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Resumo 
 

O interesse no uso das tomografias de emissão (SPECT, PET) em neurologia, particularmente 

no estudo da epilepsia vem aumentando consideravelmente, devido à necessidade de 

identificar com precisão as regiões epileptogênicas dos pacientes que seguem para cirurgia. 

No entanto, variações nas técnicas de aquisição e processamento destas imagens podem 

produzir alterações que afetam a quantificação volumétrica. O objetivo geral deste estudo é 

investigar os efeitos produzidos pelos protocolos de aquisição, metodologias de reconstrução 

tomográfica e correções de efeitos físicos na quantificação de imagens experimentais de 

tomografia por emissão, SPECT e PET, utilizando o simulador ou phantom cerebral 

Hoffmann 3D. Inicialmente foi realizado um levantamento das características dos 

equipamentos de SPECT (Philips Forte) e PET/CT (Philips Gemini TF) dos hospitais 

parceiros, assim como os programas disponíveis para a reconstrução e correção de efeitos 

físicos. As imagens do phantom preenchido com água e 1mCi de 18F[FDG] foram adquiridas 

no PET/CT em matrizes de 128 x 128 pixels, com protocolo de aquisição clínico. As imagens 

foram reconstruídas utilizando o protocolo clínico (LOR RAMLA-3D com adição de filtros) e 

a retroprojeção filtrada FBP 3D, ambos com correção de espalhamento e de atenuação com a 

imagem de CT. As aquisições de SPECT foram adquiridas do phantom preenchido com 5 

mCi de 99mTc, em matrizes de 64 x 64 pixels, utilizando o protocolo clínico, colimador de 

baixa resolução e baixa energia (VXGP) e janela de 20%. As imagens foram reconstruídas 

com os métodos Standard FBP, Iterative MLEM e 3D OSEM, com a aplicação de filtros 
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(Butterworth, Gaussian, Hamming, Hanning e Parzen). As análises quantitativas, que visam à 

comparação entre os métodos e correções, vêm sendo realizadas através da delimitação de 

regiões de interesse para a obtenção de contagens médias e desvios-padrão, a relação sinal-

ruído e o contraste entre estruturas. Nos próximos meses estão planejadas aquisições do 

phantom com uma lesão fria (hipocaptante) e uma lesão quente (hipercaptante), de forma a 

simular os focos epiléticos. Da mesma forma, está sendo planejada uma aquisição em um 

equipamento de ressonância magnética para realizar o corregistro com as imagens de SPECT 

e PET/CT, para unirmos informações funcionais e anatômicas. Os resultados das imagens 

permitirão uma análise da detectabilidade das lesões e a otimização dos parâmetros de 

aquisição e reconstrução. 
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