas de fundo não acarreta alterações significativas no nível de homogeneidade.

O valor que caracteriza este parâmetro, isto é o BV, decresce com o aumento da dimensão
da ROI em estudo e com o aumento do tempo de aquisição por projecção. O decréscimo do
valor de BV é idêntico nos dois fantomas e apresenta uma tendência semelhante para todas as
localizações de ROIs. É importante realçar que o aumento do tempo de aquisição não possui
grande expressão no parâmetro de homogeneidade, o que se torna vantajoso pois possibilita
exames de menor duração e, consequentemente, menor incomodo para o paciente.

Dado os resultados expostos, as imagens obtidas pelo ClearPEM são consideradas global-
mente homogéneas, pois apresentam valores de BV da mesma ordem de grandeza (5 – 9%) para
todas as localizações de ROIs. Para além destas conclusões, denota-se o facto de se observar
um ligeiro aumento dos valores de BV na zona central das imagens reconstruídas. Este facto
é coerente na medida em que, no processo de reconstrução, não são aplicadas correcções de
atenuação
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O ruído estatístico foi analisado pela variação do número de contagens entre voxeis,
caracterizado pelo valor de COV. Os resultados obtidos permitiram verificar que os valores
percentuais de COV não apresentam variações relevantes para as cinco localizações de ROIs
estudadas e para ambos os fantomas, obtendo-se valores na ordem dos 20 – 24%. Tal como
era de esperar, verificou-se que com o aumento de tempo de aquisição obtêm-se imagens com
menor ruído estatístico. O estudo da distribuição do número de contagens por voxel efectuado
apresenta-se próximo da função gaussiana, o que permite concluir que não existem flutuações
estatísticas ou sistemáticas não gaussianas entre os voxeis e, consequentemente, as imagens
obtidas não apresentam artefactos.

Os valores obtidos de BV e de COV são coincidentes com estudos realizados recentemente
por S. Tong et. al. [85].

O procedimento efectuado para determinar o LTBN de todos os fantomas mama adquiridos,
demonstrou variações deste valor consoante a dimensão da lesão avaliada. De facto, os estudos
realizados permitiram concluir que lesões maiores apresentam valores de LTBN superiores. Este
argumento é válido na medida em que as lesões de pequenas dimensões são as que apresentam
maior dificuldade de detecção. Por outro lado, matematicamente este facto é compreensível
tendo em conta a fórmula de cálculo do parâmetro em questão.

Por todos os aspectos descritos, sabe-se que o diagnóstico precoce do cancro mamário
depende do tipo de mama, sendo mais difícil em mulheres com peito extremamente denso
(Categoria IV), pois a diferenciação entre fundo e lesão é menor (menor LTBN).

De igual modo, verificou-se a influência do tempo de aquisição no parâmetro LTBN. Em
virtude dos resultados apresentados, conclui-se que o decréscimo do valor de LTBN pela
diminuição do tempo de aquisição por projecção não é significativo até 20 minutos de duração
total de exame (5 min de aquisição por projecção ). Tal como referido anteriormente, curtos
tempos de exame traduzem-se em melhorias no conforto do paciente, com a mais valia, no caso
particular do ClearPEM, de não haver compressão de mama (outro factor de desconforto).

Em relação aos estudos referentes ao contraste, os resultados obtidos são, igualmente,
satisfatórios. Toda a análise indicou valores de CRC superiores a 90% quer para os vários
LTBN em estudo quer para diferentes dimensões de lesões. Os únicos resultados que podem
indicar maior dificuldade de detectabilidade abrangem lesões de diâmetro de 3 mm que possuem
valores de CRC na ordem dos 30%.

Os resultados obtidos em termos de contraste e de detectabilidade para diferentes LTBs
encontram-se em concordância com estudos anteriormente realizados [82] [86].
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Importantes conclusões são retiradas pelo estudo de medida de lesões. Mais concretamente,
estes sugerem a não aplicação do filtro gaussiano simples bem como a não utilização de voxeis
de reconstrução de dimensões de 2×2×1.35 mm3 para estes tipos de estudo, pois ambos estes
factores impossibilitam a detecção de lesões com dimensões mais reduzidas. Verificou-se,
igualmente, que as dimensões de lesão identificadas não são exactamente as dimensões reais
mas, tal facto, não afectou este estudo em concreto.

Em concordância com os resultados apresentados, pode afirmar-se que o processo de
colocação de lesões é viável e permite obter lesões esféricas intactas e com dimensões bem
definidas. Pode, igualmente, concluir-se que os valores de FWHM são mais baixos quando
as lesões estão rodeadas por um fundo activo, sendo esta diminuição mais acentuada se as
lesões estiverem em contacto directo com o fundo. Estes resultados são válidos para todas
as dimensões de lesões estudadas, apresentado mais expressão em lesões de diâmetro mais
reduzido.

De um modo geral, pode afirmar-se que o processo de detecção de lesões foi efectuado com
sucesso, demonstrando-se a capacidade do scanner de detectar lesões de dimensões reduzidas.
Em suma, pode afirmar-se que a avaliação do detector realizada abre perspectivas promissoras
para a utilização da tecnologia ClearPEM na prática clínica, sendo uma mais valia na detecção
de lesões de reduzidas dimensões bem como no conforto proporcionado ao paciente.

Melhorias em todos os resultados obtidos serão esperadas pela implementação de factores
de correcção de atenuação, bem como pela optimização do processo de produzir e colocar lesões
esféricas que simulem tecidos tumorais. Deste modo, sugerem-se estudos adicionais com estas
aplicações, de modo a, por um lado, aumentar a capacidade de detecção do scanner e, por outro,
reduzir fontes de erros na formação de fantomas.

A inclusão nos estudos de medidas de pós-seringa, após a produção dos fantomas é,
igualmente, sugerida, pois aumenta a precisão dos cálculos de decaimento e a quantificação
da actividade real adquirida.

É importante referir que, estudos relativos à zona axilar não foram realizados na presente
dissertação devido a constrangimentos existentes no equipamento a nível de rotação das
cabeças detectoras, no período de elaboração desta dissertação. No entanto, seria vantajosa
a continuação do estudo com essa abordagem, de modo a se poder quantificar e comparar o
desempenho do detector em ambas as zonas.

Adicionalmente, sugerem-se estudos de sensibilidade de detecção. De facto, a capacidade
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de identificar a presença da doença correctamente, excluindo falsos positivos e verdadeiros
negativos é um passo essencial na avaliação de qualquer equipamento médico. A análise
visual de imagens PEM efectuada por profissionais de saúde, isto é, médicos e técnicos de
imagiologia, seria bastante interessante na medida em que permitiria a quantificação de valores
de sensibilidade e precisão que o equipamento permite obter.
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Anexos

Figura 1: Menu principal do AMIDE e respectivas ferramentas de análise [83]
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Código fonte em Python

from s t r u c t import unpack , c a l c s i z e
from math import p i

inF i leName = " / phantom1 . elm2 "
outF i leName = " / phantom1_10min . elm2 "
e v e n t F r a c t i o n = 2 . 0 / 3 . 0

fmt = "= d c f f f f f f c f f f f c f "

f = open ( inF i l eName )
t o t a l E v e n t C o u n t = {}
whi le True :

d a t a = f . r e a d ( 5 5 )
i f l e n ( d a t a ) < 5 5 :

break

t s , random , d i s t a n c e , ang le , x1 , y1 , z1 , e1 , n1 , x2 , y2 , z2
, e2 , n2 , d t = unpack ( fmt , d a t a )

t r y :
t o t a l E v e n t C o u n t [ a n g l e ] = t o t a l E v e n t C o u n t [ a n g l e ] + 1

e xc ep t KeyError , e :
t o t a l E v e n t C o u n t [ a n g l e ] = 0

f . c l o s e ( )

f = open ( inF i l eName )
f2 = open ( outFi leName , "w" ) ;
w r i t t e n E v e n t C o u n t = {}
whi le True :

d a t a = f . r e a d ( 5 5 )
i f l e n ( d a t a ) < 5 5 :

break

t s , random , d i s t a n c e , ang le , x1 , y1 , z1 , e1 , n1 , x2 , y2 , z2

ii



, e2 , n2 , d t = unpack ( fmt , d a t a )
t r y :

i f w r i t t e n E v e n t C o u n t [ a n g l e ] < e v e n t F r a c t i o n ∗
t o t a l E v e n t C o u n t [ a n g l e ] :

f2 . w r i t e ( d a t a )
w r i t t e n E v e n t C o u n t [ a n g l e ] = w r i t t e n E v e n t C o u n t [ a n g l e ]

+ 1
e l s e :

c o n t i nu e
e xc ep t KeyError , e :

f2 . w r i t e ( d a t a )
w r i t t e n E v e n t C o u n t [ a n g l e ] = 1

f . c l o s e ( )
f2 . c l o s e ( )

f o r a n g l e in t o t a l E v e n t C o u n t . keys ( ) :
p r i n t " Angle %f had %d e v e n t s , wro te %d "

% ( a n g l e ∗ 180 / pi , t o t a l E v e n t C o u n t [ a n g l e ] , w r i t t e n E v e n t C o u n t [
a n g l e ] )
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Ficheiro de parâmetros e aplicação do filtro gaussiano simples

OSMAPOSLParameters :=

input file := /phantom1.hs

output filename prefix := /phantom1

zoom := 1

sensitivity image := /sensitivity_130.hv

Output file format := Interfile

Interfile Output File Format Parameters :=

byte order := littleendian

number format := float

number of bytes per pixel := 4

End Interfile Output File Format Parameters :=

number of subsets: = 4

start at subset := 0

number of subiterations := 24

save images at subiteration intervals := 4

start at subiteration number := 1

projector pair type := Matrix

Projector Pair Using Matrix Parameters :=

Matrix type := pem

PEM matrix parameters :=

disable caching := 1

store only basic bins in cache := 1

number of rays in tangential direction to trace for each bin := 10

do symmetry 180degrees min phi := 0

do symmetry swap segment := 1

do symmetry swap s := 1

do symmetry shift z := 1

End PEM matrix parameters :=

End Projector Pair Using Matrix Parameters :=

iv



\textcolor{red}{maximum relative change := 100}

minimum relative change := 0

zero end planes of segment 0 := 0

inter-update filter subiteration interval := 1

inter-update filter type := Separable Cartesian Metz

Separable Cartesian Metz Filter Parameters :=

x-dir filter FWHM (in mm):= 1.0

y-dir filter FWHM (in mm):= 1.0

z-dir filter FWHM (in mm):= 1.0

x-dir filter Metz power:= 0.0

y-dir filter Metz power:= 0.0

z-dir filter Metz power:= 0.0

x-dir maximum kernel size := 149

y-dir maximum kernel size := 149

z-dir maximum kernel size := 95

END Separable Cartesian Metz Filter Parameters :=

post-filter type := None

inter-iteration filter subiteration interval := 0

inter-iteration filter type := None

post-filter type := None

END :=

v
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Figura 2: Sequência de cortes transversais (slices:10-80) do fantoma “àgua + FDG“
reconstruído com dimensão de voxel de 1 × 1 × 1.35 mm3 e tempo de aquisição por
projecção de 15min

vi



 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

x 10
-3

Figura 3: Sequência de cortes transversais (slices:10-80) do fantoma “gelatina + FDG“
reconstruído com dimensão de voxel de 1 × 1 × 1.35 mm3 e tempo de aquisição por
projecção de 15min
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