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Resumo 

 

A tomografia por emissão de pósitrons (PET) possibilita medidas da concentração de 

traçadores in vivo para avaliação do fluxo regional cerebral. Tais imagens vem fornecendo 

informações funcionais sobre patologias, incluindo distúrbios cerebrovasculares, como 

epilepsia, além de distúrbios mentais, como depressão. A quantificação fornece uma medida 

da função cerebral, mas existem problemas físicos que devem ser considerados, tais como a 

limitada resolução espacial, o efeito de volume parcial, a atenuação e o espalhamento. O 

objetivo geral deste estudo é investigar os efeitos produzidos pelos protocolos de aquisição e 

metodologias de correção na quantificação de imagens de PET, utilizando o modelo 

antropomórfico cerebral 3D Hoffman. Para tanto, foram adquiridas imagens de PET/CT em 

um equipamento Philips Gemini TF, em matrizes de 128 x 128 pixels, com protocolo de 

aquisição semelhante ao exame realizado em humanos. O modelo ou phantom Hoffman 

consiste em 40 fatias de acrílico, com espessura máxima de 3 mm com espessura e forma 

variável, que simulam as regiões de distribuição da atividade. As diferentes espessuras 

produzem uma razão da atividade entre a massa cinzenta, massa branca e líquido 

cefalorraquidiano igual a 4:1:0. O phantom foi preenchido com água e 1mCi de F-18 

fluordeoxiglicose. As imagens foram reconstruídas com o algoritmo 3D-RAMLA e FBP, com 

e sem correções de atenuação e de espalhamento. Para avaliar a acurácia da quantificação, 

foram analisadas regiões de interesse (ROI) neurológico nas imagens reconstruídas por 

diferentes métodos e com correções distintas. A partir dos valores médios das ROI, foram 

determinadas as medidas de contraste e relação sinal-ruído, utilizando a ferramenta de 

processamento de imagens ImageJ. Observou-se que existem diferenças significativas na 

quantificação quando se consideram os diferentes métodos de reconstrução tomográfica, no 
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que se refere ao contraste e relação sinal-ruído, assim como na utilização da correção de 

atenuação. No entanto, a correção de espalhamento não produz diferenças significativas na 

quantificação das imagens, para um mesmo método de reconstrução tomográfica. 

Futuramente pretende-se avaliar a influência da utilização de métodos de correção de efeito de 

volume parcial na quantificação das imagens de PET/CT. 

 


