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"The opposite of courage in our society is not cowardice... it is conformity." 

Earl Nightingale (1921 – 1989) 

Resumo 
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Leitão ALA. Desenvolvimento da técnica de análise dosimétrica baseada em voxel 

para SPECT [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo; 2021. 

Introdução: A análise dosimétrica da terapia com radionuclídeos é usuário 

dependente e demorada. Infelizmente a escassez de soluções para otimizar o 

procedimento incrementa a dificuldade de implementação da rotina, forçando médicos 

a possivelmente realizar um subtratamento ou supertratamento dos pacientes por 

protocolos empíricos de dosimetria. Para superar esses problemas, foi desenvolvida 

a automação para corregistro das Tomografias por Emissão de Fóton 

Único/Tomografias Computadorizadas (SPECT-CT) até a criação do mapa de dose 

(DM) do paciente. Metodologia: Um software de código livre foi criado a partir da 

linguagem Matlab, entregado uma interface amigável. Para propósito de validação, foi 

analisada a influência de um marcador fiducial para auxilio de posicionamento e 

corregistro de estudos seriados adquiridos com phantom Jaszczak, rotacionado em 

5° e 10° em relação ao eixo da maca. A técnica de corregistro inelástico foi aplicada 

para correção das imagens rotacionadas para a imagem referência (0°). A qualidade 

do corregistro foi mensurada utilizando o valor da Raiz do Erro Quadrático Médio 

(RMSE) e a avaliação do possível impacto na qualidade das imagens processadas foi 

realizada através do comparativo da uniformidade, contraste e resolução de todas as 

imagens. Uma análise estatística descritiva com 95% de intervalo de confiança foi 

aplicada para comparar os dois grupos para cada rotação. Na etapa de utilização do 

software foram selecionadas doze aplicações terapêuticas do banco de dados da 

instituição para cálculo de dose renal, medindo o tempo do estágio de corregistro até 

a avaliação do DM, comparando o trabalho manual necessário para avaliar a dose 

utilizando o Olinda/EXM®. Resultados e Discussão: Todas as imagens foram 

corretamente corregistradas, com resultados do RMSE independentes da marcação 

fiducial (valor p de 0,40 para ANOVA unicaudal). Não houve perda de uniformidade, 

contraste ou resolução. A comparação entre os dois grupos seguiu o mesmo 

comportamento estatístico do RSME com valor p>0,05, sugerindo que o software 

consegue corregistrar automaticamente, independente do marcador fiducial, 

mantendo a qualidade da imagem. A aplicação clínica preliminar apresentou tempo 

total de processamento, do corregistro do volume ao cálculo da dose renal com o DM 

na estação de trabalho DICOM, de 9 ± 3 min/paciente. O tempo consumido para 
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avaliar o mesmo grupo de pacientes foi de 64 ± 10 min/paciente para o Olinda/EXM®. 

Conclusão: O fluxograma lógico do software atendeu todas as necessidades básicas 

de uma ferramenta dosimétrica. Realizou o corregistro praticamente sem o 

envolvimento do usuário, entregando excelentes resultados independente da 

marcação fiducial. Testes preliminares mostraram um ganho significativo de eficiência 

temporal, reduzindo o tempo em 7,1 vezes com boa correlação ao Olinda/EXM, 

virtualmente reduzindo o custo de procedimento somente ao hardware, melhorando o 

tempo de planejamento terapêutico. 

 

Descritores: Tomografia computadorizada de emissão de fóton único; Dosimetria; 

Marcadores fiduciais; Design de software; Processamento de imagens médicas; 

Técnicas de diagnóstico por radioisótopos. 
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Abstract 

Leitão ALA. Software development for SPECT voxel-based internal dosimetry 

[dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2021. 

Introduction: The dosimetric analysis in radionuclide therapy is time-consuming and 

user-dependent. Unfortunately, the scarcity of solutions to optimize the procedure 

increases the difficulty in implementing the routine, forcing physicians to possibly 

undertreat or overtreat their patients by empirical protocols. Automation from Single 

Photon Emission Tomography/Computerized Tomography (SPECT/CT) co-

registration to a patient's dose map (DM) creation was developed to overcome these 

problems. The results of this work should improve the cost-effectiveness of therapy 

planning and personalize the patient's treatment. Methods: An open-source software 

was created from the Matlab language, giving a user-friendly environment. For 

validation purposes, the influence of a fiducial marker for auxiliary positioning and 

image acquisition in a series of Jaszczak phantom rotated with 5° and 10° with respect 

to bed axis was analyzed. The inelastic co-registration technique was applied to correct 

the rotated images to the reference image (0°). The co-registration quality was 

measured using the Root Mean Square Error (RMSE) value. The evaluation of the 

possible impact on the quality of processed images was performed by comparing the 

uniformity, contrast, and resolution. Descriptive statistical analysis with a 95% 

confidence interval was applied to compare the two groups for each rotation. In the 

software testing stage, twelve therapeutic applications were selected from the 

institution's database to calculate the renal dose, measuring the time from the co-

registration stage to the DM assessment, comparing the manual work required to 

assess the dose using Olinda/EXM ®. Results and Discussion: All the images were 

correctly co-registered, with RSME reporting the same results independently of fiducial 

marking (one-way ANOVA p-value of 0.40). There was no loss in uniformity, contrast, 

and resolution. The comparison between groups followed the same statistical behavior 

as the RSME, with a p-value>0.05, suggesting that the software can automatically co-

register, independent from fiducial marker, maintaining the image quality. The 

preliminary clinical application showed a total processing time, from volume co-

recording to renal dose calculation with DM on the DICOM workstation, of 9 ± 3 

min/patient. The time to evaluate the same group of patients was 64 ± 10 min/patient 

for Olinda/EXM®. Conclusion: The software logic flow chart attended all the basic 
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needs of a dosimetry tool. It performed the co-registration almost without user 

involvement, giving an excellent result independently of a fiducial marking. The 

preliminary clinical tests showed a significant gain in time efficiency, reducing the time 

by 7.1-fold with high accuracy compared to Olinda/EXM, virtually reducing the 

procedure costs only to hardware while improving the time in therapy planning. 

 

Descriptors: Tomography, emission-computed, single-photon; Dosimetry; Fiducial 

markers; Software design; Medic image processing; Radioisotope diagnostic 

techniques. 
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1.1 Histórico da Terapia com Radionuclídeos 

Em 02 de novembro 1936, Karl Taylor Compton, presidente do Instituto de 

Tecnologia Massachusetts, participou da reunião acadêmica “O que a física pode 

fazer pela Biologia e Medicina” (What Physics Can Do for Biology and Medicine), na 

escola de medicina de Harvard, em que divulgou a capacidade de criar artificialmente 

elementos radioativos a partir do bombardeamento de nêutrons de baixa energia, 

partindo de uma cadeia de fissão controlada no reator nuclear. 1,2 

Nesta mesma reunião, o Dr. Saul Hertz, do Hospital Geral de Massachusetts, 

questionou sobre a possibilidade de criar iodo radioativo artificialmente. Como 

resposta, Compton mencionou sobre a produção de iodo-128, um emissor de radiação 

beta e gama, com a meia-vida aproximada de 25 minutos. A partir desta discussão e 

algumas trocas de cartas conforme demonstrado na Figura 1, foi firmada uma 

cooperação de pesquisa sobre a aplicação do radioisótopo em testes pré-clínicos. 

 

 

Figura 1 - Troca de cartas entre K. T. Compton e Dr. Hertz. A) Resposta de Compton sobre a produção 
de iodo artificialmente. B) Resposta do Dr. Hertz mencionando a possível utilidade do iodo radioativo 
para tratamento de tireoide hiperativas. Adaptada de (Fahey et al. EJNMMI Physics 2017) 
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Hertz S. observou inicialmente a distribuição do radioisótopo 128I administrado 

em coelhos e relatou a captação nove vezes maior na tireoide em relação ao fígado. 

Também observou elevado acréscimo de captação em casos de hiperplasia. Uma das 

repercussões mais relevantes deste trabalho foi a suposição lógica da significância 

terapêutica do radioiodo em hiperplasias e neoplasias da tireoide. Porém, Hertz et al. 

declarou que o 128I era consideravelmente mais fraco que o isótopo 130I recentemente 

descoberto, produzido por cíclotron e com meia-vida de 13 dias.3 

Os primeiros casos de testes clínicos com radionuclídeos foram relatados nos 

anos seguintes, em pacientes com doença de Graves por Hertz et al. e 

adenocarcinomas da tireoide por Lawrence et al.  Ambos os trabalhos utilizaram o 

iodo-131, emissor beta, gama e com meia-vida de oito dias.1,4 

Os estudos de biodistribuição do 128I realizados em coelhos e os resultados 

terapêuticos demonstrados com o 131I fundamentaram o conceito terapêutico da 

medicina nuclear. O método atualmente conhecido como terapia com radionuclídeos 

(TRN), tem como princípio terapêutico a administração oral, intravenosa ou intra-

arterial do material radioativo emissor de radiação corpuscular, em forma iônica 

isolada ou complexada com uma molécula (radiofármaco) que tenha afinidade pelo 

tecido de interesse.  

Partindo desse princípio de distribuição, vários radiofármacos foram 

desenvolvidos com foco diagnóstico e terapêutico. O próprio 131I por emitir gama no 

decaimento para 131Xe, pode ser utilizado em baixas atividades, complexado como 

metaiodobenzilguanidina-131I, para o estadiamento de neuroblastomas. Em seguida, 

o mesmo radiofármaco pode ser empregado em maiores atividades com foco 

terapêutico, pois também é um emissor beta. Essa modalidade dual de aplicação do 

mesmo radiofármaco ou uma pequena variação da molécula, é denominada 

teranóstico.5,6 

Os radiofármacos com foco terapêutico atualmente disponíveis no Brasil e 

liberados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em geral possuem o 131I, 

177Lu, 90Y ou 153Sm em sua formulação, todos emissores betas. O único radiofármaco 

emissor de partículas alfa atualmente liberado é o cloreto de rádio (223Ra), mas com 

um futuro promissor para o uso do actínio na forma de PSMA-225Ac. 
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1.2 Dosimetria 

Em 1962, Benua et al observou que altas doses de 131I induziam queda de 

plaquetas e eritrócitos, sendo o efeito mais evidente em pacientes que apresentavam 

retenção de corpo inteiro maior que 4440 MBq (120 mCi) e dose absorvida na medula 

maior que 2 Gy.7 Sendo uma aproximação dosimétrica com base na toxicidade de 

órgãos críticos, determinando a atividade máxima permissível a ser administrada 

durante o tratamento, minimizando os riscos de efeitos adversos agudos e crônicos, 

técnica comumente conhecida como Protocolo de Dose Máxima. Apesar da 

metodologia de Benua et al não ter sido bem descrita em seu trabalho, este foi um 

marco para integrar limites dosimétricos à TRN.7 

A análise dosimétrica evoluiu sensivelmente desde a década de 60, 

acompanhando a melhoria das técnicas de quantificação de imagem. Auxiliando na 

limitação de dose em pacientes com histórico prévio de TRN, no registro de resposta 

terapêutica em relação a dose absorvida na lesão e é empregada no 

acompanhamento de radiotoxidade em TRN concomitante com terapias 

quimiotóxicas.8–10 

A criação da metodologia Medical Internal Radiation Dose (MIRD) introduziu 

um formalismo de cálculo dosimétrico através da integração da energia total 

depositada no organismo, dependente do tempo de residência do radioisótopo no 

órgão e sua biodistribuição.8,11–16 Infelizmente, por dificuldades técnicas de 

quantificação associadas ao baixo retorno financeiro do método, a implementação da 

análise dosimétrica tem se restringido à ambientes de pesquisa ou serviços com 

capacidade de diluir seus custos no procedimento. 

Não existe retorno financeiro para o procedimento no Brasil, forçando a maioria 

dos serviços a utilizarem atividades administradas fixas, ponderadas por leituras de 

hemograma como referência à toxidade medular e ureia para toxidade renal. Este 

procedimento não personalizado é coloquialmente denominado de Protocolo de Dose 

Empírica. 
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1.3 Aspectos Técnicos da Quantificação e Dosimetria 

 

1.3.1 Métodos de Imagem 

A ideia básica da análise dosimétrica na TRN é a quantificação da radiação 

entregue ao tecido de interesse ou órgão crítico. Para tanto, a avaliação de 

biodistribuição e retenção do radiofármaco, idealmente por método de imagem, é 

necessária. 

A metodologia de imagem pode variar de acordo com o grau de precisão 

necessário na quantificação, considerando a superposição de órgãos e tempo do 

paciente em máquina. No caso da análise de dose absorvida em tireoide com 

administração de 131I, visto que geralmente não há tecido iodocaptante relevante em 

superposição, a cintilografia planar seria suficiente para mensurar a biocinética. 

 

 

 

Figura 2 - Exemplificação da técnica de cintilografia planar com 131I.17,18 Adaptada de (Huang et al 2020) 

 

Em contraste com o DOTATATO-177Lu, que possui biodistribuição normal em 

fígado, rins e baço, a técnica planar carregaria várias imprecisões para a 

quantificação, pois não é possível os segmentar completamente. O ideal nesses casos 

são imagens de SPECT/CT com correção de atenuação.8 
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Figura 3 – Exemplificação da técnica de imagem do DOTATATO-177Lu, no tratamento de tumores 
neuroendócrinos. 
 

1.3.2 Biodistribuição 

Partindo da determinação do método de imagem, o passo seguinte para 

dosimetria da TRN é a escolha dos melhores tempos para coleta de dados, Time 

Points (TP). De modo geral, a escolha dos TP leva em consideração a velocidade de 

captação fisiológica do radiofármaco em tecidos saudáveis, via de administração da 

dose, meia-vida do radioisótopo, tempo médio para melhor razão da captação em 

lesão ou órgão crítico por atividade no sangue (razão alvo/fundo). 

 

Figura 4 – Exemplificação dos TP em imagens de varredura de corpo inteiro com DOTATATO-177Lu. 
Da esquerda para direita, TP de aproximadamente 30 min, 6h, 20h e 240h após administração. 
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A figura 4 demonstra claramente a variação da captação dependendo do tempo 

de observação para lesões, rins, fígado e baço, que apresentam relação alvo fundo 

bem maior em 20h em comparação com 30 min.  Por análise visual, considerando 

somente os pontos de observação acima, espera-se que a biocinética do fígado tenda 

ao seguinte comportamento gráfico: 

 
Figura 5 – Expectativa teórica do comportamento de captação fisiológica normal e de lesões na 

terapia com, DOTATATO-177Lu. 

 

A primeira etapa do gráfico, demonstra o momento de acumulo do radiofármaco 

nas regiões de interesse, cuja intensidade dependerá do nível de expressão de 

receptores, atingindo um máximo de acordo com a quantidade ofertada na terapia 

subtraindo a excreção fisiológica presente desde do início. 

No ponto máximo da curva ocorre a inflexão, a oferta e a captura passam a ser 

menor que a eliminação. A velocidade na qual ocorre a diminuição da atividade 

dependerá de fatores como meia-vida do isótopo, estabilidade da molécula 

complexada, excreção fisiológica e efeitos da radiação ionizante no tecido. Em termos 

do tempo meia-vida efetiva comumente se usa a aproximação a partir da meia vida-

física (TF1/2) e biológica (TB1/2).19 

 

1

𝑇𝐸𝑓
=  

1

𝑇𝐹1/2
+  

1

𝑇𝐵1/2
      (1) 
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1.3.3 Quantificação da Atividade 

A quantificação da atividade captada é um dos passos mais delicados e de 

maior fonte de erro na dosimetria interna, tanto que a busca do número mais preciso, 

tem sido um constante investimento do Committee on Medical Internal Radiation Dose 

(MIRD) e dos fabricantes de Tomografia por Emissão de Pósitrons (PET/CT) e Gama 

Câmaras.11 

Pelo próprio princípio de detecção de radiação na medicina nuclear, existem 

vários fatores físicos como a atenuação de fótons no paciente ou no colimador da 

máquina, que diminui a sensibilidade de detecção.  O espalhamento Compton que 

desvia o fóton de sua direção original, impactando principalmente na resolução e 

contraste. E o tempo de recuperação do cristal cintilador que também é uma variável 

que interfere na sensibilidade. 

Os efeitos citados podem ser corrigidos ou compensados em certo grau no 

processamento de imagens. A correção de atenuação por tomografia 

computadorizada (CT), correção de espalhamento por janelas tríplices e por 

reconstrução iterativa com informação de espalhamento de fótons no detector são 

técnicas recomendadas para a recuperação de contraste e amplitude de sinal. 

1.3.3.1 Correção de Atenuação 

O percentual de atenuação depende do habitus do corpo e do poder de 

penetração da radiação emitida no decaimento. Existem algumas técnicas englobadas 

no algoritmo de reconstrução de imagem para a correção de atenuação, sendo as 

mais utilizadas o algoritmo de Chang, que assume um coeficiente de atenuação 

constante dentro do volume de imagem, e o mapa de atenuação por CT na 

modalidade de imagens hibridas.20–22 

Para a técnica de correção por atenuação uma imagem tomográfica de CT é 

gerada para medir a atenuação linear média normalizada pelo espectro de raio-x do 

tubo, para cada voxel da Tomografia por Emissão de Fóton Único (SPECT). Como a 

atenuação é dependente da energia do fóton, o tubo de raio-x que utiliza um feixe de 

120 keV, medirá atenuação somente nessa faixa energética, sendo necessária uma 

extrapolação da atenuação para as energias de emissão do radioisótopo.21 

Para aproximação do coeficiente de atenuação por voxel para diferentes 

energias de emissão, uma metologia bem empregada é a suposição do tipo de tecido 

atenuador utilizando a escala Hounsfield, conhecido também como Número CT (HU). 
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Geralmente modelo bilinear para a estimativa do coeficiente de atenuação é 

empregado, definindo-se o HU do ar igual -1000 e o HU da água igual a zero. 

 

 

Figura 6 – Modelo bilinear o coeficiente de atenuação µ em função do HU, para 140 keV. Adaptado de 
A. Patton (2008). 

 

Apesar desse modelo apresentar melhor aproximação para correção de 

atenuação em relação ao Chang, também pode introduzir artefatos de imagem na 

presença de objetos metálicos cujo efeito de correção pode superestimar a 

concentração do radiofármaco. O corregistro errado entre CT e SPECT gera 

incongruência no cálculo de atenuação. Esse artefato pode ocorrer por erro de 

calibração instrumental, movimentação do paciente entre as imagens de SPECT e CT 

e processos fisiológicos como o preenchimento da bexiga pela defasagem do tempo 

entre as duas modalidades de imagem. 

1.3.3.2 Correção de Espalhamento 

As técnicas para correção de espalhamento mais aplicadas são aquisição com 

janela tríplice (Triple-energy window – TEW), janela dupla (Dual-energy window – 

DEW) e Downscatter. Para todas as citadas, a metodologia básica envolve a 

subtração de contagens absolutas (Cnt.) entre a janela do fotopico e demais janelas 

adjacentes ponderadas por um fator multiplicativo (k).23–27 

A metodologia da janela tríplice (TEW) consiste na aquisição com duas janelas 

ao redor do fotopico. Sendo a contagem total (Ctotal) referente ao pico (n) de emissão 

do radioisótopo. 

𝐶𝑓 =  𝐶 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 −
1

2
(𝑘𝑖𝑛𝑓 𝑥 𝐶𝑖𝑛𝑓 +  𝑘𝑠𝑢𝑝 𝑥 𝐶𝑠𝑢𝑝 )   (2) 
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𝑘𝑛 =
𝑤𝑓

𝑤𝑛
      (3) 

 

Onde Cf é contagem da imagem corrigida, Ctotal é o valor total de contagens da 

imagem adquirida, Cinf e Csup são os valores de contagem das janelas inferior e 

superior respectivamente, kinf e ksup são os valores de ponderação das janelas inferior 

e superior respectivamente, wf é a largura da janela do fotopico e wn é a largura da 

janela adjacente. O tamanho da largura da janela adjacente pode variar de acordo 

com a literatura, entre 4 a 10 keV para 177Lu e 22 keV para 131I. 

 

 
Figura 7 – Demonstração visual da correção por janela tríplice. Adaptado de A. P. Robinson (2016). 

 

A prática com a janela dupla (DEW) e Downscatter parte da suposição que a 

avaliação com uma janela adjacente inferior, de igual largura da janela do fotopico, é 

suficiente para uma boa estimativa do total de fótons espalhados. Para o modelo 

DEW, o fator multiplicativo de kf depende de várias grandezas, dentre elas a razão 

entre a fonte de interesse e a radiação de fundo. 

 

𝐶𝑓 =  𝐶 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑘𝑖𝑛𝑓 𝑥 𝐶𝑖𝑛𝑓      (4) 

 

No caso do modelo de Downscatter, faz se necessário o desenho de um volume 

de interesse (VOI) fora da fonte radioativa. Mesmo que na prática não exista atividade 

fora do paciente, esse método permite avaliar contagens de fótons retroespalhados 



INTRODUÇÃO  11 
 

 

dentro do cristal ou que penetraram os septos do colimador e foram detectados 

erroneamente. 

Nesta consideração, o valor multiplicativo segue a seguinte relação: 

 

𝑘𝑖𝑛𝑓 =
∑ 𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

∑ 𝐶𝑖𝑛𝑓
      (5) 

 

1.3.3.3 Fator de calibração – Contagens em Atividade 

Dependendo da modalidade de imagem médica, a interpretação computacional 

da imagem reconstruída para o usuário pode variar. Na modalidade CT, a informação 

de regiões do paciente que absorveram Raio-X, recebem um número em HU maior 

que áreas de pouca atenuação. Na medicina nuclear, a intensidade de sinal tem uma 

interpretação inversa. Áreas do paciente que enviam mais informação ao detector, 

serão reconstruídas com maior intensidade de sinal. 

A interpretação do sinal também pode variar com o método de cintilografia. Na 

técnica PET a imagem é reconstruída levando em consideração a densidade do voxel 

e peso do paciente, com a interpretação numérica do SUV (Standardized Uptake 

Value) na unidade de densidade, partindo da concentração da atividade medida no 

VOI em razão da atividade especifica estimada.28 

Já a informação do pixel ou voxel na cintilografia planar e SPECT usualmente 

é reconstruída diretamente em termos da quantidade total de fótons detectados na 

região correspondente do detector. A unidade normalmente empregada na 

interpretação é a Contagem (Cnt.). Também existem máquinas SPECT com imagem 

calibrada para SUV, como o modelo Intevo da fabricante Siemens. Porém sua 

representação no mercado brasileiro ainda é pequena.29,30 

Tendo em vista que a informação da imagem não carrega diretamente a 

unidade de atividade (MBq), o passo de conversão normalmente deve ser feito pelo 

usuário, através de um fator de calibração (FC). No caso do SPECT é um fator 

multiplicativo na unidade de (
𝑀𝐵𝑞.𝑠

𝐶𝑛𝑡
) que carrega a dependência do tempo de aquisição 

da imagem.  

Uma das maneiras recomendadas pelo MIRD é o registro de uma pequena 

fonte cilíndrica com atividade bem conhecida para o mesmo radioisótopo administrado 

na terapia. A imagem de referência deve ser processada nas mesmas condições de 

técnica de reconstrução e filtros utilizados na rotina da dosimetria.11 
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Figura 8 – Demonstração da fonte para cálculo do FC. 

 

1.3.4 Corregistro de TP 

Uma das grandes dificuldades da dosimetria é o tempo gasto no 

processamento da imagem para obtenção da curva de retenção em todos os volumes 

de interesse. Para um grupo de imagens planas com apenas uma região critica 

irradiada, o trabalho de computar as intensidades por tempo pode ser relativamente 

simples e executável manualmente. Porém, quando são necessárias imagens 

volumétricas com um bom número de lesões e órgãos críticos, executar a 

segmentação manual exige um tempo expressivo, além de ser dependente das 

ferramentas de segmentação disponíveis na estação de trabalho. 

A solução comumente empregada é colocar a informação de intensidade da 

imagem na mesma posição espacial que a imagem de referência. A técnica de 

corregistro pode ser realizada entre imagens de diferentes modalidades, como uma 

CT registrada com SPECT, ou executada entre imagens da mesma modalidade. 

Em termos gerais, o corregistro irá reposicionar as contagens voxel a voxel 

através da suposição estatística, procurando os máximos de intensidade em cada TP 

e movendo o volume completo para minimizar a diferença entre a imagem de 

referência e a imagem movimentada. 

A técnica matemática de corregistro pode variar um pouco. A mais simples de 

ser empregada é o denominado corregistro inelástico. Nesta modelagem matemática, 
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o volume é considerado um objeto rígido, não existindo modificações de intensidade 

de sinal entre um voxel e seus vizinhos. A transformação realizada no volume será a 

combinação linear de translação e rotação nos três eixos espaciais (�̂�, �̂�, �̂�), atendendo 

a grande maioria dos registros de imagens anatômicas, considerando que o 

posicionamento do paciente seja sempre bem parecido.31,32 

 

Figura 9 – Corregistro rígido em um phantom matemático. 

 

Outra opção de técnica é o corregistro elástico. Neste conceito é dada a 

liberdade de deformação ao objeto movimentado, alterando a sequência de 

intensidade dos voxels. A combinação linear de translação e rotação também é 

aplicada, sendo seguida por uma função de dilatação e contração do espaço, ou 

simplesmente warp. Em teoria, essa técnica é mais apropriada para corregistrar 

tecidos que se movimentaram em relação ao corpo do paciente entre TP. Contudo, a 

modificação do perfil de intensidade pode gerar artefatos na imagem final dependendo 

do algoritmo de ajuste aplicado e se existir uma grande diferença na mesma região 

entre os TP.31,33,34  
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Figura 10 – Corregistro não rígido de um corte de CT de cabeça e pescoço. a) Imagem que sofrerá as 
movimentações elásticas. b) Imagem de referência para corregistro. c) Resultado pelo algoritmo de 
força passiva. d) Resultado do algoritmo de Demon. Nota-se claramente a deformação de imagem entre 
10a e 10c ou 10d. Esse nível de ajuste somente é possível partindo para um corregistro elástico. A 
introdução de artefatos é comum e passível de correção parcial. Adaptada de Wang (2003). 

 

1.3.5 Técnica de Fiduciais no Corregistros 

Uma técnica que está presente no auxílio para corregistro de imagens de CT 

no planejamento de radioterapia é o uso de fiduciais. Desenvolvida como forma de 

verificar a movimentação de tecidos que não são facilmente observados na CT, como 

por exemplo, a próstata. Os fiduciais utilizados são tipicamente objetos cilíndricos 

fabricados com ouro e implantados no paciente através de uma sonda transretal, 

sendo necessário um mínimo de três implantes para correção em todas as 

dimensões.35 
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A criação dessa técnica de correção surgiu através da falta de precisão na 

utilização de estruturas da anatomia do osso como referência. Paluska et al. 

demostrou que por causa de movimentos como o do preenchimento retal, a próstata 

pode ser empurrada para fora do volume de irradiação, se o planejamento terapêutico 

estiver considerando somente referencias ósseas. Esse erro pode ser corrigido em 

até 30% com a implantação de fiduciais.36 

Já na medicina nuclear, a utilização de fiduciais para corregistro de imagens é 

empregada em casos onde exista vantagem de correlacionar imagens multimodais ou 

correções pontuais de movimentos do paciente durante o diagnóstico. Para a correção 

de movimentação respiratória, geralmente é empregado um dispositivo sinalizador 

externo como uma câmera de infravermelho ou marcação fiducial.37 

No corregistro multimodal entre CT e SPECT adquiridos em instrumentos 

diferentes, o marcador fiducial externo pode ser empregado para facilitar a localização 

pré-operatória de pequenas estruturas, como por exemplo no estudo da cintilografia 

de linfonodo sentinela, sendo uma alternativa para facilitar os diagnósticos em centros 

que não possuam equipamentos híbridos, como o SPECT/CT.38  

 

1.3.6 Integração da Curva de Retenção 

A partir das imagens devidamente calibradas, a informação de biocinética pode 

ser interpolada em termos da retenção de atividade, que representa o número de 

desintegrações por segundo no VOI em cada TP. Em termos gráficos, o total de 

desintegrações no volume durante a estadia do radiofármaco, é representado pela 

área abaixo da curva, obtida pelo processo de integração durante um intervalo de 

tempo t da função melhor ajustada aos TP coletados. 

 

Ã(𝑟𝑠) =  ∫ Ã(𝑟𝑠, 𝑡)𝑑𝑡
∞

0
      (6) 

 

Onde Ã(rs) representa a atividade acumulada em relação ao tempo de retenção 

e rs é a posição espacial do pixel ou voxel na imagem.11,19,39 
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Figura 11 – Exemplo da curva de retenção teórica para integração. Adaptada de Sapienza et al.39 

 

Do ponto de vista teórico, para a maior aproximação da medida de retenção à 

realidade, faz-se necessário a observação constante da biocinética. Porém, isso 

esbarra diretamente no custo-efetividade do procedimento e traz desconforto ao 

paciente. Para ponderação dessa necessidade, geralmente são coletados de três a 

quatro TP espaçados de acordo com o esperado de biodistribuição normal do 

radiofármaco, sendo interessante três TP para boa interpolação da fase de 

decaimento exponencial. 

Existe a possibilidade de estimar a dose com apenas um TP baseado no 

comportamento médio de uma amostra de pacientes, utilizando somente a imagem 

de 24h após a administração do DOTATATO-177Lu como referência. Apesar de não 

usual e perder um pouco da personalização da análise, é uma boa saída para casos 

onde dificuldades socioeconômicas impossibilitem a coleta de outros TP.40 

A área abaixo da curva (AAC) no momento de captação pode ser calculada por 

integração direta a partir da regra do trapézio, sendo uma técnica numérica simples 

de implementar. Infelizmente essa técnica carrega uma imprecisão no total de 

decaimentos, pois somente leva em consideração a atividade registrada no TP. Se 

por acaso a captação for um pouco mais acelerada entre a administração e o primeiro 

TP, a AAC será subestimada. No caso de ser um pouco mais lenta, esta será 

superestimada.19 

Após o ponto de inflexão, geralmente é observado uma curva de decaimento 

com dependência da meia-vida efetiva. Esse ajuste é bem representado por uma 

função de decaimento monoexponencial ou a combinação de duas ou mais curvas 

para quase todos os radiofármacos. Uma boa solução para a aproximação dos 
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coeficientes dessas funções é o método de mínimos quadrados, sendo necessário no 

mínimo dois TP para o cálculo. 

 

 
Figura 12 – Exemplo gráfico do modelo de integração da curva 

 

 

1.3.7 Cálculo de Dose Absorvida 

O conceito de dose absorvida envolve a quantidade de energia (∈) em Joules 

depositada por unidade de massa (m) em quilogramas do material. No sistema 

internacional de unidades é descrita Gray (Gy). 

 

𝐷 =  
∈

𝑚
       (7) 

 

No caso da TRN, a energia (∈) depositada é proveniente do decaimento do 

radioisótopo captado. Sendo a maneira que ela é entregue, dependente de muitos 

fatores como energia de emissão, tipos de decaimento, geometria de exposição e 

densidade do alvo. No esquema do MIRD, essa informação é resumida em apenas 

uma variável denominada de Fator-S, sendo a dose absorvida escrita em termos da 

atividade acumulada multiplicada por este fator. 

 

𝐷 =  �̃�. 𝑆       (8) 
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O Fator-S pode ser calculado computacionalmente pelo método de Monte Carlo 

considerando as diversas geometrias dos órgãos, ou personalizado a partir da análise 

de densidade tecidual a nível de voxel através do mapa de CT.41,42 

Na prática do dia a dia, a maioria dos programas utilizam um valor tabelado 

previamente calculado com phantoms matemáticos, que são divididos de acordo com 

faixa de idade e gênero, conforme demonstrado na figura 13. 

 

Figura 13 – Exemplo gráfico do modelo geométricos de phantons utilizados em vários programas de 
dosimetria, da esquerda para a direita representam as dimensões do humano padrão de acordo com a 
idade até 10 anos, mulher padrão e homem padrão. Adaptado de Stabin et al. (2016) 

  

Outra observação importante é que a radiação pode ser absorvida muito 

próximo da área onde ocorreu o decaimento. Este fenômeno é comum para radiações 

corpusculares como β e α, que possuem um alcance relativamente curto.  Por outro 

lado, pode ser absorvida em um tecido mais distante, o que é comum para fótons. 

A conclusão lógica desse pensamento é que a dose em uma região de 

interesse deve ser computada considerando a somatória da dose do órgão nele 

mesmo, ou self-dose, representado por (Ds → Ds) e a dose proveniente da atividade 

de tecidos adjacentes representado por (Ds → Dt). Considerando que sempre possui 

mais de um tecido com captação do radiofármaco, a dose na região alvo é a somatória 

de todas as atividades ao redor e acumuladas (Ã), conforme descrito na fórmula 9. 
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𝐷 =  ∑ �̃�. 𝑆(𝑟𝑡 ← 𝑟𝑠)𝑠       (9) 
 

 
 
Figura 14 - Da esquerda para direita, a influência da dose em T ao tecido adjacente (Ds → Dt). Influência 
da dose em T considerando a atividade acumulada no próprio tecido (Ds → Ds). 

 

Modelar por Monte Carlo o fator S no caso da figura 14 é factível, porém 

relativamente complicado. Tomar como referência um valor tabelado por phantom é 

relativamente prático, porém não personalizado. 

Uma solução para buscar maior personalização da dose, sem depender de 

laboratórios computacionais para cálculos por Monte Carlo, é tabelar o Fator-S de 

acordo com o tamanho do voxel do SPECT ou PET. Partindo da suposição de 

distribuição homogênea neste voxel e um campo de exposição isotrópica, construindo 

uma matriz volumétrica (kernel) com a informação de fator S de acordo com a 

distância do voxel alvo em relação à fonte. Posteriormente esse kernel é aplicado, 

voxel a voxel, através de um operador de convolução para obter o espalhamento da 

energia de acordo com a atividade acumulada em cada Voxel.  

A imagem de SPECT ou PET resultantes conterão a informação numérica de 

dose absorvida em cada voxel. Está técnica de cálculo é denomina dosimetria por 

voxel. 
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Figura 15 – Exemplo de kernel do 177Lu para até 3 voxel de distância. 

 

 

1.3 Dificuldades atuais dos softwares de dosimetria no Brasil e no 

mundo 

 

A disponibilidade de softwares comerciais de análise de dosimetria é escassa, 

apesar de grandes empresas como GE Healthcare, Philips e Hermes possuírem os 

aplicativos Dosimetry ToolKit, Imalitycs (STRATOS) e o popular OLINDA/EXM 2.0 

respectivamente. Atualmente nenhum deles possui certificação para analise 

dosimétrica em terapias do Food and Drug Administration (FDA) nos Estados Unidos 

ou da ANVISA no Brasil, impedindo o uso assistencial de forma comercial, limitando 

sua utilização para pesquisa acadêmica. Existe também um alto custo de aquisição 

destes softwares. 

Na escassez de softwares disponíveis globalmente, a grande maioria dos 

serviços com interesse de analisar a dosimetria na TRN, tem contado com sua própria 

equipe no desenvolvimento de ferramentas caseiras. Um exemplo de software 

desenvolvido recentemente no Instituto de Câncer do Estado de São Paulo (ICESP) 

foi o NMdose-VX para dosimetria nas imagens SPECT/CT, projetado na plataforma 

MATLAB, atacando as principais dificuldades da dosimetria por voxel que obteve forte 

correlação estatística com as doses calculadas pelo OLINDA/EXM 1.0. Apesar do 
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desenvolvimento ter sido eficaz para fundamentar a análise dosimétrica a nível de 

voxel na instituição e auxiliar nas práticas de pesquisa, esse sofria de algumas 

limitações para ganhar abrangência na rotina. Era executado exclusivamente através 

do matlab, exigindo licença do software instalado na máquina, dependente de 

conhecimento de programação do usuário e código não reprodutível para todos os 

fabricantes de SPECT. 

Atualmente é consenso dos guidelines da European Association of Nuclear 

Medicine (EANM) que a análise de dosimetria confere maior segurança ao médico 

especialista para aplicações de altas doses, e tem modificado algumas condutas 

terapêuticas se comparando com a atividade administrada de forma empírica, 

impactando na atividade total empregada em um tratamento, restringindo a atividade 

total empregada na terapia de tumores, para evitar toxicidade renal e medular, ou 

dando liberdade de maior atividade na busca de maior resposta terapêutica. 

Mesmo demonstrando indícios de benefícios na TRN, a análise de dosimetria 

interna custa a ganhar espaço na rotina dos serviços de medicina nuclear por motivos 

de aumento do tempo de ocupação da máquina por paciente, baixa difusão do 

conhecimento nos processos e teoria da análise, alta demanda de mão de obra do 

especialista no pré-processamento, pós-processamento e leitura das imagens. Este 

projeto prevê auxiliar e reduzir esses limitantes, simplificando a rotina de analise por 

meio do desenvolvimento de um software de distribuição livre.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 
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Como objetivo primário, será investigado se o auxílio de uma referência 

anatômica com fonte radioativa pontual (marcador fiducial) no posicionamento do 

paciente, simulado por phantom, reduz o erro associado ao corregistro automático das 

imagens que antecedem o cálculo da imagem paramétrica de dose. 

O objetivo secundário desse projeto é o desenvolvimento de um software livre, 

que permita a análise dosimétrica baseada em voxel de forma prática aos serviços de 

medicina nuclear e independente do fabricante da gama câmara utilizada, focando na 

entrega de eficiência na execução da prática de análise dosimétrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MÉTODOS 
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3.1 Aprovação do comitê de ética 

Este trabalho foi incorporado ao projeto intitulado “Desenvolvimento 

metodológico e aplicação clínica da dosimetria volumétrica (3d) na terapia com 

radionuclídeos do câncer de tireoide e outros tumores”, (FAPESP: 2014/50091-5), já 

autorizado pelo comitê de ética do ICESP e sob coordenação do pesquisador Prof. 

Dr. Marcelo Tatit Sapienza. 

 

3.2 Coleta de Imagens 

 

3.2.1 Aquisição do phantom de desempenho geral do SPECT e fiduciais 

Para avaliar a precisão do corregistro dependente de um marcador fiducial, 

considerando uma movimentação do paciente ou inconsistências de posicionamento 

do mesmo pelo operador entre as diversas aquisições, algumas simulações de erros 

foram realizadas, que consistem na rotação do Jaszczak em relação ao eixo da maca 

de exames. 

Foram analisadas três rotações distintas (0°, 5° e 10°), onde as imagens com 

rotação nula foram usadas como referência de corregistro. Três SPECT foram 

adquiridos para cada rotação em dois grupos distintos. Um grupo com marcador 

fiducial posicionado no phantom e um grupo sem, totalizando 18 SPECT/CT. 

O phantom de desempenho geral do SPECT (modelo DLX, MMCONEX) foi 

preparado com atividade de 740,0 ± 18,5 MBq (20,0 ± 0,5 mCi) de tecnécio-99m 

diluídos em 6,1 litros. O marcador fiducial foi preparado com igual diluição no volume 

de 3 ml puxados em uma seringa de capacidade total de 10 ml. 

As imagens foram adquiridas em 120 frames, com 500 mil contagens por frame, 

magnificação de 1,33, matriz de 128x128, em modo H com Auto Body Contour, 

colimador LEHR, na modalidade SPECT/CT da gama câmera, fabricante GE 

Healthcara, modelo Infinia Hawkeye 4 GP3 (NS: 17500, fabricação em Israel). A CT 

foi adquirida com a configuração de 120 kV, 1 mA, pitch de 1,6 e matriz de 512x512. 

O SPECT/CT da fonte foi processado na workstation XELERIS 2 (NS: 

SCZC8224ZJ7), com reconstrução iterativa OSEM em duas iterações, 10 subsets e 

filtro Hann na frequência crítica de 1,56/cm. 
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3.2.2 Corregistro de imagem 

Foram estabelecidos dois métodos de corregistro de imagem. O primeiro 

consiste na conversão das imagens DICOM em formato NIfTI, comumente utilizado 

em softwares de fusão de imagens neurológicas multimodais. As imagens foram 

corregistradas com auxílio do software SPM12, desenvolvida pela Wellcome Centre 

for Human Neuroimaging (Functional Imaging Laboratory, University College London, 

U.K.; https://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/).  

Cada SPECT/CT rotacionado foi corrigido para a média da série de imagens 

de referência (0°). No grupo que utilizou o marcador fiducial, as coordenadas de 

origem das imagens (x = 0, y = 0 e z = 0) foram definidas no centro do marcador  

fiducial. No grupo que não utilizou um ponto de referência, a origem foi definida no 

centro do próprio phantom. 

A técnica de corregistro utilizada foi a Normalized Cross-Correlation, com 

distância de pontos de amostragem em 4 mm e suavização com filtro gaussiano de 7 

mm de FWHM.43 

O segundo método consiste em um código original do software desenvolvido, 

que utiliza exclusivamente as imagens em formato DICOM. A função utilizada para 

corregistro foi o erro quadrático médio, com gradiente de tolerância de 1,0E-4, 

tolerância de convergência de 1,0E-5 em máximo de 100 iterações para convergência. 

 

3.2.3 Quantificação da qualidade do corregistro 

Para mensuração da qualidade do corregistro, o método da raiz por erro médio 

quadrático (RMSE) foi empregado. Onde nx e ny representam a posição na matriz no 

corte da imagem, r(x,y) é a função da imagem referência e g(x,y) é a função da 

imagem coregistrada.44 

𝑅𝑀𝑆𝐸 =  √
1

𝑛𝑥𝑛𝑦
∑ ∑ [𝑟(𝑥, 𝑦) − 𝑔(𝑥, 𝑦)]2𝑛𝑦−1

0
𝑛𝑥−1
0    (10) 

Para certificar que os processos de rotação e translação no corregistro não 

impactam na qualidade final da imagem, todas as imagens finais foram avaliadas em 

relação a uniformidade, contraste e resolução. Processo auxiliado pelo plug in IAEA-

NMQC Toolkit (International Atomic Energy Agency, Human Health Campus, Wien, 

Austria; https://humanhealth.iaea.org) desenvolvido para Image J (National Institutes 

https://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/
https://humanhealth.iaea.org/
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of Health, Bethesda, Maryland, U.S.; https://imagej.nih.gov/ij/). Exclusivamente para a 

análise de resolução, o perfil de largura das varetas do phantom foi traçada 

manualmente para mensuração da largura a meia altura. 

 

3.2.4 Análise estatística 

No comparativo da qualidade de corregistro, análise estatística descritiva entre 

grupos corregistrados pelos dois métodos foi aplicada em todos os parâmetros.  

O parâmetro de corregistro RSME e os parâmetros de qualidade de imagem 

tomográfica (uniformidade, contraste e resolução) receberam análise de variância 

(One-way ANOVA), estabelecido o intervalo de confiança (IC = 95%) para todos os 

testes, com nível de significância igual ou maior α = 0,05. 

 

3.3 Cálculo de dose 

 

3.3.1 Pacientes do trabalho 

Os pacientes deste trabalho são voluntários recrutados no projeto “FAPESP: 

2014/50091-5”, que estavam em tratamento de tumores neuroendócrinos com 

DOTATOC-177Lu, para realizar três a quatro SPECT/CT sequencias entre 30 minutos 

e 10 dias após aplicação de 7400 MBq (200 mCi). Todos os dados foram 

compartilhados com anonimização completa. 

 

3.3.2 Desenvolvimento e avaliação do software 

O propósito final do software é ser disponibilizado como aplicativo executável e 

em código aberto, focando na redução de custos da implementação do procedimento. 

Para tais efeitos, a plataforma Matlab 2018a (The Mathworks Inc., U.S.A.; 

http://www.mathworks.com/index) foi utilizada como ambiente de programação por ser 

uma ferramenta robusta de cálculo matricial e que disponibiliza sua biblioteca de 

execução de aplicativos através do MATLAB Runtime, de forma gratuita. 

O código de programação foi criado como uma atualização do “NMdose-VX” 

(FAPESP: 2014/50091-5), moldando uma Graphical User Interface (GUI) intuitiva e 

condizente com fluxograma de atividades para o cálculo de dose absorvida com 

https://imagej.nih.gov/ij/
http://www.mathworks.com/index
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análise volumétrica. Os códigos principais do cálculo de atividade integrada estão 

disponíveis no apêndice deste trabalho. 

Como parâmetros de confiabilidade da metodologia aplicada no software 

desenvolvido, foi realizada uma comparação da eficiência do fluxograma em relação 

à metodologia utilizada pelo Olinda/EXM, através de dois parâmetros: tempo de 

processamento para obtenção da dose renal; e concordância das doses calculadas. 

O tempo de processamento para a obtenção da dose renal foi definido como o 

tempo necessário de leitura das imagens volumétricas reconstruídas até a completa 

execução do fluxograma com a obtenção do valor numérico de dose absorvida. As 

figuras 16 e 17 demonstram o fluxograma de atividades para o software desenvolvido 

e Olinda/EXM respectivamente.  

 

 

3.3.3 Análise estatística da dose renal Olinda vs NMDose 

 

As doses renais pelos dois modelos de cálculo foram comparadas de forma 

pareada através da análise de linearidade entre os dois programas e a técnica de 

Bland-Altman da diferença percentual entre Olinda/EXM e NMDose versus a média 

da dose calculada para cada paciente entre os dois sistemas, obtendo-se o coeficiente 

de correlação (r), com intervalo de confiança de 95%. 
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Figura 16 – Fluxograma do software desenvolvido 



MÉTODOS         30 
 

 

 

 
 
Figura 17 – Fluxograma do Olinda/EXM 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.RESULTADOS 
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4.1 Corregistro de Imagens 

 

4.1.1 Aquisição do phantom de desempenho geral do SPECT 

Como descrito no capítulo anterior, um total de 18 SPECT/CT foram adquiridos 

e segregados em dois grupos, com marcador  fiducial e sem marcador. Cada grupo 

consistiu de três aquisições para cada rotação do phantom (0°, 5° e 10°) em relação 

ao eixo da maca, totalizando nove imagens por grupo. Abaixo estão expostas as 

exemplificações de cada grupo e respectivas variações em relação ao eixo da maca. 

 

Figura 18 – Phantom Jaszczak com rotação 0° (cortes A1-3), 5° (cortes B1-3) e 10° (cortes C1-3).  

Grupo com marcação fiducial identificada pela seta verde, com marcador melhor observado nos cortes 

A2 e A3, devido a rotação do phantom. 
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Figura 19 – Phantom com rotação 0° (cortes A1-3), 5° (cortes B1-3) e 10° (cortes C1-3). Grupo sem 
marcador fiducial.  

 

4.1.2 Qualidade do corregistro de imagem 

Todas as imagens identificadas nas figuras 18 e 19 foram corregistradas por 

duas técnicas automatizadas: ferramenta de corregistro do software SPM12 e pelo 

software desenvolvido. A análise visual das imagens processadas demonstra uma boa 

qualidade de registro espacial em todos os grupos, conforme demonstrado abaixo. 
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Figura 20 - Phantom com rotação 0° (cortes A1-3), 5° (cortes B1-3) e 10° (cortes C1-3). Grupo com 
marcador fiducial indicado pela seta, corregistrado pelo SPM12. 

 

 

Figura 21 – Phantom com rotação 0° (cortes A1-3), 5° (cortes B1-3) e 10° (cortes C1-3). Grupo sem 
marcador fiducial corregistrado pelo SPM12. 
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Figura 22 – Phantom com rotação 0° (cortes A1-3), 5° (cortes B1-3) e 10° (cortes C1-3). Grupo com 
marcador fiducial corregistrado pelo NMDose. 

 

 

Figura 23 – Phantom com rotação 0° (cortes A1-3), 5° (cortes B1-3) e 10° (cortes C1-3). Grupo sem 

marcador fiducial corregistrado pelo NMDose. 
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4.1.3 Quantificação da qualidade do corregistro 

Foi avaliado o erro médio quadrático RMSE para ambas as metodologias de 

corregistro com os dois grupos de imagens. Os resultados obtidos estão descritos na 

tabela abaixo de acordo com a média de contagens por rotação e respectivo erro.  

Tabela 1 – Tabela de valores médios do RMSE para cada grupo após corregistro. 

 ROTAÇÃO 
MÉDIA DE 

CONTAGENS 
RMSE MÉDIO 

RMSE / 

MÉDIA (%) 

Com Fiducial 
SPM12 

0° 3,39E+09 - - 

5° 3,34E+09 21578 6,46E-04 

10° 3,34E+09 22058 6,60E-04 

Sem Fiducial 
SPM12 

0° 3,28E+09 -  - 

5° 3,37E+09 23095 6,85E-04 

10° 3,26E+09 13730 4,21E-04 

Com Fiducial 
NMdose 

0° 1,18E+08 -  - 

5° 1,16E+08 488 4,21E-04 

10° 1,16E+08 487 4,20E-04 

Sem Fiducial 
NMdose 

0° 9,29E+07 -  - 

5° 1,12E+08 1317 1,18E-03 

10° 1,15E+08 849 7,38E-04 

 

Os resultados visuais com phantom possuem boa concordância entre a 

imagem de referência (0°) e a imagem movimentada (5° ou 10°). Informação 

confirmada com o RMSE normalizada pela média de contagens os dois grupos de 

imagens (com e sem marcador fiducial) e seus subgrupos, independente ferramenta 

de corregistro utilizada, possuindo com valor numérico máximo de RMSE/MÉDIA = 

1,18E-03 neste experimento. Mesmo que o RMSE médio no grupo sem marcador 

fiducial processado pelo NMDose tenha sido superior, não houve uma diferença 

estatística significante (p=0,40) de ajuste de imagem entre o SPM12 e o NMDose. 

 

4.1.4 Impacto do corregistro na qualidade de imagem 

O possível impacto nos parâmetros gerais de qualidade após manipulação de 

imagens foi mensurado seguindo os manuais da Agência Internacional de Energia 

Atômica, com o auxílio do plug in IAEA-NMQC Toolkit, juntamente com outras 
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ferramentas disponíveis no Image J. Abaixo estão descritos os resultados das 

mensurações de uniformidade, contraste e resolução para todos os grupos de 

imagens, utilizando ambos os softwares de processamento. 

 
Figura 24  – Gráfico de dependência da uniformidade de acordo com ângulo de rotação para corregistro 
com SPM12. 
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Figura 25 – Gráfico de dependência da uniformidade de acordo com ângulo de rotação para corregistro 
integrado. 

 

Tabela 2 – Tabela comparativa dos valores de uniformidade para todos os grupos. 

 Grupos de Imagens Valor Médio Mensurado (%) p-value (One-way ANOVA) 

Uniformidade 
SPM 

0° Com Fiducial 4,9 ± 0,6 

0,54 

0° Sem Fiducial 6,7 ± 1,0 

5° Com Fiducial 5,3 ± 1,4 

5° Sem Fiducial 5,5 ± 0,2 

10° Com Fiducial 5,8 ± 1,6 

10° Sem Fiducial 5,0 ± 0,4 

Uniformidade 
NMDose 

0° Com Fiducial 5,2 ± 0,8 

0° Sem Fiducial 6,5 ± 0,5 

5° Com Fiducial 5,6 ± 0,6 

5° Sem Fiducial 5,5 ± 0,6 

10° Com Fiducial 5,7 ± 1,7 

10° Sem Fiducial 5,1 ± 0,6 
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Figura 26 – Gráfico de dependência do contraste de acordo com ângulo de rotação para corregistro 
integrado. 

 

 
Figura 27 – Gráfico de dependência do contraste de acordo com ângulo de rotação para corregistro 
integrado. 
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Tabela 3 – Tabela dos valores médios de contraste por ângulo de rotação para os grupos corregistrados 
com auxílio do SPM. 

 Esfera Grupo Valor Médio Mensurado (UA) 
p-valor 
(teste-t) 

Contraste 
SPM 

31,8 mm 

0° Com Fiducial 64,3 ± 2,2 

0,92 

0° Sem Fiducial 66,9 ± 0,2 

5° Com Fiducial 64,4 ± 1,4 

0,07 

5° Sem Fiducial 67,5 ± 2,3 

10° Com Fiducial 61,7 ± 1,6 

0,06 

10° Sem Fiducial 65,5 ± 0,3 

25,4 mm 

0° Com Fiducial 50,6 ± 2,6 

0,06 

0° Sem Fiducial 55,8 ± 2,1 

5° Com Fiducial 48,8 ± 1,6 

0,32 

5° Sem Fiducial 52,3 ± 3,9 

10° Com Fiducial 50,2 ± 1,8 

0,76 

10° Sem Fiducial 50,7 ± 2,6 

19,1 mm 

0° Com Fiducial 37,7 ± 2,6 

0,60 

0° Sem Fiducial 36,6 ± 2,1 

5° Com Fiducial 35,0 ± 5,1 

0,53 

5° Sem Fiducial 36,8 ± 0,9 

10° Com Fiducial 36,6 ± 2,4 

0,21 

10° Sem Fiducial 33,9 ± 2,0 

15,9 mm 

0° Com Fiducial 28,6 ± 0,7 

0,27 

0° Sem Fiducial 31,4 ± 3,0 

5° Com Fiducial 30,5 ± 1,8 

0,36 

5° Sem Fiducial 30,1 ± 4,5 

10° Com Fiducial 30,2 ± 2,9 

0,65 

10° Sem Fiducial 28,5 ± 4,9 

12,7 mm 

0° Com Fiducial 22,3 ± 2,2 

0,15 

0° Sem Fiducial 19,4 ± 0,6 
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5° Com Fiducial 23,0 ± 1,1 

0,15 

5° Sem Fiducial 21,0 ± 1,2 

10° Com Fiducial 19,6 ± 2,6 

0,51 

10° Sem Fiducial 21,1 ± 2,6 

 

 

Tabela 4 – Tabela dos valores médios de contraste por ângulo de rotação para os grupos com 
corregistro integrado. 

 Esfera Grupo Valor Médio Mensurado (UA) 
p-valor 

(teste-t) 

Contraste 
NMDose 

31,8 mm 

0° Com Fiducial 64,3 ± 2,1 

0,15 

0° Sem Fiducial 67,1 ± 0,1 

5° Com Fiducial 63,5 ± 1,0 

0,65 

5° Sem Fiducial 64,6 ± 3,5 

10° Com Fiducial 60,5 ± 0,9 

0,01 

10° Sem Fiducial 64,3 ± 0,7 

25,4 mm 

0° Com Fiducial 50,6 ± 2,5 

0,05 

0° Sem Fiducial 56,2 ± 2,7 

5° Com Fiducial 47,7 ± 1,7 

0,93 

5° Sem Fiducial 47,5 ± 2,5 

10° Com Fiducial 49,0 ± 2,5 

0,96 

10° Sem Fiducial 49,1 ± 2,6 

19,1 mm 

0° Com Fiducial 37,7 ± 2,6 

0,53 

0° Sem Fiducial 36,3 ± 2,5 

5° Com Fiducial 34,0 ± 4,6 

0,75 

5° Sem Fiducial 35,0 ± 1,1 

10° Com Fiducial 34,6 ± 1,1 

0,10 

10° Sem Fiducial 31,7 ± 1,9 

15,9 mm 

0° Com Fiducial 28,8 ± 0,8 

0,34 

0° Sem Fiducial 30,9 ± 3,0 
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5° Com Fiducial 29,1 ± 2,5 

0,48 

5° Sem Fiducial 24,8 ± 1,0 

10° Com Fiducial 29,6 ± 4,8 

0,35 

10° Sem Fiducial 25,5 ± 4,8 

12,7 mm 

0° Com Fiducial 22,4 ± 2,3 

0,22 

0° Sem Fiducial 20,1 ± 1,0 

5° Com Fiducial 21,1 ± 0,6 

0,16 

5° Sem Fiducial 18,4 ± 2,3 

10° Com Fiducial 18,9 ± 0,5 
0,70 

10° Sem Fiducial 19,6 ± 2,5 

 

 

Os resultados de resolução seguiram a mesma tendência da uniformidade e 

contraste, sem variação significativa entre os grupos (p = 0,44), independente da 

ferramenta de corregistro utilizada. 

 
Figura 28 – Gráfico de dependência da resolução de acordo com ângulo de rotação para corregistro 
por SPM. 

 



RESULTADOS  43 
 

 

 
Figura 29 – Gráfico de dependência da resolução de acordo com ângulo de rotação para corregistro 
integrado. 

 

 

Tabela 5 – Tabela dos valores médios de resolução por ângulo de rotação. 

 Grupos de Imagens Valor Médio Mensurado (%) 
p valor 

(One-way ANOVA) 

Resolução SPM 

0° Com Fiducial 12,6 ± 2,9 

 

0° Sem Fiducial 11,7 ± 2,9 

5° Com Fiducial 11,5 ± 2,2 

 

5° Sem Fiducial 12,5 ± 3,0 

10° Com Fiducial 13,3 ± 3,5 

0,44 

10° Sem Fiducial 13,8 ± 2,9 

Resolução NMDose 

0° Com Fiducial 13,4 ± 3,0  

0° Sem Fiducial 11,2 ± 0,4  

5° Com Fiducial 11,8 ± 0,7  

5° Sem Fiducial 13,3 ± 1,8  

10° Com Fiducial 13,3 ± 1,5  

10° Sem Fiducial 11,4 ± 1,3  
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4.2 Cálculo de dose 

Foram separados seis pacientes do banco de dados da instituição, totalizando 

12 doses terapêuticas de Octreotato-DOTA-177Lu. Os resultados foram tabelados e 

comparados de acordo com o descrito na metodologia. 

Os tempos médios de execução do fluxograma, finalizando com a leitura da 

dose renal foi de aproximadamente 9 ± 3 min e 64 ± 10 min para o programa 

desenvolvido e o OLINDA/EXM respectivamente. 

A média de doses calculadas pelo programa, foi de 111 mGy, enquanto o 

Olinda/EXM apresentou uma média de 148 mGy. A distribuição de dose obteve o 

coeficiente de correlação de 0,92. 

 

 

Figura 30 - Gráfico de distribuição de doses para Olinda/EXM vs NMDose. 

  



RESULTADOS  45 
 

 

 

Tabela 6 – Tabela dos valores de dose absorvida e efetiva dependendo do programa. 

DOSE TERAPÊUTICA NMDOSE (mGy) OLINDA/EXM (mGy) DIFERENÇA / MÉDIA (%) 

P1 470 528 10% 

P2 147 241 48% 

P3 90 234 89% 

P4 75 195 89% 

P5 35 18 -64% 

P6 36 45 21% 

P7 36 65 57% 

P8 133 132 -1% 

P9 164 131 -22% 

P10 90 71 -24% 

P11 20 49 84% 

P12 54 72 28% 

 

 

Figura 31 – Gráfico Bland-Altman de diferença de dose entre os métodos NMDose e Olinda/EXM. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.DISCUSSÃO 
 



DISCUSSÃO  47 
 

 

5.1 Corregistro 

O cálculo estabelecido no NMDose é a nível de análise por voxel, medindo-se 

o valor de cada unidade da matriz volumétrica do SPECT ou SPECT-CT em diferentes 

intervalos de tempo e calculando a respectiva curva de retenção local, considerando 

o tempo total de estadia do material radioativo durante a terapia.  Para tanto, é 

essencial que cada voxel correspondente a um mesmo volume de lesão ou órgão 

crítico seja registrado aproximadamente na mesma coordenada espacial entre todas 

as imagens, aumentando a exatidão do processo. 

O processo implementado no NMDose é a minimização da diferença dos 

quadrados entre a imagem de referência e a imagem transformada, que se baseia em 

movimentações inelásticas, ou seja, o perfil de intensidade de sinal de cada imagem 

permanece inalterado nas movimentações de translação e rotação entre os três eixos 

do volume.  É um método computacionalmente eficiente no registro de imagens de 

mesma modalidade, cuja a interpretação do usuário seria de considerar seu objeto de 

imagem como um sólido não deformável.32,45 

É natural que esse processo carregue algumas imprecisões, 

independentemente de ser executado manualmente ou por um computador, visto que 

esta aproximação desconsidera movimentações internas de órgãos. Como resultado, 

lesões em alças intestinais seriam difíceis de registrar com a mesma localização 

espacial e consequentemente teriam sua dose absorvida subestimada. Porém, é uma 

solução elegante para erros de posicionamento e movimentação do paciente, 

automatizando uma das etapas manuais que mais consomem tempo. 

A evolução intuitiva para superar a dificuldade de movimentações internas dos 

órgãos é a adoção do corregistro elástico das imagens. Nessa opção de corregistro, 

o perfil de intensidade do sinal das imagens de emissão é alterado, em um certo limite 

de deformação, para se ajustar a um template ou time-point de referência.46,47 

Ao contrário das transformações inelásticas, a transformação elástica 

considera o objeto deformável nos três eixos espaciais, porém também carrega suas 

limitações com introdução de artefatos.34,48 

A ideia de ajustar o perfil de intensidade de uma imagem com menor 

intensidade de sinal em relação a um time-point com maior intensidade regional, pode 

deslocar o volume de contagens como um todo. Esse processo pode ser benéfico 

considerando locais com muito movimento, como lesões intestinais. Ao mesmo tempo, 
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pode não ser uma solução ideal em locais relativamente estáticos como lesões 

hepáticas, pois o processo matemático pode modificar a distribuição da imagem. A 

figura 32C demonstra a alteração de perfil de contagens resultante do ajuste do sinal 

da figura 32A em relação ao baseline indicado pela figura 32B.49 

 
 
Figura 32 - Demonstração do corregistro elástico através da CT. A - Imagem original. B - Baseline para 
corregistro. C - Resultado de A registrada com B. D - Subtração entre A e C. Adaptado de Kener et al. 
2015. 

 

Devido ao potencial e problemas sistemáticos das técnicas inelásticas e 

elásticas de corregistro, a solução ideal provavelmente será integrar os dois modelos 

dentro do programa, dando a possibilidade ao usuário de utilizar cada ferramenta de 

acordo com sua necessidade. Também é atrativo investigar o impacto no cálculo da 

dose interna entre o modelo inelástico e elástico, dependente do local e características 

anatômicas da lesão, pois não foram encontrados estudos prévios comparando o 

cálculo de dose efetiva biológica dependendo do modelo de corregistro. 
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5.1.1 Qualidade do corregistro de imagem 

Historicamente, existe divergência de opinião no uso de marcador fiducial na 

radioterapia como ferramenta no ganho de precisão de corregistro, sendo essa 

discussão ampliada também para câncer de próstata. Alguns autores defendem o uso 

do fiducial para ganhos na precisão do planejamento da radioterapia, tendo trabalhos 

demonstrando aumento de eficiência da dose entregue em até 30%.35,36 

No entanto, a opinião se divide quando instrumento com maior resolução e 

reprodutibilidade são introduzidos. Devido evolução tecnológica, os riscos associados 

na implantação do marcador fiducial ao paciente se tornam não justificáveis para 

alguns especialistas.35,36,48,50–53 

 Porém, o planejamento da radioterapia utiliza a CT para cálculo de dose, que 

é uma modalidade de imagem focada em anatomia, com resolução submilimétrica, 

onde referencias anatômicas do próprio paciente atendem aos requisitos mínimos de 

precisão para corregistro na maioria dos protocolos terapêuticos. 

Considerando que máquinas SPECT possuem resolução tomográfica 

geralmente na ordem de um cm, somando-se ao fato que a técnica de imagem não é 

de foco anatômico, foi investigada a hipótese de melhoria de corregistro com marcador 

fiducial, em concordância com alguns estudos da literatura.15,37,38 

Correções automáticas ou semiautomáticas se apoiam em fiduciais externos 

fixados na superfície do corpo e, o corregistro usando marcadores externos supera 

algumas das limitações de resolução e ruído do SPECT, não requerendo algoritmos 

de otimização complexos, assumindo que as estruturas internas se mantenham nos 

mesmos locais em relação aos marcadores externos.15 

O registro baseado em voxel utilizado no NMDose opera diretamente nos 

valores da escala de imagem em todo o volume de todas as imagens. Quando dados 

de SPECT/CT já são fornecidos por dispositivos híbridos, o registro rígido baseado 

em CT de imagens seriais de SPECT é preferível, pois evita problemas associados à 

resolução espacial SPECT, bem como mudanças temporais na distribuição de 

atividade, porém o NMDose foi desenvolvido também para atender os casos onde a 

instituição somente possua o SPECT, sendo o seu corregistro realizado através das 

imagens de emissão. Por esse motivo foi interessante verificar a qualidade do 

corregistro utilizando o phantom de desempenho geral do SPECT. 
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O método de RSME foi empregado para traduzir o desvio quadrático de 

contagens, voxel a voxel da imagem adquirida em relação a um baseline ou uma 

hipótese de imagem ideal, em um simples número que significa o nível de erro do 

método de corregistro de imagem.44 

Uma opção que poderia ser empregada nesse estudo é a correlação cruzada 

normalizada entre o perfil de intensidade voxel a voxel das duas imagens, método 

empregado pelo próprio SPM12. Em termos práticos, quanto mais linear for o gráfico 

resultante, com a regressão resultando o r2 mais próximo de 1, melhor será o 

corregistro.54 

 

Figura 33 – Exemplificação gráfica de corregistro do SPM12 por correlação cruzada normalizada. 
 

A preferência do método RMSE em relação ao SPM12 foi pela necessidade de 

descartar a obrigação da conversão das imagens DICOM em NIfTI, formato de 

imagem que SPM12 trabalha e não é convencionalmente utilizada em rotina clínica.  

Os dados obtidos pelo RSME demonstram que o erro final de reposicionamento 

automático do objeto é relativamente pequeno se comparado com a informação global 

de intensidade de sinal, sendo independente do uso do marcador fiducial. 

Um questionamento válido é o impacto da atividade do marcador fiducial no 

método de corregistro empregado. Na metodologia, a concentração da atividade 

empregada era aproximadamente a mesma do phantom, justamente para não sofrer 

o efeito “roubo de contagens” na imagem, pois cada frame do SPECT era de 500 mil 

contagens totais, o que aumentaria o ruído nos voxel que formam o phantom. 
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Teoricamente, além do aumento de ruído, haveria um maior peso no marcador fiducial 

para corregistro rígido como não rígido, podendo ocorrer a introdução de artefatos. É 

valido fazer essa investigação em estudos futuros, analisando o limite de atividade, 

visto a escassez de literatura desse assunto na modalidade da medicina nuclear. 

Outro questionamento importante para o limite do corregistro inelástico é 

quando o mesmo segmento de um corpo é adquirido com algumas diferenças. Em 

rotina clínica, é comum os dados dos pacientes serem adquiridos com diferenças de 

posições de alturas, por exemplo, duas imagens de abdome, cortando em posições 

diferentes. Ou seja, como as informações diferentes de bordas das imagens poderiam 

impactar no corregistro? 

Por curiosidade, foi realizado um simples teste de coregistro entre o a imagem 

sem marcador com rotação 00 e uma imagem com marcador fiducial com rotação 100. 

O resultado foi visualmente satisfatório, como demonstra a figura abaixo. Porém, é 

necessário que as imagens tenham os mesmos números de cortes para realizar 

trabalho computacionalmente. Como o volume do marcador fiducial nesse exemplo 

possuía 121 slices, esse foi reduzido à dimensão do volume sem fiducial de 63 slices, 

perdendo a informação de contagens do fiducial durante o processamento, 

demonstrado nas figuras 34 (C1e C2). 

Figura 34 - Phantom com marcador fiducial rotação 10° (cortes A1-2), sem marcador rotação 0° (cortes 

B1-2), resultado do corregistro (cortes C1-2). 
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A interpretação dessa informação para rotina clinica é que caso haja uma 

grande diferença no posicionamento do paciente dentro do campo de visão do 

SPECT, o algoritmo implementado fará o corregistro minimizando a diferença de 

intensidades, de acordo com o tamanho do volume e seu perfil de intensidade, 

cortando as informações sobressalentes. O caso contrário também é válido, o 

algoritmo irá completar os cortes faltantes com slices nulos (voxel = 0) para realizar o 

processamento. 

Nesse caso, o uso do marcador fiducial ou uma marcação externa equivalente 

seriam soluções práticas para reproduzir a altura de posicionamento do paciente e 

otimizar o resultado de corregistro e minimizar no processo. 

De certa forma o NMDose possui dependência da subjetividade do operador, 

se enquadrando na definição de trash in trash out. Se as informações passadas ao 

software não forem devidamente tratadas em um pré-processamento na reconstrução 

do volume, o resultado será desastroso. Durante os ensaios de cálculo de dose renal, 

foi realizado um teste corregistro entre imagens com correção de atenuação e sem 

correção de atenuação, com os resultados visualmente insatisfatórios. 

A única observação realmente critica na etapa do RMSE foi a influência do 

SPM12 sobre a média de contagens de cada grupo. O processo de transformação da 

imagem DICOM em NIfTI impactou na amplitude de sinal, visto que a média de 

contagem sofreu aumento proporcional de 30 vezes em relação às imagens não 

convertidas. A variação de intensidade foi investigada, tendo origem da interpretação 

dos fatores de escala na conversão do cabeçalho DICOM em NIfTI (.hdr). Apesar do 

fator de escala ter sido alterado, a distribuição relativa de intensidade era preservada. 

 

5.1.2 Impacto do corregistro na qualidade de imagem 

A análise dosimétrica a nível voxel possui dependência com a intensidade 

relativa entre os vários tempos de aquisição, sendo necessário investigar se um erro 

de posicionamento do paciente e consequentemente o reprocessamento da sua 

imagem, afetaria o perfil de distribuição intensidade. Considerando que a 

uniformidade, contraste e resolução são dependentes deste perfil, a medida dessas 

grandezas se torna um bom indicador. 

O comportamento geral do contraste permaneceu o mesmo em relação as 

imagens de referência (0°) para os dois grupos, com resultados sendo repetidos para 
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o corregistro pelo NMDose. Apenas duas medidas obtiveram diferença significativa 

entre os dois grupos (Esfera de 31,8 mm, rotação de 5° no SPM12 e rotação 10° para 

o NMDose). Variação atribuída por viés estatístico da aquisição de imagem, visto que 

todos os demais resultados foram satisfatórios. 

O resultado do corregistro de imagens monomodais SPECT, neste estudo, 

demonstrou ser independente do marcador fiducial. Pelo fato de o fluxograma aplicado 

utilizar a técnica de mínimos quadrados, cuja função aproxima o histograma de 

intensidade distribuído no volume da imagem movimentada para a imagem fixa (Ex: 

5° → 0°), a minimização do erro será no momento que os pontos de maior intensidade 

entre as duas imagens, sejam coincidentes. Sejam eles, fiduciais, lesões ou um órgão 

com biodistribuição normal do radiotraçador.  

Caso haja variação de localização espacial dessas fontes entre os tempos de 

imagem, uma boa aproximação seria o corregistro elástico, considerando uma função 

de deformação de volume.47–49 

Uma opção de trabalho futuro bem válida é o desenvolvimento de um phantom 

para estudo de corregistro, com vários graus de liberdade e elasticidade simular a 

movimentação interna dos órgãos. 

5.2 Cálculo de dose 

Visto que o fluxograma implementado no NMDose apresentou boa 

confiabilidade no corregistro, comprovado visualmente, mensurado pelo RMSE e três 

parâmetros de qualidade de imagem, procedeu-se com a análise retrospectiva de 

alguns casos clínicos para quantificação de dose. 

Diferentemente da dosimetria pelo software Olinda, que assume uma atividade 

uniforme para cada órgão segmentado manualmente, independentemente da 

presença de lesões. O conceito de cálculo do NMDose é de analisar a atividade retida 

na menor definição volumétrica obtida no SPECT. Um grande diferencial desse nível 

de segmentação é a fácil obtenção da difusão de dose em lesão ou órgão crítico, o 

que pode facilitar estudos que correlacionam o grau de heterogeneidade da dose no 

tumor com sua possível resposta terapêutica.39,46,55,56 

Porém, se for considerado biodistribuição uniforme do radiofármaco e 

consequentemente da dose absorvida, o que pode ser uma aproximação razoável 

para a retenção renal com Octreotato-DOTA-177Lu, os resultados entre Olinda e 

NMDose se tornam conceitualmente equivalentes. Essa equivalência foi observada, 
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mesmo com algumas discrepâncias. O valor médio de dose renal para 12 aplicações 

terapêuticas calculado pelo NMDose teve uma boa correlação (r = 0,92) com as doses 

efetivas calculadas pelo Olinda/EXM. 

No geral, o Olinda demonstrou um resultado valorizado em 67% dos casos, 

sendo as maiores discrepâncias nas doses terapêuticas P3, P4 e P11. Infelizmente, 

algumas das aplicações utilizadas neste estudo careciam de amostragens posteriores 

a 24h da aplicação terapêutica. Algumas imagens mais tardias tiveram que ser 

descartadas, pois estavam com os dados corrompidos. Essa dificuldade foi 

apresentada principalmente na análise da aplicação P3 e P4. A falta das imagens 

tardias prejudica a composição da curva de retenção e o cálculo da atividade 

acumulada, podendo ser esse um dos fatores de diferença entre as doses 

computadas pelas duas metodologias. 

Como a análise dosimétrica, em seu fundamento, é uma aproximação da dose 

de radiação em relação ao tempo de estadia do radiofármaco nas lesões e órgãos 

críticos, a diminuição do erro acaba sendo dependente do correto intervalo de 

imagem. Sapienza et al. também observou supervalorização da dose renal por 

ausência de tempos de imagem posteriores ao pico de retenção do radiofármaco.39 

Especificamente para os procedimentos terapêuticos P3, P4 e P11 que tiveram 

a diferença percentual mais significativa no comparativo de Bland-Altman, em torno 

de 84% a 89%, a interpretação direta desses resultados seria a aplicação mais do que 

o dobro do número de ciclos de Octreotato-DOTA-177Lu para atingir os limites de dose 

renal, considerando a NMDose como referência. Se extrapolarmos a linha de 

pesquisa, o algoritmo pode alterar drasticamente o histórico de tratamento, alterando 

o número de ciclos ou a atividade administrada. 

Esse resultado demonstra a necessidade da correta curadoria dos dados antes 

da utilização dos programas de cálculo de dose interna para diminuir a variabilidade 

dos resultados, assim como o conhecimento técnico de dosimetria interna pelo 

operador responsável. Caso um erro grave seja introduzido e não corretamente 

interpretado, uma discrepância de dose pode ser a diferença entre um tratamento 

preciso e uma radiotoxicidade elevada nos órgãos críticos.19,57 

Infelizmente a modelagem e cálculos de dose interna dependem de algumas 

suposições que contêm erros significativos, além da variabilidade dos instrumentos 

atuais. Mesmo com grande atenção à aquisição de dados precisos, quantificação, 

medição de volumes de órgãos individuais e ajuste de curva, a incerteza total ainda é 



DISCUSSÃO  55 
 

 

relativamente alta, em torno de 10%-20%. Esse erro se torna ainda maior, visto que 

OLINDA/EXM é operador dependente.11,55,57 

Também foi observado que a aproximação de biodistribuição uniforme nos rins 

traz um inconveniente, pois a distribuição de captação do Octreotato-DOTA-177Lu é 

mais cortical e não é necessariamente uniforme no próprio córtex. 

Assumir a distribuição de dose média no rim inteiro, utilizando um VOI com um 

threshold de 40% provavelmente desconsideraria os riscos de dose mais elevada em 

outras áreas do órgão. Uma investigação futura da heterogeneidade da dose com 

parâmetros de padronização análogos ao SUVmax ou SUVpeak poderia produzir 

resultados mais reprodutivos. 

Como condição final de aplicação do NMDose, foi analisado o ganho de 

eficiência de tempo em relação à analise manual, resultando em aumento 

aproximadamente 711%. É natural que haja aumento de eficiência com a automação, 

porém esse ganho não se resume somente a essa grandeza tangível. 

A informação por este processo é gravada em formato DICOM, podendo ser 

aberta em qualquer leitor de imagens em rotina médica. O que facilita o 

acompanhamento visual da resposta terapêutica em função da dose absorvida. 

Independente dos resultados apresentados neste estudo, a informação de dose 

absorvida ainda carece da propagação de erro instrumental. A informação registrada 

na imagem, é um processo de medida estatística por natureza, pois está relacionada 

ao decaimento radioativo e leitura de radiação do instrumento. No ponto de 

desenvolvimento do NMDose, a informação de recuperação de contraste, erro 

associado ao fator de calibração e leitura de atividade do curiômetro/calibrador de 

dose, não entraram no código de programação. 

Além da implementação da análise de propagação de erro, um estudo 

comparativo de resultados com outros softwares comerciais em uma casuística com 

maior número de pacientes e diferentes radiofármacos seria importante para a 

continuidade do desenvolvimento da ferramenta.  

Apesar de ser importante um maior desenvolvimento do NMDose com sua 

disponibilização em outras instituições com foco em obter casuística para validação, 

o estágio atende o necessário para ganho de eficiência da análise dosimétrica, mas 

ainda está prematuro para uma utilização exclusiva como forma de cálculo dosimétrico 

no planejamento de terapias. Juntamente com a carência de testes com outros 

modelos de SPECT, além das limitações de responsabilidades legais sobre o uso de 
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tecnologia em rotina clínica, o NMDose melhor se enquadra como uma fermenta de 

pesquisa e de apoio nas estimativas e planejamento de doses terapêuticas. 

Os pesquisadores envolvidos pretendem disponibilizar o executável do 

programa de forma gratuita para fins de pesquisa e desenvolvimento, mediante a um 

acordo de responsabilidade de uso do software e inclusão de casuística para seu 

desenvolvimento, porém seu código fonte ainda será registrado para segurança dos 

dados desenvolvidos e devido reconhecimento de autoria intelectual. 
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Os dados obtidos para o RMSE, uniformidade, contraste e resolução no grupo 

de imagens com marcador fiducial em comparação com o grupo sem marcador fiducial 

para todos os ângulos de rotação, sugerem a independência da precisão do 

corregistro de imagem SPECT com um ponto de referência anatômico, sendo 

suficiente o corregistro inelástico considerando um objeto não deformável. 

A ferramenta/software desenvolvido para análise dosimétrica baseada em 

voxel demonstrou uma concordância razoável nos cálculos de dose absorvida em 

comparativo ao OLINDA/EXM. Apesar de ser recomendável um maior 

desenvolvimento e estudos comparativos do programa para entendimento da 

variabilidade da medida, o estágio atual do NMDose atende o necessário para ganho 

de eficiência da análise dosimétrica, com a exatidão comparável a um software 

comercial e custo de aplicação resumido ao hardware. 
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