
 
 

 
 

 

2019 

 

 

Universidade de Aveiro 

2019 

Departamento de Ciências Médicas 

PEDRO FILIPE 
CONDE ANDRADE 
SILVA 

 

PET/CT RADIOMICS EM LINFOMAS DE HODGKIN 
 

 

 

   



 
 

 
 

 

Universidade de Aveiro 

2019 

Departamento de Ciências Médicas 

PEDRO FILIPE 
CONDE ANDRADE 
SILVA 
 

 

PET/CT RADIOMICS EM LINFOMAS DE HODGKIN  

 
 

 

 

 

 

 
Relatório de projeto apresentado à Universidade de Aveiro para 
cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestrado 
em Tecnologias de Imagem Médica, realizada sob a orientação científica 
do Doutor Augusto Marques Ferreira Silva, Professor Auxiliar do 
Departamento de Eletrónica e Telecomunicações e Informática da 
Universidade de Aveiro. Coorientação do Doutor Ângelo Paiva Oliveira, 
assistente graduado Sénior e responsável do Internato de Radioncologia 
do Serviço de Radioterapia Externa do Instituto Português de Oncologia 
do Porto Francisco Gentil, E.P.E. e Doutor João António Miranda dos 
Santos, professor afiliado da U.P., Coordenador do grupo de Física 
Médica e proteção radiológica do Centro de Investigação do IPOPFG, 
E.P.E., assessor de Física Médica. 

 

   

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dedico este trabalho a toda a minha família que me tem apoiado em todo o 

percurso e toda a paciência nos tempos mais trabalhosos, em especial à 

minha esposa, irmã e pais que me ajudaram sempre. Agradeço aos meus 

colegas de trabalho que me apoiaram e em alguns casos no tempo 

dedicado a este trabalho. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

o júri   
 

presidente Prof. Doutor Nelson Fernando Pacheco da Rocha 
professor catedrático da Universidade de Aveiro 

  

 Doutora Paula Cristina Silva Dias Sanches Pinto Alves 
assistente convidada da Universidade de Coimbra – Faculdade de Medicina  

Diretora do Serviço de Radioterapia Instituto Português de Oncologia 

Francisco Gentil Coimbra 

  

 Prof. Doutor Augusto Marques Ferreira da Silva 
professor auxiliar da Universidade de Aveiro 

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
Palavras-chave 

 
 

 
 
 
 
 
Radiomics,PET/CT, Linfomas de Hodgkin, Caracteristicas, 
Registo de Imagens. 

 

Resumo 
 

O presente trabalho propõe-se a explorar o valor e conceito da 
radiomics em PET/CT/RT num estudo retrospetivo de 17 casos 
de Linfomas de Hodgkin pré quimioterapia (QT), após QT e após 
RT.  
O trabalho começa por abordar o estado da arte sobre a 
patologia (do seu diagnóstico e estadiamento ao tratamento e 
resultados terapêuticos esperados), assim como o emprego da 
PET/CT (princípios físicos e sua importância nos linfomas) e por 
fim o workflow radiómico (aquisição, segmentação, 
características, sua utilidade na clínica, tendências, desafios e 
limitações). De seguida expõe os materiais e métodos usados 
para a obtenção do radioma, acabando com a descrição e 
discussão dos resultados obtidos com a análise de dados e 
estatística orientada pela clínica.  
O processo radiómico que aqui se descreve é claramente 
determinado pelo contexto específico da radioterapia. 
Verificamos que os resultados obtidos são compatíveis com os 
resultados clínicos, estando todo o processo pronto para ser 
escalável a outros doentes.  
Apesar da dimensão reduzida da base de dados, garantimos 
consistência do dataset decorrente do estrito cumprimento dos 
protocolos clínicos e de aquisição de imagem. 
Relativamente aos descritores radiómicos texturais, verifica-se 
após QT, na modalidade PET maior homogeneidade nos 
doentes sem doença bulky e que responderam à QT e nos 
doentes sem sintomas B verificam-se poucas zonas de tamanho 
grande com valores altos de SUV.  
Nos doentes com três ou mais áreas ganglionares envolvidas 
verifica-se maior uniformidade e homogeneidade, sendo maior 
no sexo feminino. 
Na modalidade CT verifica-se maior homogeneidade nos 
doentes com resposta à QT e nos doentes sem três ou mais 
áreas ganglionares envolvidas diminuição das zonas de tamanho 
grande com valores baixos de HU, altos de HU e com textura 
grosseira 
Após RT, os descritores radiómicos associados à PET indicam 
nos doentes sem resposta à QT e na ausência de taxas de 
sedimentação ≥50mm/h sem sintomas B maior homogeneidade 
e na modalidade CT nos doentes com resposta à QT maior 
homogeneidade. Mesmo sem robustez estatística pode-se 
verificar potencial prognóstico de resposta aos tratamentos das 
características GLRLM_GLNU, na modalidade PET, e 
NGLDM_Coarseness, na modalidade CT, que tiveram evolução em 
todas as fases dos tratamentos. 
Em geral este trabalho permitiu, de forma exploratória, evidenciar 
o potencial de prognóstico dos descritores radiómicos 
multimodais no suporte à terapêutica dos Linfomas de Hodgkin. 
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Abstract The present work proposes to explore the value and the concept 
of radiomics in a retrospective study of PET/CT/RT in study of 
pre chemotherapy QT), post QT and post RT in Hodgkin’s 
Lymphomas with 17 patients.  
The work begins by overviewing the state of the art about 
Hodgkin Lymphomas (from its diagnosis and staging to 
treatment and expected therapeutic results), as well as the use 
of PET/CT (physical principles and their importance in 
lymphomas) and finally the radiomics workflow (acquisition, 
segmentation, characteristics, clinical utility, trends, challenges 
and limitations). Then it exposes the materials and methods 
used for execution of radiomics pipeline, ending with the 
description and discussion of the obtained results with the data 
analysis and statistics with clinic drivers.  
The radiomic process described here is clearly determined by 
the specific context of radiotherapy. We found that the obtained 
quantitative results are compatible with the clinical results, being 
all the process ready to be scalable to other patients. 
Despite the small size of the database, we guarantee dataset 
consistency due to the strict fulfillment to clinical and image 
acquisition protocols. 
Regarding the textural radiomic descriptors, there is greater 
homogeneity after QT in the PET modality in patients without 
bulky disease and who responded to QT and in the patients 
without symptoms B there are few large areas with high SUV 
values.  
Patients with three or more involved ganglion areas present 
grater uniformity and homogeneity, being higher in females. 
In CT modality, there is a greater homogeneity in patients with 
QT response and in patients without three or more ganglion 
areas involved decrease of large size zones with low HU values, 
high HU values and coarse texture.  
After RT, PET associated radiomic descriptors indicate in 
patients without QT response and in the absence of 
sedimentation rates ≥50 mm/h without symptoms B greater 
homogeneity and in CT modality in patients with QT response 
greater homogeneity. Even without statistical robustness, it is 
possible to verify the potential prognosis of the characteristics 
GLRLM_GLNU, in PET modality, and NGLDM_coarseness, in the 
CT modality, which had evolution in all treatment phases.  
In general, in this work, we assessed, in an exploratory way, the 
prognostic potential of multimodal radiomic descriptors within 
the context of Hodgkin’s Lymphoma therapy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, o prognóstico do Linfoma de Hodgkin (LH) melhorou 

constantemente graças a novos esquemas e estratégias terapêuticas, tornando-se no tipo 

de cancro com um dos melhores prognósticos [1]. A PET/CT (tomografia de emissão de 

positrões/tomografia computorizada) com fluorodesoxiglicose (18F-FDG) teve e tem 

impacto clínico no diagnóstico do linfoma, particularmente no seu estadiamento inicial e 

avaliação da resposta terapêutica, evoluindo para uma modalidade auxiliar no tratamento 

padrão para a maioria dos subtipos de linfoma [2–7]. A PET/CT demonstrou permitir uma 

avaliação da doença individual em tempo real, uma probabilidade de resposta ao 

tratamento e de sobrevivência, representando uma ferramenta de medicina de precisão 

emergente e importante para orientar o tratamento do doente [6,8,9].  

Como uma modalidade de imagem multimodal, a PET/CT é uma ferramenta 

promissora para a exploração da heterogeneidade dos tumores tanto nas dimensões 

anatómicas quanto funcionais. A heterogeneidade de regiões de interesse na imagem pode 

ser quantificada por diferentes métodos de processamento e análise de imagens 

combinada com métodos estatísticos [10].  

A extração de um grande número de características de imagens está a tornar-se 

proeminente sob a denominação de radiomics [11]. Na radiomics, ao extrair um grande 

número de características de imagem, podemos obter uma caracterização mais 

abrangente dos fenótipos subjacentes do tumor, podendo ser usada em variados cenários 

clínicos, incluindo o diagnóstico, extensão da doença de prognóstico e a avaliação da 

resposta ao tratamento [12,13].  

Essas noções podem ser aplicadas e desenvolvidas pela radioncologia. Na 

extração das características das regiões de interesse (ROI), a radiomics visa contribuir para 

determinar o fenótipo do tumor e identificar subpopulações de voxels com comportamentos 

biológicos divergentes e resistentes ao tratamento, podendo contribuir para um tratamento 

individualizado, melhorar a previsão e avaliação da resposta ao tratamento e o seu 

prognóstico [10]. Vários desafios técnicos estão na avaliação e implementação destas 

abordagens na clínica, que serão relatados mais à frente. 

Este estudo tem como objetivo identificar elementos ou conjuntos de elementos 

radiómicos que tenham impacto prognóstico nos Linfomas de Hodgkin em estadios I e II. 

Iremos extrair sistematicamente as características das imagens quantitativas de 18F-FDG-

PET/CT antes, durante e após o tratamento. Vamos tentar obter dados sobre a 

caracterização das heterogeneidades dos volumes delineados nas imagens de PET/CT, 

identificar possíveis relações entre essas características com os Linfomas de Hodgkin para 

tentar levar a um melhor valor prognóstico, possíveis orientações para tratamentos futuros, 

tentando, se possível, correlacionar com dados clínicos através de modelagem estatística 
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apropriada. Também vamos tentar identificar problemas e desafios dessa técnica, com 

algumas recomendações para futuros trabalhos. 

O restante trabalho começa por falar do estado da arte (capítulo 2), no qual 

caracterizamos os Linfomas de Hodgkin, formas de tratamento e descrevemos o papel da 

PET/CT no seu diagnóstico. Também descrevemos a forma de funcionamento da PET/CT, 

a utilização do radiofármaco 18F-FDG e a quantificação do seu uso na PET/CT. Por fim 

descrevemos todo o processo da radiomics finalizando com alguns exemplos do seu uso 

e suas limitações, desafios e tendências para uso clínico. 

O capítulo 3 descreve os materiais usados para executar o processo radiómico 

(método de extração das características das imagens usando algoritmos para 

caracterização dos dados), incluindo dados clínicos, tempos de execução de exames e 

parâmetros de execução dos mesmos. Aborda-se ainda, a utilização das ROIs no âmbito 

da Radioterapia (RT) e os sistemas computacionais necessários para execução do radioma 

para que seja exequível a extração dos resultados. No capítulo 4 descrevemos os métodos 

usados para a o registo das imagens das diferentes modalidades e a extração das 

características e mapas paramétricos para posterior analise estatística dos resultados 

obtidos.  

Posteriormente no capítulo 5 descrevemos os resultados obtidos e discute-se a sua 

relevância através da análise estatística realizada anteriormente. Para finalizar, no capítulo 

6, concluímos com um sumário dos resultados mais relevantes e algumas indicações para 

futuros trabalhos na caracterização dos Linfomas de Hodgkin. 
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2. REVISÃO DO ESTADO DA ARTE 

 

2.1. LINFOMA DE HODGKIN 

 

A doença de Hodgkin foi descrita pela primeira vez em 1832 quando o patologista 

britânico Thomas Hodgkin descreveu uma série de casos de autópsia de doentes com 

linfadenopatias e aumento esplénico [14]. Só no final da década de 1990, é que a entidade 

Linfoma de Hodgkin foi descrita como doença maligna com origem no centro germinal ou 

progerminal das células B [15]. O diagnóstico é feito pela presença de células 

características do Linfoma de Hodgkin tais como as células multinucleadas Reed-Sternberg 

(HRS) [16,17].  

Tentativas de tratar a doença usando quimioterapia (QT) ou cirurgia foram mal 

sucedidas até ao virar do século XX, até que a eficácia dos raio-X na redução da doença 

foi demonstrada pela primeira vez. Apenas havia equipamentos de raio-X de baixa energia 

disponíveis na altura, o que permitiu apenas a redução temporária dos gânglios linfáticos. 

Com o desenvolvimento de equipamentos de quilovoltagem na década de 1920, foi 

relatada pela primeira vez a capacidade de curar o LH em estadio inicial em 1950 usando 

altas doses de radioterapia fracionada [18]. A disponibilidade de equipamentos modernos 

de RT de alta energia no início de 1960 permitiu a administração de doses altas de radiação 

a tumores com menores reações nos tecidos superficiais. É com emprego de 

megavoltagem e sobretudo com utilização de volumes extensos de tratamento que Vera 

Peters e Kaplan descrevem os primeiros casos curados com RT nos anos sessenta. 

A introdução da QT combinada melhorou ainda mais o resultado do tratamento dos 

LH, especialmente em doentes com prognóstico desfavorável ou estadio avançado [19]. 

Nas últimas décadas, a melhoria das técnicas de RT que permitiram uma maior 

uniformidade de dose e precisão, o desenvolvimento de QT mais eficaz e menos tóxica, a 

combinação QT-RT, avanços nas tecnologias de imagem e o refinamento dos fatores de 

prognóstico, permitiram adequar os tratamentos do LH, aumentando a resposta e 

diminuindo a toxicidade tardia, tornando-se num dos tumores malignos mais curáveis. 

Inicialmente a RT de campo alargado (extended field radiotherapy – EFRT, por 

exemplo a irradiação do Manto que incluía a região cervical bilateral, supraclaviculares 

bilaterais, infraclaviculares bilaterais, mediastino, regiões hilares bilaterais e axilares 

bilaterais) era o tratamento padrão para a fase inicial do LH, sendo posteriormente 

administrada em conjunto com a QT. No entanto, os resultados de vários estudos não 

mostram diferença na sobrevivência livre de doença nem na sobrevivência global entre a 

EFRT versus a RT dirigida às áreas envolvidas (involved field radiotherapy - IFRT) após 

QT no estadio inicial [20–22]. As áreas envolvidas englobam não só os gânglios envolvidos, 

mas também os outros gânglios dentro da mesma região ganglionar, incluindo um volume 

considerável de tecido normal no campo irradiado [23]. No entanto, há dados que sugerem 
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que os locais de recaída nos LH após QT isolada são em grande parte limitados ao gânglio 

inicialmente envolvido [24], levando ao conceito de RT dirigida aos gânglios envolvidos 

(involved node radiotherapy - INRT) [25,26]. 

Com a evolução tecnológica, surgiram novas técnicas que tornaram possível 

diminuir os campos de tratamento, a INRT e a RT dirigida a locais envolvidos (involved site 

radiotherapy - ISRT). A principal diferença entre a INRT e a ISRT é a adequação à falta de 

PET inicial disponível para fazer um registo das imagens de uma PET-CT pré-QT 

executado na posição e nas características do CT de planeamento para orientar o 

planeamento do tratamento [27]. 

A conjugação da QT com a RT permitiu melhorar a sobrevivência livre de doença e 

sobrevivência global. Esta associação também permitiu fazer uma redução de doses de 

QT, assim como uma redução dos volumes e áreas irradiadas e da dose total administrada, 

minimizando a toxicidade de cada modalidade se fosse utilizada isoladamente [21,28,29]. 

 

2.1.1. ETIOLOGIA E EPIDEMIOLOGIA 

O Linfoma de Hodgkin é uma neoplasia relativamente comum representando cerca 

de 10% dos novos casos de linfoma e cerca de 0,5% de novos casos diagnosticados de 

cancro e cerca de 0,2% de casos de morte por cancro. Nos adolescentes, é dos tumores 

mais frequentemente diagnosticados (cerca de 21% dos novos diagnósticos são LH) 

[30,31]. A incidência, idade e a distribuição por género variam de acordo com a localização 

geográfica e do nível de desenvolvimento dos países [32,33]. Há uma maior incidência nos 

homens (56%), existindo um pico inicial por volta dos 25 anos e um segundo por volta dos 

60 e 70 anos [30]. Em Portugal de acordo com os dados colhidos do Registo Oncológico 

Regional de 2010 surgiram 342 novos casos de Linfoma de Hodgkin num total de 46724 

novos casos de cancro (0,7%). A taxa de mortalidade de doentes com Linfoma de Hodgkin 

foi de 17,5% [1]. 

A maioria dos casos nos jovens adultos tem histologia do subtipo esclerose nodular 

(NS) e muitos dos fatores para o seu desenvolvimento parecem relacionados com a 

exposição tardia a agentes infeciosos [tais como a infeção pelo vírus Epstein Barr (EBV)] 

e níveis socioeconómicos, sendo raro em regiões do mundo economicamente 

desfavorecidas [33–36]. A Celularidade mista (MC) é um subtipo histológico predominante 

em países subdesenvolvidos com um pico inicial na infância e um pico tardio em doentes 

mais velhos. 

O EBV é frequentemente associado ao subtipo MC e encontra-se maioritariamente 

nos países em desenvolvimento [37–39].  

A observação de casos de LH no agregado familiar podem sugerir uma 

suscetibilidade genética [40–47].  
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2.1.2. CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS E BIOLOGIA MOLECULAR 

Desde a sua descoberta, vários sistemas de classificação dos LH foram 

desenvolvidos [48–50]. Com base nas suas características morfológicas, imunofenotípicas 

e clínicas, este divide-se em LH clássico (cLH) e Linfoma de Hodgkin com predominância 

linfocítico nodular (NLPHL), de acordo com a classificação histológica WHO (World Health 

Organization). 

O LH clássico divide-se em 4 subtipos: 

- Esclerose Nodular (NSCLH) que representa cerca de 70% dos cLH [51];  

- Celularidade Mista (MCCLH), mais comum em países em desenvolvimento (25%); 

- Rico em Linfócitos (LRCLH), responsável por 5% dos cLH [52–54];  

- Pobre em Linfócitos (LDCLH), o subtipo mais raro (<1%) [55].  

 

2.1.3. APRESENTAÇÃO CLÍNICA 

O aparecimento de uma linfadenopatia indolor é o modo mais comum de 

apresentação clínica, sobretudo na região ganglionar cervical (60% dos casos). Outros 

locais com ordem decrescente de frequência incluem as regiões mediastínicas, esplénica, 

axilar, abdominal, hilar e inguino-femural [56]. Outra apresentação comum são adenopatias 

mediastínicas, que pelo facto de não serem observáveis, podem crescer muito antes do 

seu diagnóstico. A doença bulky é definida pelo diâmetro transverso da massa do tumor 

excedendo os 10 centímetros (cm) ou superior a 1/3 do diâmetro transverso da cavidade 

torácica, conferindo um pior prognóstico em doentes com doença no estádio inicial. Estes 

podem apresentar sintomas locais, incluindo dispneia, dor torácica, tosse ou síndrome da 

veia cava superior. 

Estes doentes podem apresentar exclusivamente sintomas constitucionais na 

ausência de qualquer achado físico, também conhecidos como sintomas B, incluindo febre, 

hipersudorese noturna ou perda de peso significativa inexplicável. O prurido grave e 

ininterrupto não é classificado como um sintoma B (observado 10-15% dos pacientes) e é 

associado a um pior prognóstico [57].  
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2.1.4. SISTEMA DE ESTADIAMENTO 

O sistema de classificação do estadiamento Ann Arbor foi desenvolvido em 1971, 

sendo um sistema de quatro estadios formulado para fornecer informação prognóstica e 

como guia na decisão terapêutica, não refletindo outros fatores prognósticos importantes 

(doença bulky ou envolvimento de múltiplos locais) [58]. A melhoria das técnicas de 

imagem veio alterar a sua aplicabilidade, em 1988, numa reunião em Cotswords (tabela 1), 

onde foi realizada uma revisão do estadiamento e foram feitas alterações [59]. As principais 

alterações foram o uso da CT para avaliar o comprometimento da doença abaixo do 

diafragma, para a doença do estadio II o número de áreas ganglionares foi indicado por 

um índice. Alterou também para o estadio III o envolvimento abdominal superior e inferior 

substituído por III1 e III2, respetivamente. 

 

 

Tabela 1 - Classificação de estadiamento de Cotswolds para o Linfoma de Hodgkin. 

Estadio Definições 

Estadio I 
Envolvimento de um gânglio linfático regional ou estrutura linfóide (ex: baço, timo, anel de 

Waldeyer) ou envolvimento num local extra-linfático. 

Estadio II 

Envolvimento de ≥ 2 gânglios do mesmo lado do diafragma (gânglios hilares, quando 

envolvidos nos dois lados, constituem doença em estadio II); envolvimento contínuo localizado 

de apenas um órgão ou local e regiões ganglionares no mesmo lado do diafragma. 

O número de regiões anatómicas envolvidas deve ser indicado por um sufixo (por exemplo 

II3). 

Estadio III 

Envolvimento de regiões ganglionares em ambos os lados do diafragma (III), que também 

pode ser acompanhado por envolvimento do baço (IIIS) ou por envolvimento contíguo 

localizado apenas num órgão extraganglionar (IIIE) ou ambos (IIISE) 

III1: Com ou sem envolvimento de gânglios esplénico, hilar, celíaco ou porta; 

III2: Com envolvimento de gânglios para-aórticos, ilíacos e mesentéricos 

Estadio IV 
Envolvimento difuso ou disseminado de um ou mais órgãos ou tecidos extraganglionares, com 

ou sem envolvimento de gânglios linfáticos 

Designações Aplicáveis a Qualquer Doença 

A Sem sintomas 

B 
Febre (>38ºC), hipersudorese noturna, perda de peso inexplicável > 10% do peso corporal 

nos 6 meses anteriores 

X 
Doença Bulky (alargamento do mediastino em mais de um terço ou presença de 

conglomerado ganglionar com dimensão máxima maior que 10 cm) 

E 
Envolvimento de um único local extraganglionar que é contíguo ou próximo do gânglio 

conhecido 

cS Estadio clínico 

pS Estadio patológico (determinado pelo estadiamento da laparotomia) 
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 A doença bulky foi designada por X, definida como mais de um terço de 

alargamento do mediastino ao nível da vértebra D5-6 ou > 10 cm de máxima dimensão da 

massa. A remissão completa não confirmada (CRu) foi introduzida para denotar imagem 

anormal residual, mas ausência de doença residual patologicamente confirmada. 

 

2.1.5. AVALIAÇÃO DO DOENTE E ESTADIAMENTO  

No diagnóstico inicial de LH é essencial uma biópsia para avaliação patológica 

adequada e todos os doentes devem efetuar uma história e exame físico cuidadoso para 

verificar se existe algum sintoma constitucional presente ou outros sintomas que sejam 

indicativos da extensão e volume da doença local. Os exames sanguíneos demonstram ter 

algum valor prognóstico, contendo hemograma completo com diferencial, velocidade de 

sedimentação e albumina sérica [60]. A tomografia por emissão de positrões de 18F-FDG 

(18F-FDG-PET) mostrou ser mais sensível que a CT melhorando o estadiamento de 15 a 

25%, sendo hoje considerado parte integrante do estadiamento para os LH [2–7]. A biópsia 

da medula óssea faz parte da avaliação dos doentes em estadio avançado ou com 

sintomas constitucionais, sem indicação em estadios iniciais pela sua baixa positividade 

(<1%) [61]. A avaliação recomendada para o estadiamento de LH encontra-se na tabela 2. 

Tabela 2 - Avaliação do paciente e estadiamento. 

 

História 

Sintomas constitucionais  

Sintomas que podem ser indicativos de extensão e volume de doença local (por exemplo 

sintomas pulmonares, tumefação, dor) além das co morbilidades associadas 

Exame Físico 

Palpação cuidadosa de todos os grupos ganglionares 

Despiste de organomegalias 

Estadiamento Radiográfico 

Aquisição de PET/CT, CT com contraste e telerradiografia de torax 

Avaliação Patológica 

Biópsia excisional dependendo da localização da doença 

Biópsia medular óssea em doentes com estadio avançado ou sintomas constitucionais 

Análises sanguíneas 

Hemograma completo  

Taxa de sedimentação de eritrócitos 

Perfil bioquímico completo para estudo funcional de vários aparelhos e sistemas 

Avaliação da Linha de Base de Pré-Tratamento 

Doentes com Adriamicina: aquisição de angiografia com radionuclídeos basal 

Doentes com Bleomicina: teste da função pulmonar basal excessivo 



PET/CT Radiomics no Estadiamento Linfático em Linfomas de Hodgkin 
 

8 
Mestrado em Tecnologias de Imagem Médica _ Pedro Conde  
 

2.1.6. FATORES PROGNÓSTICOS 

Para doentes com LH no estadio inicial vários fatores de prognóstico baseados em 

doentes tratados apenas com RT foram identificados (sintomas B, velocidade de 

sedimentação, volume da doença, número de locais com doença, idade e histologia). 

Grupos cooperativos (tabela 3) têm vindo a utilizar combinações desses fatores para 

estratificar pacientes com doença favorável versus desfavorável [21,62].  

Para doentes em estadio avançado foi desenvolvido o International Prognostic 

Score (IPS), que utilizou dados de mais de 5000 pacientes com LH tratados principalmente 

com QT para encontrar fatores com valor prognóstico para a sobrevivência livre de 

progressão e sobrevivência global [60]. O IPS tem sido usado em ensaios para seleção e 

estratificação de doentes podendo ter um papel na definição de um tratamento 

personalizado com base no risco de recaída nos estadios avançados. 

 Uma rápida resposta na PET-CT mostrou ser uma poderosa ferramenta 

prognóstica no LH, ofuscando o valor prognóstico da IPS, emergindo como fator 

prognóstico mais importante em doentes de estadios avançados [6,63].  

Tabela 3 - Sistemas de Classificação Prognóstica para LH. 

 

 

Instituição Classificação Prognóstica 

EORTC (European 

Organization for Resarch 

and Treatment of Cancer) 

Prognóstico desfavorável: Idade >50anos; nenhum sintoma 

B com sedimentação de eritrócitos ≥50; Sintomas B com 

sedimentação de eritrócitos ≥30; ≥4 locais de envolvimento; 

Envolvimento mediastínico bulky. 

Prognóstico favorável: Ausência de todos os fatores 

anteriores. 

GHSG (German Hodgkin 

Study Group) 

Prognóstico desfavorável: Taxa de sedimentação elevada 

(≥50mm sem ou ≥30 mm com sintomas B); ≥3 locais de 

envolvimento; envolvimento extraganglionar; Massa 

mediastínica bulky. 

Prognóstico favorável: Ausência de todos os fatores 

anteriores. 

NCI-C (National Cancer 

Institute-Canada) (excluídos 

doentes com doença bulky) 

Baixo Risco: Presença predominante de linfócitos / esclerose 

nodular; Idade < 40; Sedimentação de eritrócitos < 50; <3 

locais de envolvimento. 

Alto Risco: Todos os outros doentes. 
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2.1.7. TRATAMENTO PRIMÁRIO PARA ESTADIOS INICIAIS DE LH 

Cerca de 60% dos casos de LH são de estadios iniciais. Inicialmente os tratamentos 

destes estadios eram feitos apenas com RT, com adição de QT na presença de fatores 

prognóstico não favoráveis. Desde a introdução da adriamicina, bleomicina, vinblastina, 

dacarbazina (ABVD), que é um regime mais eficiente e menos tóxico de QT comparando 

com a mecloretamina, vincristina, procarbazina, prednisolona (MOPP), atingiram-se taxas 

de cura a longo prazo de 90% ou mais [21,64,65].  

Até este momento, segundo o critério do German Hodgkin Study Group (GHSG) 

(sem massa mediastínica bulky ou extraganglionar, 3 ou menos gânglios locais, baixa taxa 

de sedimentação), dois ciclos de QT de ABVD seguidos de RT de 20 Gray (Gy) são 

adequados e em doentes com estadio inicial não favorável são necessários quatro ciclos 

de ABVD seguidos de 30 Gy de RT [29,66].  

O principal desafio na abordagem destes doentes é limitar os efeitos tardios do 

tratamento, pois vários estudos demonstram que com o tempo existe um aumento 

significativo de risco de mortalidade por outras causas como segundos cancros e doenças 

cardíacas [67–72]. Este aspeto adquire particular relevância num grupo etário 

predominantemente jovem, com sobrevivências expectáveis longas. 

Além da QT tradicional, novos medicamentos e imunoterapia direcionada (vedotin 

de brentuximab) podem servir também como adjuvantes à QT com intenção curativa [73].  
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2.2. PET/CT 

 

A PET/CT desde que foi lançada no mercado, nos inícios de 2001, tornou-se uma 

das principais ferramentas de imagem e estadiamento inicial, acompanhamento mais 

preciso em doentes oncológicos e precocemente aceder às respostas aos tratamentos [74].  

Sendo a CT rotineiramente usada no planeamento da RT, fornecendo informação 

anatómica precisa, adicionar informação metabólica dos marcadores da PET permite 

direcionar seletivamente as subpopulações tumorais possibilitando planos de tratamento 

adaptativos baseados nessas imagens. 

A PET é uma modalidade da medicina nuclear que usa emissores de positrões 

(como 18F, 15O,13Ne e 11C), nuclídeos esses pertencentes a moléculas biológicas comuns, 

tornando a PET particularmente adequada para visualizar uma vasta gama de passagens 

biológicas. Estes radionuclídeos têm tempos de semivida muito curtos requerendo um 

ciclotrão perto, exceto o 18F que tem tempo médio de vida mais longo (110 minutos [min]) 

permitindo ser produzido comercialmente [74,75]. 

 

 

 

 

 

Atualmente o marcador análogo da glicose mais usado na PET é a 18F-FDG. A 18F-

FDG-PET já provou ter aplicações no estadiamento e reestadiamento, estando hoje em dia 

a avaliar respostas precoces à terapia incorporando estratégias adaptativas com base na 

resposta metabólica [74,75]. 

Na imagem da PET, a molécula usada como radioisótopo emite um positrão (um 

eletrão carregado positivamente) que percorre uma distância de alguns milímetros no 

tecido antes de colidir com um eletrão. Essa colisão aniquila ambas as massas (eletrão e 

positrão) dando origem a dois fotões com a mesma energia de 511 KeV (quilo eletrões 

Volt). Estes fotões viajam à velocidade da luz em direções exatamente opostas (180º) e a 

deteção coincidente é feita por dois detetores da PET posicionados de forma oposta. As 

deteções associadas a estas linhas de resposta em redor do paciente constituem o espaço 

de dados projetivos a partir dos quais a reconstrução tomográfica se processa (figura 2) 

[74].  

2.2.1. FÍSICA BÁSICA DA TOMOGRAFIA EMISSORA DE POSITRÕES 

Figura 1 - Estrutura da 18F- fluridesoxiglucose [75]. 
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A PET/CT permite conjugar a informação metabólica da PET com a informação 

anatómica da CT, aumentando a precisão de diagnóstico. O doente é submetido a uma CT 

seguida de uma PET sem alterar a posição do paciente. A sua aquisição, para a maioria 

das indicações oncológicas, abrange desde a base do crânio até a parte superior das coxas 

ou aquisição total do corpo, sendo a sua aquisição um pouco demorada (15 a 25 minutos) 

[74]. 

 

A CT para além de fornecer informações anatómicas, mede a atenuação dos fotões 

dos raios X que viajam pelo doente, produzindo um mapa de atenuação corrigindo os 

dados da PET para a atenuação do tecido. Essa correção é utilizada para a quantificação 

da captação do radiofármaco [74]. 

 

A imagem do tumor com 18F-FDG baseia-se no princípio do aumento do 

metabolismo da glicose nas células tumorais, pois são mais dependentes da glicose 

anaeróbica [75,76]. Tal como a glicose, o 18F-FDG é absorvido pelas células cancerígenas 

por facilitadores de transporte de glicose, sendo fosforiladas pela hexoquinase em glicose-

6-fosfato ou 18F-FDG-6-fosfato, respetivamente [74,77]. A glicose-6-fosfato percorre as vias 

normais glicolíticas ou oxidativas para ser metabolizado, enquanto o 18F-FDG-6-fosfato não 

pode ser metabolizado. Nas células normais, ambos podem ser desfosforilados e sair da 

célula, contudo nas células tumorais a expressão de glicose-6-fostatase diminui 

significativamente, sendo minimamente desfosforilada, permanecendo grande parte dentro 

da célula [76,78]. Como o 18F-FDG-6-fosfato não pode ser metabolizado, fica preso dentro 

das células como um metabolito, constituindo a base para a visualização do tumor na 18F-

FDG-PET [74–76,78]. 

2.2.2. ASPETOS GERAIS DE VISUALIZAÇÃO DE TUMORES COM 18F-FDG 

Figura 2 - Reação de aniquilação do positrão e eletrão [74]. 



PET/CT Radiomics no Estadiamento Linfático em Linfomas de Hodgkin 
 

12 
Mestrado em Tecnologias de Imagem Médica _ Pedro Conde  
 

 

Para maximizar a captação de 18F-FDG no tumor e minimizar a captação nos 

músculos, o doente é instruído a fazer jejum de pelo menos quatro horas e evitar atividade 

física vinte e quatro horas antes da PET. O jejum evita um nível elevado de glicose sérica, 

havendo maior probabilidade de captação de 18F-FDG pelo tumor. A baixa captação de 18F-

FDG nos músculos vai permitir melhorar a relação tumoral de 18F-FDG e a qualidade da 

imagem [74]. 

Os níveis elevados de glicose em diabéticos podem diminuir a qualidade da 

imagem, sendo essencial uma avaliação antes da interpretação das imagens. A captação 

de 18F-FDG na gordura castanha também pode obscurecer achados patológicos, sendo 

mais proeminente em doentes pediátricos [77,80]. 

Após administração do 18F-FDG, os doentes devem aguardar um período de 40 a 

45 minutos antes do exame para captação necessária de 18F-FDG, estando o doente esse 

tempo todo, no máximo repouso possível para diminuir a captação músculo-esquelética de 
18F-FDG [74]. 

 

Uma das vantagens da PET com correção é a capacidade de medir a atividade 

dentro das regiões alvo. O standard uptake value (SUV) é uma medida de absorção por 

um tumor normalizado por radioatividade distribuída em todo o volume (isto é, pelo doente). 

É uma ferramenta recorrente para identificação e delimitação de tumores com base nos 

2.2.3. PREPARAÇÃO DO DOENTE PARA 18F-FDG-PET 

2.2.4. QUANTIFICAÇÃO DA PET 

Figura 3 - Exemplo de uma PET/CT em LH. [79] 
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valores de referência associados ao tipo de tumor. O SUV é obtido como a razão de 

radioatividade da dose no tempo de exame e no tempo injetado de acordo com o peso 

corporal do doente [81,82]. 

 

𝑆𝑈𝑉
𝑏𝑜𝑑𝑦 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡(

𝑘𝑔

𝑐𝑐
)

=

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑜𝑖
(

𝑘𝑔
𝑐𝑐

)

(
𝐼𝑛𝑗𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝐷𝑜𝑠𝑒 (𝐵𝑞)

𝐵𝑜𝑑𝑦 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 (𝑘𝑔)
)

     (1) 

onde a Activity Concentration é a atividade por volume da ROI no tempo de aquisição da imagem e 

a Injection Dose é a dose no tempo de injeção[81,82]. 

 

O SUV sozinho não é considerado fiável, mas pode ser útil como medida para 

acompanhar a atividade metabólica de um tumor ao longo do tempo dentro do mesmo 

doente [78]. Na 18F-FDG-PET a magnitude de resposta precoce ao tratamento varia com a 

histologia do tumor, exibindo reduções de 20% a 35% no SUV, tendo significado 

prognóstico [77]. 

 

A PET/CT com 18F-FDG é fundamental para o estadiamento inicial e avaliação da 

resposta ao tratamento do LH. A resposta ao tratamento de QT ou QT com RT é avaliada 

pelo reestadiamento com 18F-FDG-PET/CT no meio ou no final do tratamento. Uma 18F-

FDG-PET/CT positiva no final do tratamento é um mau fator de prognóstico para a 

sobrevivência livre de doença [83]. Por vezes, a imagem metabólica da PET/CT, leva a um 

aumento ou diminuição do estadio (15% a 40%) dos doentes, com impacto no seu 

tratamento (5% a 15%) [84,85]. Vários estudos estabeleceram o seu papel no prognóstico 

do LH durante a QT, sendo particularmente útil na avaliação de massa residual 18F-FDG-

PET positiva pós tratamento, indicando um pior tempo de sobrevivência livre de doença 

[8]. Um 18F-FDG-PET/CT negativo é altamente preditivo de uma maior sobrevivência livre 

de doença comparando com o IPS [6,9].  

A sua sensibilidade e especificidade para prever recidivas são 79% e 97%, 

respetivamente, com valor preditivo negativo superior a 90% em doentes com LH após 

conclusão da QT, sendo o resultado da PET/CT negativa preditivo de não recaída de 

doença [86]. No entanto, o valor preditivo positivo da PET/CT é variável, havendo 

necessidade de efetuar uma biópsia para confirmar o diagnóstico de uma recidiva [87].  

Esta técnica também tem as suas limitações, nomeadamente a captação de 18F-

FDG na inflamação pós tratamento, infeção, gordura castanha e atividade metabólica 

fisiológica normal, levando a resultados falso-positivos, mesmo em subtipos histológicos 

de baixo grau e doença residual. 

2.2.5. O PAPEL DA PET/CT NO PLANEAMENTO DA RT 
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A 18F-FDG-PET/CT também é útil no planeamento da RT, ajudando a delinear melhor os 

volumes sem aumentar os campos de radiação [88]. Torna-se desejável que a PET inicial 

seja realizada sob supervisão técnica ou orientação da radioncologia, utilizando o 

posicionamento, características do campo e imobilização idênticos aos que irão ser 

utilizados durante a radioterapia. 
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2.3. RADIOMICS 

 

A chegada de computadores com alto rendimento tornou possível extrair 

rapidamente inúmeras características quantitativas da CT, ressonância magnética (RM) e 

PET [89]. O processamento das imagens médicas digitais com vista à caracterização 

quantitativa é conceptualmente designada como radiomics. A motivação fundamental 

assenta na ideia de que as imagens biomédicas contêm informação que transcende os 

aspetos visuais podendo no limite revelar a fisiopatologia escondida. 

Na verdade, pode dizer-se que o conceito de Radiomics surge inicialmente nos 

sistemas de computer-aided detection ou diagnosis (CAD). Os sistemas CAD são 

geralmente sistemas autónomos designados pela Food and Drug Administration para uso 

na deteção ou diagnóstico de doenças [90]. Estes sistemas usam um conjunto de 

características quantitativas duma imagem que descrevem a estrutura geométrica, 

distribuição de intensidade e textura de ROIs que são usadas como entradas de, por 

exemplo, classificadores estatísticos ou machine learning (ML) para identificar tecidos 

anormais nos órgãos. O resultado dessa análise tem sido preferencialmente usada pelos 

radiologistas como uma segunda opinião na deteção de lesões e decisões diagnósticas 

[91–94]. 

A aplicação desta abordagem para marcadores biológicos e fins terapêuticos só 

começou na década passada, quando o conceito de medicina personalizada surgiu, 

seguido do aumento do uso da genómica [95]. Desde 2010, este campo foi formalmente 

nomeado com o termo radiomics [11]. O termo tem origem das palavras “radio” que se 

refere à radiologia, a ciência de aquisição de imagens médicas através da radiação (raios-

X, CT, RM). O sufixo “omics” foi pela primeira vez usado nos termos genómicos para indicar 

o mapa do genoma humano. Mais tarde, foi amplamente usado na biologia molecular para 

descrever uma caracterização detalhada das moléculas biológicas (estudo do DNA, RNA, 

proteínas e metabolitos), para realçar a holística das características investigadas, tendo 

uma visão geral do sistema [96]. Hoje em dia, o termo também é usado noutros campos 

da investigação médica, nomeadamente na oncologia, entre outros, que geram grandes 

quantidades de dados complexos a partir de um objeto ou amostras [90].  

A hipótese fundamental da radiomics, é que a análise quantitativa do tumor através 

de um grande número de características pode fornecer informação com valor diagnóstico, 

prognóstico e preditivo [12,13]. O objetivo da radiomics é explorar e tirar partido desta 

informação para desenvolver um modelo (assinatura, também conhecido como radiomic 

signature) diagnóstico, preditivo ou prognóstico que suporte decisões clínicas 

personalizadas e melhore a seleção do tratamento individualizado [97].  

A radiomics tem as suas raízes na CAD e é considerado como uma nova aplicação 

de técnicas estabelecidas [98]. No entanto, na radiomics, o número de características 

envolvidas pode ser de centenas ou milhares e o domínio da investigação consiste na 

associação das características extraídas de uma análise em larga escala de imagens 
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radiológicas com fim biológico e clínico, resultando em modelos prognósticos e preditivos 

[97]. 

Está confirmado que os tumores não são uma entidade homogénea, mas sim 

compostos por sub-populações de células tumorais, tendo variabilidade espacial e 

temporal, que poderiam fornecer informação valiosa sobre a agressividade do tumor [10]. 

Características quantitativas da imagem podem fornecer informações mais ricas sobre a 

intensidade, forma, tamanho ou volume e textura do fenótipo tumoral imagiológico que 

pode ser distinto e/ou complementar da informação dos relatórios clínicos. O uso de 

biópsias para avaliar o tumor, para além de ser invasivo, fornece caracterização limitada 

do tumor, podendo não ser uma amostra representativa de toda a população das células 

tumorais. A radiomics contorna isso avaliando todo o volume tumoral através da informação 

da imagem [99]. 

Embora conceptualmente simples, a Radiomics na prática envolve várias etapas 

(figura 4), cada uma com os seus desafios próprios [12,89]. A primeira etapa envolve a 

aquisição de imagens de alta qualidade padronizadas para fins de diagnóstico ou 

planeamento. A partir dessas imagens, o volume de interesse que engloba o habitat 

tumoral é definido, através de métodos de segmentação automáticos, semi-automáticos ou 

manuais recorrendo-se, neste caso, a peritos experientes.  

As características quantitativas dessas imagens são extraídas da região 

previamente definida, estas envolvem descritores de distribuição das intensidades, 

relações espaciais entre vários níveis de intensidade, padrões heterogéneos de textura, 

descritores de forma e as relações do volume com os tecidos adjacentes (diferenciação 

entre estruturas). Estas características extraídas são então submetidas a um processo de 

seleção onde são identificadas e selecionadas as mais relevantes com base na sua 

independência de outras características, reprodutibilidade e proeminência nos dados. 

 As características selecionadas são por fim analisadas pela sua relação com os 

resultados dos tratamentos ou expressões genéticas, para desenvolver modelos 

classificativos, tendo como objetivo final fornecer modelos preditivos para respostas 

isoladas ou em conjunto com outras informações disponíveis (dados clínicos, 

demográficos, comorbilidades e genéticos).  

 

Figura 4 - Fluxo de trabalho de um estudo radiomics típico. [100] 
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Neste trabalho não iremos abordar todos os passos da radiomics. Focaremos a 

aquisição das imagens, a segmentação dos volumes, a extração das características e 

seleção das mesmas. Por considerarmos inexequível uma abordagem rigorosa no âmbito 

deste trabalho, deixaremos de parte o desenvolvimento de modelos preditivos sem deixar 

de perseguir a ideia de potencial prognóstico. 

 

 

2.3.1.1. AQUISIÇÃO DAS IMAGENS 

O primeiro passo no workflow de radiomics começa com a aquisição de imagens. 

Várias modalidades de imagem são usadas para fornecer visualização direta e avaliação 

das propriedades anatómicas ou fisiológicas subjacentes de cada tumor [101]. 

Uma das modalidades de imagem mais utilizada em estudos de radiomics é a CT, 

que avalia a densidade, a forma e a textura dos tumores e gânglios, tendo potencial para 

avaliar respostas ao tratamento [99,102,103]. A PET tem sido um foco para a aplicação de 

radiomics pela natureza funcional das suas imagens e a relação direta com a biologia do 

tumor subjacente [104]. A alteração da captação da PET pode ser usada para avaliar a 

resposta à terapêutica [105]. 

A PET/CT permite grandes variações nos protocolos de aquisição e reconstrução 

de imagem, mas isto geralmente não é um problema na identificação rotineira de 

características radiológicas usadas na prática clínica. No entanto, nas imagens analisadas 

numericamente para extrair dados significativos, variações nos parâmetros de aquisição e 

reconstrução de imagem, podem introduzir mudanças que não são devidas a efeitos 

biológicos subjacentes. Várias características foram relatadas como sensíveis de acordo 

com variações na espessura da secção, tamanho do pixel e parâmetros de reconstrução 

[12,106]. Por outro lado foram identificadas com sucesso várias características que 

permaneceram estáveis, apesar das diferentes configurações de reconstrução de imagem 

[107]. 

A imagem quantitativa é um desafio porque requer não apenas a calibração do 

aparelho e a padronização do protocolo de aquisição, mas também requer que o doente e 

a equipa adiram a um protocolo rigoroso [108,109]. Do ponto de vista técnico, os principais 

desafios são a calibração da dose e a reconstrução do volume metabólico do tumor (MTV) 

que depende fortemente do protocolo de aquisição e da relação source-background [110]. 

Do ponto de vista do protocolo do doente, problemas de administração (atividade residual 

na seringa, administração venosa), nível de glicose no sangue [111], período de captação, 

respiração, conforto do doente e inflamação influenciam o SUV do 18F-FDG. O 

cumprimento de um protocolo estrito é outro pré-requisito e vários esforços para a definição 

de padrões de aquisição e reconstrução têm sido feitos nos últimos 15 anos [112,113]. 

2.3.1. FASES DA RADIOMICS 
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2.3.1.2. SEGMENTAÇÃO 

Após a aquisição das imagens, o próximo passo da radiomics é a segmentação da 

região de interesse, na maioria dos casos, do habitat tumoral macroscópico. A 

segmentação é a fase mais crítica, desafiadora e por vezes não consensual da radiomics. 

É crítica, porque os dados subsequentes são gerados a partir dos volumes segmentados, 

é desafiador porque muitos tumores têm limites indistintos e é contencioso devido à sua 

reprodutibilidade e dependência do tipo de segmentação. A identificação precisa do volume 

do habitat tumoral é obrigatória para a extração de características. Na maioria dos casos, 

esta segmentação é viável, mas, em certos casos, pode ser desafiador devido às margens 

tumorais não serem distintas [114,115]. 

Nos doentes tratados com RT, as ROIs já foram manualmente delineadas por 

radioncologistas experientes e estão disponíveis no sistema de planeamento. Esses 

contornos preexistentes podem facilitar enormemente a análise retrospetiva. No entanto, 

pode haver variações significativas nestes contornos entre os diferentes radioncologistas 

[114,115]. Para considerar as variações intra e inter-avaliadores, é importante avaliar a 

robustez das características da imagem e o seu efeito na análise usando delineamentos 

múltiplos. 

Entre vários métodos de segmentação, métodos automatizados ou semi-

automatizados foram relatados como superiores aos métodos manuais para segmentação 

do tumor [115,116]. O método de segmentação deve ser o mais automático possível com 

mínima interação do operador, ser eficiente em termos de tempo e deve fornecer limites 

precisos e reprodutíveis. Os algoritmos de segmentação mais comuns usados para 

imagens médicas incluem métodos baseados em crescimento de região (region-growing) 

[117], level sets [118], graph cuts [119] e live wire [120]. Os métodos de region growing 

requerem que o operador selecione um pixel (ponto de propagação dentro da ROI), os 

pixels vizinhos são iterativamente adicionados à região se preencherem um critério de 

similaridade [121]. Noutra abordagem semi-automática, o utilizador seleciona 

manualmente uma ROI abrangendo a lesão num único corte e, em seguida, o método 

watershed [122] gera uma superfície tridimensional inicial da lesão, posteriormente refinada 

pelos contornos geométricos ativos. Em RT é atualmente comum ter uma segmentação 

primária baseada em atlas seguida de ajuste manual [123]. 

Embora estes métodos sejam mais adequados para regiões relativamente 

homogéneas, eles podem ser dependentes do utilizador e frequentemente introduzem 

variações significativas entre os observadores nas segmentações [124]. 

 

2.3.1.3. EXTRAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS 

Muitas características da radiomics comummente usadas foram integradas em 

software de plataformas abertas ao público e outras ao nível comercial. Existe uma grande 

variedade de programas que podem ser usados livremente desde o Mevislab® [125], Image 

J® [126], 3D Slicer® [127], PyRadiomics [128], Imaging Biomarker Explorer (IBEX) [129], 
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cGITA [130], Mazda [131], Quantitative Image Feature Engine (QIFE) [132], CERR [133] e 

QuantImage [134].Para além destes programas também podem ser usados programas 

como o MatLab [135], mas este já não é de livre acesso.  

2.3.1.4. CARACTERÍSTICAS 

Com o termo característica queremos dizer descritor de regiões de interesse na 

imagem, que é um parâmetro derivado da intensidade da imagem, relações espaciais entre 

vários níveis de intensidade, heterogeneidade da textura, descritores de forma e relações 

do tumor com os tecidos circundantes. Embora a ideia de usar as características da 

imagem para prever vestígios das suas transformações venha da década de 1960, a 

aplicação sistemática na medicina da análise quantitativa de imagem só começou na 

década de 1980 [93]. Dois tipos de características podem ser extraídas das imagens para 

caracterizar de forma abrangente os fenótipos do tumor, características semânticas e 

agnósticas.  

As características semânticas são baseadas num léxico imagiológico existente para 

descrever qualitativamente os tumores, e decorrem de diretrizes existentes para relatórios 

específicos, podendo também contribuir para a construção de classificadores. Essas 

características semânticas são vantajosas devido à sua resistência à variação dos 

parâmetros de aquisição de imagem e ao ruído [136]. 

As características agnósticas são descritores computacionais com expressões 

matemáticas predefinidas. Existem vários tipos de características de imagens agnósticas 

que descrevem a forma, a intensidade e a textura do tumor para capturar a 

heterogeneidade intratumoral, bem como descritores da localização do tumor e relações a 

outros tecidos [137,138]. 

Características estatísticas baseadas em intensidade são usualmente associadas 

a histogramas de imagem, que são uma representação gráfica da distribuição das classes 

(níveis) de intensidade de uma imagem. Num histograma de imagem, o intervalo das 

intensidades de pixel e os valores de frequência de pixel correspondentes são traçados 

como se pode ver na figura 5. O histograma descreve como os níveis de intensidade na 

ROI são distribuídos, isto é, as características relacionadas com a distribuição das 

intensidades de voxels dentro da ROI, ignorando as interações espaciais entre elas. Daqui 

podem calcular-se de forma imediata parâmetros como média, mínimo, máximo e desvio 

padrão. A assimetria e curtose medem o grau de assimetria e a distribuição do histograma 

(pico ou plano), respetivamente. A uniformidade e a entropia do histograma da imagem 

refletem a falta de homogeneidade [139]. Essas variáveis podem ser calculadas em relação 

à vizinhança n x n de cada voxel da imagem de entrada para mapear mudanças locais na 

distribuição de intensidade [140]. Os parâmetros não transmitem informações espaciais 

dentro do tumor porque as propriedades acima são calculadas usando valores de voxels 

individuais, ignorando as relações espaciais entre os voxels [141]. Por outro lado, 

características de segunda ordem e de ordem superior descrevem as propriedades das 

intensidades de dois ou mais voxels ocorrendo em locais separados entre si e, portanto, 

mantêm informações espaciais. 
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As características relacionadas com o SUV calculadas a partir da PET pertencem 

também ao grupo de estatísticas globais: SUVmax (captação máxima no ROI e é 

influenciado pela heterogeneidade do tumor e ruído da imagem), SUVmean (captação 

média no ROI) e SUVpeak [captação média na proximidade (3×3×3) do SUVmax]. Outras 

características globais relacionadas à PET são o MTV (representa o volume total do tumor 

metabolicamente ativo na ROI) e a glicose total da lesão (TLG, multiplicação do SUVmean 

e o MTV na ROI) [142]. 

As características de tamanho e forma descrevem as propriedades geométricas e 

morfológicas dos volumes tumorais. O volume, a área de superfície, o diâmetro máximo 

2D, 3D e o diâmetro efetivo (diâmetro de uma esfera com o mesmo volume da ROI), 

descrevem o tamanho da ROI. A relação entre a superfície e o volume, a compactação, a 

excentricidade, a esfericidade, do tumor ou da elipsoide que melhor se ajusta à ROI, e o 

desvio padrão do raio do tumor, descrevem o quanto o tumor se parece com uma esfera 

[143]. A solidez é a razão entre o número de voxels na região do tumor e o número de 

voxels no menor poliedro incluindo na região do tumor [99]. A aparência morfológica da 

margem é descrita pela nitidez da margem, que é a média do gradiente da imagem na 

margem da lesão e a variância da nitidez da margem [144]. Uma relação superfície-volume 

maior é, por exemplo, indicativa de um tumor mais espiculado, que é conhecido por ter um 

potencial mais maligno em comparação com uma massa arredondada com menor 

probabilidade [145]. 

Figura 5 - Histograma de imagem da ROI selecionada. 
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Os descritores estatísticos de segunda ordem geralmente são nomeados como 

características de “textura”. Estes descrevem relações espaciais entre as intensidades de 

dois voxels a uma determinada distância e direção e são derivadas de matrizes de co-

ocorrência ou diferença para dar medidas locais ou regionais de heterogeneidade 

intratumoral [146]. A análise de textura de imagens foi introduzida pela primeira vez em 

1973 por Haralick et al [146]. O termo textura da imagem refere-se à variação espacial 

percebida ou medida nos níveis de intensidade, que pode ser visualizada como uma escala 

de níveis de cinza [147]. Na prática, há dezenas de métodos e várias variáveis que podem 

ser usadas para extrair características de textura, resultando em centenas de valores 

[148,149]. 

O Descritor Gray-Level Co-occurence Matrix (GLCM) é uma matriz cujos números 

de linha e coluna representam valores cinzas e as células contêm o número de vezes que 

os valores cinzas correspondentes estão numa determinada relação (ângulo, distância) e 

é definida como P (i, j | δ, θ). O elemento (i, j) desta matriz representa o número de vezes 

que a combinação de níveis i e j ocorre em dois pixels na imagem, separados por uma 

distância de δ pixels ao longo do ângulo θ (figura 6) [146]. 

As características calculadas no GLCM incluem entropia (entropia de segunda 

ordem, relacionada com heterogeneidade), energia (também definida como segundo 

momento angular, novamente descrevendo a homogeneidade de uma imagem), contraste 

(que mede a variação local), cluster shade (sensível à heterogeneidade), homogeneidade, 

dissimilaridade e correlação [150,151]. 

Características 3D do GLCM podem ser calculadas como a média dos valores das 

características para cada uma das direções nas quais o GLCM é calculado. O tamanho da 

matriz depende das classes de níveis de intensidade dentro da estrutura 3D [99]. O GLCM 

pode ser calculado também para cada voxel numa imagem dentro da sua vizinhança 9×9×9 

para revelar diferenças na heterogeneidade regional [97]. 

Figura 6 - Exemplo de cálculo do GLCM a 0º. 
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O Gray-level run é o comprimento de voxels consecutivos com a mesma 

intensidade (mesmo valor de nível de cinza) numa direção predefinida na imagem. O 

descritor Gray Level Run-Length Matrix (GLRLM) quantifica as zonas de nível de 

intensidade numa imagem e é uma matriz bidimensional na qual cada elemento (i, j) 

descreve o número de vezes que o nível de cinza i e o tamanho j aparecem 

consecutivamente na direção especificada (figura 7) [152,153]. A short run emphasis 

(SRE), long run emphasis (LRE), short run low/high gray level emphasis (SRLGE/SRHGE), 

long run high/low gray level emphasis (LRHGE/LRLGE), run length non-uniformity 

(RLNU),gray level non-uniformity for run (GLNUr), run percentage (RP), variabilidade de 

intensidade, run length variability, high/low gray level run emphasis (HGRE/LGRE) são 

calculados a partir de GLRLM[151,153]. 

O descritor Gray Level Zone Length Matrix (GLZLM) é uma matriz na qual o 

elemento (i, j) é igual ao número de zonas com nível de cinza i e tamanho j aparecem na 

imagem, portanto, uma matriz ampla e plana indica que a ROI é homogénea e uma matriz 

estreita indica ROI heterogéneo (figura 8). Entre as características calculadas a partir do 

GLZLM, destacam-se: short/long zone emphasis (SZE/LZE) e low/high gray level zone 

emphasis (LGZE/HGZE) que descrevem a distribuição de zonas pequenas e grandes e 

zonas com níveis baixo e alto de intensidade [142]. Short zone low/high gray level emphasis 

(SZLGE/SZHGE), long zone low/high gray level emphasis (LZLGE/LZHGE), gray level non 

uniformity for zone (GLNUz), zone length non uniformity (ZLNU) e zone percentage (ZP) 

são outros cálculos feitos a partir de GLZLM [151,154]. 

Figura 7 - Exemplo de cálculo do GLRLM a 0º. 

Figura 8 - Exemplo de cálculo do GLZLM. 
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Características de ordem superior impõem filtros na imagem para extrair padrões 

repetitivos ou não repetitivos e incluem derivados de Neighborhood Gray-Level Difference 

Matrix (NGLDM), referem-se a diferenças dos valores de intensidade entre cada voxel e 

seus voxels vizinhos em planos de imagem adjacentes [10,153,154]. Essas características 

são pensadas para representar melhor a perceção humana da heterogeneidade ou textura 

dentro de uma imagem [155]. As características do NGLDM incluem coarseness, contraste, 

busyness, complexidade, texture strength. A coarseness descreve a granularidade de uma 

imagem e é considerada uma das propriedades de textura fundamentais, sendo alta em 

imagens que mostram valores de voxel próximos bastante uniformes. O contraste esta 

relacionado com a gama dinâmica dos níveis de intensidade numa imagem e o nível de 

variação de intensidade local, enquanto a busyness relaciona-se com a taxa de mudança 

de intensidade dentro da imagem [150,155,156].  

As características de textura ainda são muito usadas, embora também sejam 

parcialmente sensíveis à normalização e não sejam (totalmente) invariantes 

rotacionalmente. Para superar essas limitações, várias estratégias, como wavelets ou 

representações de frequência espacial, foram propostas. Wavelets são transformações de 

filtro que multiplicam uma imagem por uma matriz de “ondas” lineares ou radiais complexas 

e permitem a identificação de atributos de imagem em resposta a diferentes frequências 

espaciais [97].  

Uma outra abordagem, é efetuar extensões tridimensionais de características 

populares de texturas modernas, como Padrões Binários Locais (LBP). Os LBP 

transformam uma imagem numa matriz de pixels, cada um atribuído a um rótulo binário. 

Um valor é então obtido do centro de cada matriz 3 × 3 de pixels, com base nos valores 

binários relativos dos oito pixels adjacentes na matriz [146,157]. Estes descritores de 

textura superam muitas das limitações acima mencionadas, pois são rotativamente 

invariantes, insensíveis à normalização e codificam informações espaciais. No entanto, 

essas características são computacionalmente caras e geralmente exigem estratégias 

elaboradas de pós-processamento para gerar descritores de região de imagem 

significativos. No entanto, as vantagens das características de textura estão a difundir o 

seu uso. 

As Características de fusão estão relacionadas a conjuntos de dados de imagens 

multimodais que podem ser alinhados geometricamente por registo. A Discrete Wavelet 

Transform (DWT) pode ser aplicada aos conjuntos de dados registados para combinar 

características espaciais e de frequência das imagens multimodais, podendo ser 

superiores do que características separadas extraídas de imagens individuais [158]. 
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Tabela 4 - Exemplos de Descritores baseados em “ROIs”. 

 

2.3.1.5. ESTUDOS DE RADIOMICS NA PET/CT 

Os modelos da radiomics são construídos para prever características do tumor, a 

sua resposta a tratamentos, o aparecimento de nódulos e metástases e prever a 

sobrevivência para uma grande variedade de patologias. Para um desempenho ideal do 

modelo, uma combinação de dados da radiomics e clínicos pode ser necessária. As 

patologias mais estudadas neste âmbito tem sido o cancro do Pulmão [159–163] e os 

tumores de Cabeça e Pescoço [164–167], mas outras patologias como os tumores do recto 

[105,168,169], esófago [170], mama [171,172], melanomas [173] e linfomas [174–176] têm 

sido estudados. 
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Para obtermos uma boa reprodutibilidade das características, surgiram métodos de 

aquisição de imagem de gating, permitindo reduzir os efeitos do movimento respiratório na 

zona toraco-abdominal [159,177]. Um fator que pode afetar as características extraídas é 

a variação dos parâmetros de reconstrução da imagem [161]. 

Relativamente à segmentação, por representar um dos passos mais críticos, vários 

métodos de delineação do tumor foram propostos em várias patologias para superar essa 

barreira, contudo, processos inflamatórios podem ser um entrave para diferenciar o que é 

ou não cancro, levando a falsos achados [165–167,173,176,178–180]. Sabendo que os 

tumores e tecidos normais têm texturas diferentes, a sua identificação pode proporcionar 

uma melhor diferenciação entre ambos. Embora as características da textura forneçam 

uma medida da heterogeneidade intratumoral, essa caracterização não está completa, pois 

o seu cálculo é aplicado a todo o tumor. Essa abordagem pressupõe implicitamente que o 

tumor é heterogéneo, mas bem misturado, negligenciando variações regionais dentro do 

tumor. A necessidade de divisão tumoral para identificar sub-regiões intratumorais 

agressivas é aplicável a muitos tipos de tumores que demonstram heterogeneidade 

intratumoral [150,160,164,181,182].  

Mais comummente, a radiomics tem sido estudada para avaliar a capacidade 

preditiva de sobrevivência, progressão livre de doença e medir a resposta aos tratamentos 

para múltiplas patologias, incluindo tumores do pulmão, esófago, recto, linfomas e cabeça 

e pescoço [168,170,174,175,183,184]. O potencial para a PET / CT radiomics também tem 

sido estudado para prever efeitos secundários dos tratamentos, nomeadamente para a 

previsão da toxicidade da radiação [185].  

O planeamento e adaptação do tratamento de RT por sub-regiões de tumores de 

alto risco associadas à doença agressiva pode ser alvo de um aumento das doses de 

radiação para potencialmente melhorar o controlo local e a sobrevivência do doente [186]. 

 

2.3.1.6. TENDÊNCIAS, DESAFIOS E LIMITAÇÕES 

2.3.1.6.1. Desafios e Limitações 

A Radiomics é uma disciplina jovem, ainda está no início e é necessário um grande 

cuidado ao realizar todas as suas expectativas. Tal como acontece com outros 

tratamentos, a radiomics oferece um grande potencial para acelerar a medicina de 

precisão, no entanto, também é possível que a radiomics tenha uma progressão lenta pelos 

motivos que de seguida abordaremos. Dado o interesse crescente no campo, é importante 

destacar alguns desafios técnicos e práticos associados à radiomics e sua tradução clínica 

final. Vamos tentar analisar suas limitações, os possíveis caminhos para melhoria em cada 

etapa do fluxo de trabalho e discutir as tendências futuras. 

 



PET/CT Radiomics no Estadiamento Linfático em Linfomas de Hodgkin 
 

26 
Mestrado em Tecnologias de Imagem Médica _ Pedro Conde  
 

2.3.1.6.2. Standardização 

Atualmente, não existe nenhum protocolo universal de aquisição de imagens para 

qualquer modalidade de imagem na prática clínica. As imagens obtidas, retrospetivamente, 

são frequentemente heterogéneas, com uma ampla gama de protocolos de aquisição e 

reconstrução de imagens em diferentes centros hospitalares e entre fabricantes, o que 

pode dificultar a análise quantitativa. Para superar este problema, têm havido vários 

esforços para padronizar os protocolos [187,188]. O uso de fantomas pode ser adotado 

para investigar a variabilidade inter aparelhos das características derivadas das imagens, 

fornecendo informações úteis sobre as incertezas da análise quantitativa das imagens 

[189,190]. 

 

2.3.1.6.3. Reprodutibilidade 

A repetibilidade é uma medida de precisão sob condições idênticas ou quase 

idênticas de parâmetros de aquisição [191], e é avaliada pela análise de ‘teste-reteste’, 

uma comparação dos resultados de imagens obtidas num curto período de tempo no 

mesmo doente. Um projeto radiomics racional deve incluir padronização da imagem 

adequada, um teste de robustez das características em relação às variabilidades de 

segmentação, bem como treino e testes rigorosos de modelo. Cada etapa de análise deve 

ser bem documentada, e os códigos e dados originais devem ser facilmente acessíveis, 

permitindo que outros investigadores repliquem os resultados.  

A reprodutibilidade ou robustez, em contraponto, é medida quando o sistema ou 

parâmetros de medição diferem. As principais fontes de variabilidade das características 

são os equipamentos de imagem, os parâmetros de aquisição, reconstrução da imagem e 

a delineação da ROI [192]. Uma solução para esse problema seria padronizar o protocolo 

de imagem em relação à administração da dose, parâmetros de aquisição consistentes 

(corrente de tubo de raios X e pico de voltagem) e o uso de kernels de reconstrução com 

menores níveis de ruído. A suavização da imagem e a redução da espessura da fatia para 

1,25–2,5 mm podem melhorar a reprodutibilidade das características extraídas da CT 

[189,193]. A CT também permite a aquisição em quatro dimensões (4D-CT), para controlar 

os movimentos do tumor ao longo do ciclo respiratório, permitindo maior reprodutibilidade 

das características [194]. 

Na PET, as características são sensíveis aos diferentes modos de aquisição 

[106,163], algoritmos de reconstrução e seus parâmetros definidos pelo operador, como 

número de iterações, nível de pós-filtragem, ruído dos dados de entrada, tamanho da 

matriz e discretização da gama dinâmica das contagens [167,195]. Variabilidades na 

atividade injetada, tempo de aquisição após a injeção, tempo de aquisição por posição de 

cama, parâmetros de CT usados para correção de atenuação dos dados da PET, tamanho 

da matriz e espessura do corte também podem afetar as características extraídas [196–

198]. A estabilidade das características extraídas da 18F-FDG-PET/CT na alteração dos 
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métodos de delineação e reconstrução, mostrou serem mais sensíveis a uma mudança no 

delineamento do que na reconstrução [161].  

Na presença de um movimento tumoral respiratório significativo, como nos casos 

da zona pulmonar, as imagens PET convencionais são influenciadas pelo movimento, pois, 

devido a seus tempos de aquisição relativamente longos, as contagens medidas são 

calculadas sobre múltiplos ciclos respiratórios [159]. O controlo respiratório produz 

resultados diferentes, mas provavelmente mais precisos, porque a desfocagem devido ao 

movimento é minimizado, mas ainda não é rotina em aquisições clínicas [159]. 

Outro fator técnico que pode ter um efeito substancial no cálculo das características 

é a categorização ou quantificação dos dados da PET, de tal forma que os valores originais 

da intensidade do voxel são reduzidos num número variável de bins [191]. As bins 

normalmente são igualmente divididas num número definido (por exemplo, 64 ou 128), ou 

os dados podem ser colocados num número variável de bins de uma largura fixa (por 

exemplo, 1 unidade SUV). Este último método foi relatado para correlacionar melhor com 

a perceção visual [199].  

 

2.3.1.6.4. Segmentação 

A segmentação representa um dos passos mais críticos, pois muitas características 

extraídas podem depender da região segmentada, e os tumores podem ter margens 

indistintas ou complexas, levando à inconsistência e falta de reprodutibilidade dos 

resultados. A delineação manual por um radioncologista é considerado o standard, embora 

seja propenso a uma alta variabilidade interobservador e é uma tarefa muito demorada 

[200]. Estudos radiomics frequentemente usam métodos automáticos e semiautomáticos 

para segmentação, mas como esse processo não é padronizado entre diferentes grupos 

de investigadores, a reprodutibilidade pode ser afetada. 

Além disso, como os achados são baseados principalmente na análise retrospetiva 

dos dados de imagem, a escolha ou a exclusão seletiva dos participantes pode entrar em 

conflito com a generalização do biomarcador de imagem desenvolvido [161,189]. Poucas 

revisões sistemáticas ou meta-análises foram realizadas, resultando em dificuldades na 

adoção da radiomics em ensaios clínicos multicêntricos e na prática clínica. Isto é em parte 

devido à heterogeneidade metodológica entre os estudos relatados e/ou a falta de detalhes 

suficientes para replicar uma análise. Além disso, relativamente poucos estudos 

prospetivos com um grande número de doentes foram relatados. 

 

2.3.1.6.5. Big-Data 

O crescimento exponencial do número de doentes e dos elementos de dados 

colhidos de cada um deles é uma manifestação na medicina duma tendência científica 

marcada pela existência de dados em larga escala e a que genericamente se atribui a 
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designação de big-data. Os objetivos das aplicações com big-data focam-se em extrair 

inferências a partir de grandes conjuntos de dados que não são derivados de experiências 

controladas [201]. A introdução de tecnologias de big-data em radioncologia, que 

compreendem dados de imagem, físicos, clínicos e biológicos, gera uma variedade de 

novas tarefas na prática clínica e na pesquisa. Embora as correlações entre as 

observações possam ser vastas em número e fáceis de obter, a causalidade é muito mais 

difícil de avaliar e estabelecer, em parte porque é uma construção vaga e pouco 

especificada para sistemas complexos.  

 

2.3.1.6.6. Partilha de Dados 

Um dos maiores desafios em radiomics num contexto de big-data, é a partilha de 

metadados relevantes nas imagens em múltiplos centros [188,202]. É importante combinar 

imagens com informações clínicas e de tratamento detalhadas, bem como resultados 

clínicos relevantes para estudos multicêntricos de doentes de grupos separados e criar 

bancos de dados com tamanho suficiente para se ter poder estatístico [203]. Esta partilha 

de dados pode ser intimidante, pois contem uma grande quantidade de informações 

pessoais de saúde essenciais na construção de modelos. 

 

2.3.1.6.7. Tendências 

Conseguir consenso ou ser capaz de fornecer recomendações ou diretrizes a partir 

dos dados de análise radiomics existentes é problemático. A padronização dos parâmetros 

de aquisição, o uso de métodos de radiomics consistentes para melhorar a 

reprodutibilidade usando múltiplos locais está a ser especificamente direcionado para 

validar modelos de classificação.  

A pesquisa em radiomics, no futuro, promete melhorar a utilidade da imagiologia 

médica, tornando-a numa ferramenta mais poderosa que pode fornecer informações 

importantes em relação ao diagnóstico, tratamento individualizado, vigilância e 

prognóstico, diminuindo o tempo de exame gasto pelos médicos [204]. 

A radiomics fornece uma maneira de reduzir custos em cuidados de saúde, pois as 

imagens já estão disponíveis para a maioria dos doentes em oncologia [205]. Pode também 

reduzir a necessidade de biópsia, que é de natureza invasiva, alto risco e custo associados 

e fornecer identificação precoce em doentes que não respondem à QT, evitando 

tratamentos desnecessários com a sua toxicidade inerente [206]. 

A maioria dos estudos em radiomics atualmente concentra-se em modalidades 

únicas, no entanto, há informações mais ricas proveniente de modalidades híbridas que 

podem ser combinadas para desenvolver um quadro mais completo do tumor. Outras 

informações 3D, como a distribuição de dose administrada na RT calculada na CT de pré-

tratamento, poderiam ser integradas. Além disso, as informações de imagem podem ser 
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combinadas com dados de outros aspetos para criar modelos do tipo pan-Omics para 

detetar limites de tumores, modelar a resposta e decifrar a biologia molecular subjacente 

[207]. 

Pode ser muito cedo para envolver a radiomics na prática clínica de rotina devido 

às limitações discutidas anteriormente, mas com a padronização da aquisição e validação 

com estudos clínicos prospetivos, a radiomics pode desempenhar um papel importante na 

gestão de doentes no futuro. 

É importante também salientar o papel da RT no estudo retrospetivo, pois a 

segmentação das ROI’s já está definida nestes casos, permitindo haver uma certa 

comparação das características extraídas com exames subsequentes. Podemos também 

avaliar as suas alterações ao longo do tempo e aferir possíveis relações com outros dados 

disponíveis ou até, quem sabe, tentar tirar conclusões. 
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3. MATERIAIS 

 

Este estudo retrospetivo incluiu 17 doentes, seis do sexo masculino (35,3%) e onze 

do sexo feminino (64,7%), com diagnóstico de Linfoma de Hodgkin de estadio I (17,6%) e 

II (82,4%) de subtipo histológico esclerose nodular (88,2%) e celularidade mista (11,8%). 

Subtipo A 82,4% dos doentes e 17,6% tinham sintomas B.  

Para definição dos fatores de prognóstico, foi utilizada a classificação da GHSG 

(German Hodgkin Study Group). De acordo com estes parâmetros, 88,2% dos doentes 

apresentavam risco desfavorável, dos quais 80% não tinham sintomas B, 40% tinham taxa 

de sedimentação globular inicial ≥ 50mm/h, 60% tinham envolvimento em três ou mais 

áreas ganglionares e 40% tinham doença bulky. 

Relativamente à resposta à terapêutica, 58,8% dos doentes apresentaram resposta 

ao tratamento após dois ciclos de quimioterapia, tendo havido apenas uma recidiva após 

RT (Tabela 5 e anexo B todos os dados clínicos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para verificar estes resultados, tinham de ter feitos exames de diagnóstico 18F-FDG 

PET/CT antes da QT, após dois ciclos de QT e após o tratamento de RT, entre Setembro 

de 2011 e Dezembro de 2015, para avaliar possíveis marcadores de evolução de doença. 

Este intervalo de datas permite pelo menos 4 anos de seguimento e assegura resultados 

clínicos fiáveis para este estudo, incluindo a sobrevivência global (SG), a sobrevivência 

livre de doença à distância (SLD) e a recorrência local (RL). 

Tabela 5 - Tabela de dados clínicos. 
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Para a realização dos exames 18F-FDG PET/CT, os doentes foram injetados com 

4,59 ± 1,84 () MBq/Kg (95% confiança). A aquisição da parte da CT foi feita com cortes 

de 3 mm de espessura, pitch de 0,8 com voltagem de 120 kV e amperagem de 180 mAs, 

com modulação longitudinal de miliamperagem consoante a transmissão. As imagens de 

PET foram adquiridas aproximadamente 60 min após a injeção num Siemens Biograph 

High-Rez de 6 cortes, com reconstrução iterativa OSEM (ordered-subset expectation 

maximisation) com 4 iterações e 8 subconjuntos, com kernel gaussiano de FWHM (Full 

width at half maximum) de 5 mm como filtro pós-reconstrução e com matriz de 128x128. A 

correção da atenuação foi realizada nas imagens da PET usando as imagens da CT 

correspondentes. O tempo de aquisição foi de 3 a 4 minutos por posição de cama para um 

exame de corpo inteiro. 

A ROI foi definida, retrospetivamente para tratamentos de RT, para cada tumor na 

imagem de CT e PET por um radioncologista experiente e revistos para excluir tecido não 

tumoral usando o sistema ARIA® [123]. Num dos doentes o volume foi delineado em três 

áreas diferentes separadamente, sendo por esse motivo examinados separadamente. 

A elaboração do radioma recorre à extração das características das ROI’s utilizando 

para isso os sistemas computacionais MevisLab® [125] e LIFEx [151,208] 
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4. MÉTODOS 

 

O procedimento radiómico inicia-se com o co-registo das imagens referentes aos 

três momentos. Nesse sentido, criou-se uma rede no programa MeVisLab para fazer o 

registo das imagens das diferentes modalidades e momentos de aquisição na zona do 

volume da ROI (CTV).  

Posteriormente, para obter a informação contida nas imagens, recorremos ao 

programa LIFEx [151] donde se extraíram as características radiómicas e os mapas 

paramétricos associados às ROIs em estudo. 

 

 

Começou-se pela preparação das imagens ao importar as imagens da PET/CT e 

da CT de planeamento, juntamente com as estruturas/volumes criados para a realização 

da RT (“RT Structs”) contidas na CT de planeamento. Iniciou-se o processo pela definição 

do número de imagens em cada uma das três modalidades (CT de planeamento, PET e 

CT da PET/CT) ao redor da ROI no sentido de obter eficácia computacional. Visto que cada 

modalidade poderá ter espessuras de corte diferentes tentou-se realizar essa seleção de 

imagens de forma a incluir a mesma localização anatómica. 

4.1 PREPARAÇÃO DAS IMAGENS 

Figura 9 - Esquema da forma de criação do radioma. 
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Reamostraram-se as imagens da CT da PET/CT segundo a grelha espacial da CT 

de planeamento de forma a que as dimensões dos voxels da imagem de origem (CT da 

PET/CT) passaram a ser consistentes com as dimensões dos voxels das imagens de 

referência (CT de planeamento). Após a seleção das imagens na PET, reamostraram-se 

também essas imagens, alterando o tamanho da imagem para o tamanho da CT de 

planeamento, que por consequência altera o tamanho do voxel e o fator escala. Tendo 

como referência a imagem da PET da PET/CT posteriormente transformou-se as 

dimensões do voxel de origem (PET) nas dimensões do voxel de referência (CT de 

planeamento) como se pode visualizar na figura 10. 

 

Para melhorar e acelerar a convergência do co-registo foi criada uma máscara das 

imagens de CT e PET da PET/CT que reamostra as imagens, alterando o número de 

imagens de acordo com o número de imagens da CT de planeamento, alterando o tamanho 

do voxel dado pela imagem de referência (CT e PET da PET/CT) e de seguida voltar a 

transformar as dimensões do voxel de origem (CT e PET da PET/CT) nas dimensões do 

voxel de referência (CT de planeamento). Por fim, gera-se uma imagem de máscara 

paralelepipédica na área de interesse, podendo ser especificado o seu tamanho e posição 

em relação à imagem original. Os valores dos voxels dentro do paralelepípedo foram 

definidos com o valor de 1 (um) e os valores dos voxels em redor de 0 (zero) (figura 10). 

Figura 10 - Esquema do processo de preparação das imagens para posterior realização do co-registo das imagens. 



PET/CT Radiomics no Estadiamento Linfático em Linfomas de Hodgkin 
 

34 
Mestrado em Tecnologias de Imagem Médica _ Pedro Conde  
 

 

Para obter e selecionar a ROI e a informação do contorno da ROI (neste caso será 

o CTV- clinical target volume) primeiro transformam-se os objetos/estruturas do “RTStructs” 

(radiotherapy structs) em “MeVisLab Image library” (MIL) para poder criar listas de CSOs 

(contour segmentation objects).Estas estruturas de dados assim como os módulos que as 

manipulam concretizam a criação automática de contornos em imagens, podendo ser 

mantidos, agrupados e convertidos numa imagem ou conjunto de marcadores. 

Posteriormente filtra-se essa lista de CSOs e gera-se uma cópia dessa lista apenas com a 

estrutura de interesse (CTV), convertendo-a em imagem MIL (figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A concretização do co-registo da CT de planeamento com a CT da PET/CT é feita 

através do modulo “MERIT”, onde a imagem modelo (CT da PET/CT, também chamada 

imagem alvo) é transformada para se alinhar pela imagem de referência (CT de 

planeamento, também chamada imagem fixa), no qual também ligamos a máscara criada 

anteriormente. Este módulo baseia-se num registo rígido linear com transformações afim. 

O objetivo do co-registo passa por determinar o conjunto de parâmetros que otimiza a 

transformação afim. Este processo recorre a um optimizador do tipo Newton [209] com 

4.2 SELEÇÃO DA ROI 

4.3 CO-REGISTO 

Figura 11 - Esquema de seleção da ROI. 
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controlo do tamanho de etapa usando a regra de Armijo (para evitar etapas muito grandes 

ou muito pequenas) avaliando a similaridade da imagem de referência e de modelo para 

poder minimizar o erro [210]. 

As métricas de similaridade mais frequentes são o Ssd (diferença da soma dos 

quadrados, mais adequada para imagens que descrevem distribuições do mesmo 

parâmetro físico) e Nmi (informação mútua normalizada, que maximiza os valores de 

entropia das duas imagens com base no histograma conjunto, sendo robusta para imagens 

multimodais com base na intensidade). Na tabela 6 apresentamos alguns resultados 

computacionais decorrentes de experiências de co-registo CTplan-CT e CTplan-PET. 

Note-se como é relevante o número de iterações.  

 

Como resultado obtemos uma imagem de modelo distorcida onde a transformação 

foi aplicada com o mesmo número de imagens do estudo de referência, um campo de 

deformação linear (por cada voxel é gerado um vetor de deslocamento que indica de onde 

o voxel foi deslocado e descreve o deslocamento das coordenadas do voxel de 

mapeamento retroativo desse voxel) e um gráfico de erro e erro relativo conforme o número 

de iterações (figura 12 e 13). Feito o registo das imagens, verifica-se que a imagem de 

modelo distorcida da CT e a imagem de referência (CT de planeamento) estão visualmente 

ajustadas. Para além disto, sobrepondo o volume de interesse (CTV) nas imagens verifica-

se que esse volume se encontra na mesma localização em que se encontrava na CT de 

planeamento como se pode verificar na figura 13. 

Figura 12 - Gráfico de erro e erro relativo conforme número de iteração relativo ao registo da CT (a) e PET (b) da 
PET/CT e em c) campo de deformação linear resultante do registo da CT da PET/CT. 

Tabela 6 - Dados do registo das imagens de CT e PET. * -usado uma vez; ** - raramente usado. 
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Confirmado o registo da parte da CT é feito o co-registo das imagens da PET da 

PET/CT e CT de planeamento, onde a imagem modelo (PET) é transformada para se 

alinhar pela imagem de referência (CT de planeamento) e na qual também ligamos o 

campo de deformação linear resultante do co-registo anterior (CT da PET/CT com a CT de 

Planeamento) indicando já o vetor de deslocamento necessário para cada voxel como uma 

máscara para facilitar o registo, acrescida à máscara criada anteriormente. Executado o 

co-registo das imagens, verificam-se as imagens de modelo distorcidas da PET e as 

imagens de referência (CT de planeamento) para confirmar a sua coincidência, sendo 

ajudado com a projeção do volume de interesse (CTV) nas imagens. para verificar se esse 

volume se encontra na mesma localização em que se encontrava na CT de planeamento 

como se pode verificar na figura 13. 

Feito o co-registo as imagens resultantes são mascaradas com o volume CTV 

(máscara), criando uma imagem apenas do volume, mas do tamanho da CT de 

planeamento (figura 13).  

Para gravar as imagens resultantes dá-se a indicação de criar uma nova serie e 

estudo com todas as novas informações e identificadores que, entretanto, foram alteradas 

no percurso para que as imagens resultantes coincidam com a localização exata do volume 

CTV e CT de Planeamento. 

 

 

 

Figura 13 - Visualização e confirmação das imagens após o registo entre modalidades e mascara do volume que 
será usado para extrair as características. Em a) e d) imagem da CT de planeamento, b) e e) imagem da CT da PET/CT e c) 
e f) imagem da PET da PET/CT do mesmo doente. 
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Para proceder à extração das características das imagens usamos o programa 

LIFEx (“Local Image Feature Extraction”) começando por transferir as imagens gravadas 

anteriormente (imagem de modelo distorcida da zona do volume da CT e PET da PET/CT) 

e ROI de interesse (CTV). Depois fez-se uma erosão do volume (CTV) de 2 voxels em todo 

o seu diâmetro (figura 14), criando um novo volume mais pequeno para eliminar o ruído de 

fundo contido nas extremidades do volume das imagens da PET e CT. 

 

Para realizar a extração das características das Imagens da PET e CT seleciona-

se a opção “Global Texture (ROI)” e alteram-se os parâmetros para realizar a extração das 

características sempre com os mesmo parâmetros em todos os doentes, nomeadamente 

o número de classes de intensidades, a largura de intervalo de intensidades e os limites 

mínimo e máximo dos valores de HU e SUV da ROI, sendo apenas diferentes entre 

modalidades (tabela 7).Para realizar o calculo da SUV, as imagens têm de ter incluídas 

nos seus metadados DICOM informações necessárias para o seu cálculo, como o peso do 

doente, dose do radioatividade do fármaco no tempo de exame, tempos de injeção. 

De seguida são selecionadas as 50 características, de primeira ordem (forma, 

histograma e convencional) e de segunda ordem (GLCM, GLRLM, NGLDM e GLZLM), 

disponíveis no programa para obter os resultados (figura 15). 

 

 

4.4 EXTRAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS 

Figura 14 - Visualização do programa LIFEx com os dois volumes, a azul o volume CTV e a vermelho o volume 
após erosão de 2 voxels que será usado para extrair as características. 
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Para calcular os mapas paramétricos das características disponíveis seleciona-se 

a opção “Local Texture (Map)” e alteram-se os parâmetros para extrair os mapas das 

características texturais desejadas sempre com os mesmo parâmetros em todos os 

doentes, alterando apenas entre modalidades como se pode ver na tabela 8, selecionando 

o número de classes de intensidade e a largura de intervalo de intensidades, limites mínimo 

e máximo dos valores de HU e SUV da ROI. Para além destes parâmetros selecionamos 

Figura 15 - Características disponíveis no programa LIFEx. 

Tabela 7 - Parâmetros para definição dos cálculos na extração das características da CT e PET. 
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a opção de realizar o cálculo em toda a imagem, pois a versão do programa usada não 

permite fazer o cálculo apenas na zona do volume, mas em toda a imagem o que pode 

tornar os limites dos volumes com algumas variações de intensidades devido à grande 

diferença entre intensidades dos voxels. Por último, usa-se um kernel 3, isto é, em cada 

voxel a característica será calculada a partir de uma caixa de 3 x 3 x 3 voxels centrada 

nesse voxel para obter os resultados. Após os resultados obtidos nesse voxel, passa para 

o voxel seguinte e o cálculo é repetido, sendo repetido para todos os voxels da imagem 

até obter as características dos mapas paramétricos em todas as imagens. 

 

 

A correlação do radioma com os resultados clínicos foi realizada através do Teste 

Mann-Whitney [211], pois é um teste não paramétrico aplicado para duas amostras 

independentes usado para testar a heterogeneidade de duas amostras que não necessitam 

de ser grandes. Para além deste teste fez-se o Teste Friedman [212] para detetar 

diferenças nos dados obtidos nos três momentos do tratamento e averiguar se existe 

alguma diversidade significativa de valores. Os fatores clínicos usados para os testes foram 

a presença ou ausência de doença bulky, resposta à QT, três ou mais de áreas 

ganglionares, taxa de sedimentação ≥ 50 mm/h sem sintomas B, tipo de sintomas (A ou B) 

e o sexo (feminino ou masculino). 

   

4.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Tabela 8 - Parâmetros usados para calculo dos mapas de intensidade paramétricos. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Feita a análise das imagens começamos por averiguar os dados adquiridos pelas 

características convencionais (min, mean, std, max, Q1, Q2, Q3, SUVpeak0,5, SUVpeak1 

e SUVTLG) seguido pelas características de histograma (skewness, kurtosis, excess 

kurtosis, entropy log10, entropy, log2 e energy) e características de forma (volume mL, 

volume voxels, sphericity e compacity). Para além destas características temos as GLCM 

(homogeneity, energy, contrast, correlation, entropy log10, entropy log2 e dissimilarity), 

GLZLM (SZE, LZE, LGZE, HGZE, SZLGE, SZHGE, LZLGE, LZHGE, GLNUz, ZLNU e ZP), 

NGLDM (coarness, contrast e busyness) e GLRLM (SRE, LRE, LGRE, HGRE, SRLGE, 

SRHGE, LRLGE, LRHGE, GLNUr, RLNU e RP). 

 

 

Nas características convencionais, na modalidade da PET, inicialmente consegue-

se visualizar valores mínimos de SUV constantes e baixos, valores de SUV altos em todos 

os quadrantes [inferior (Q1), médios (mean e Q2) e máximos (max e Q3)] e valores de TLG 

com valores altos. Após QT verifica-se grande diminuição dos valores de SUV em todos os 

parâmetros e grande descida também do TLG, exceto doente 2 onde se verifica uma 

descida gradual ligeira como se pode verificar na figura 16 (e anexo C). Após RT os valores 

de SUV e TLG continuam a descer, mas ligeiramente. 

 CARACTERÍSTICAS  

5.1.1 CONVENCIONAIS 

Figura 16 - Algumas características convencionais da modalidade PET. 
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Na modalidade CT inicialmente pode-se verificar valores mínimos de HU muito 

baixos e constantes, exceto doentes 1, 9 (volume 2) e 11 com valores mais altos e valores 

de HU em todos os parâmetros baixos (Q1, Q2, mean, max e Q3).  

Após QT verifica-se descida dos valores do quadrante inferior e médios, 

manutenção dos valores mínimos de HU na maioria dos doentes, exceto doentes 1 e 9 

(volume 2) que aumentam os valores e doente 11 em que diminui. Também podemos 

verificar aumento da dispersão dos valores médios e valores altos de HU na maioria dos 

doentes.  

Após RT verifica-se uma continua descida dos valores de HU no quadrante 

superior, continuo aumento da dispersão do valor médio na maioria dos doentes, exceto 

doente 3 e 16 com grande descida da dispersão do valor médio (provavelmente pela 

ausência de estrutura óssea que estava presente anteriormente). Nos restantes 

parâmetros mantêm-se os valores, exceto doentes 1 e 6 com grande aumento e doente 4 

com grande diminuição do valor máximo de HU (provável surgimento ou ausência de 

estruturas ósseas) e doente 9 (volume 3) com grande aumento dos valores de HU no 

terceiro quadrante (figura 17 e anexo C). 

 

 

 

Figura 17 - Algumas características da modalidade CT. 
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Quanto às características de histograma, inicialmente na modalidade da PET 

verifica-se que a massa de distribuição está concentrada na direção da cauda, alguma 

assimetria em relação ao valor medio com distribuição da cauda à direita e uma 

aleatoriedade da distribuição nos valores das imagens, indicando baixa homogeneidade 

dos valores da SUV.  

Após QT o valor da assimetria desce para próximo de zero e em metade dos 

doentes existe deslocação dos valores na direção a um pico próximo do valor médio e na 

outra metade em direção da cauda, exceto doente 10 em que se verifica aumento da 

assimetria e doente 14 em que a assimetria diminui ligeiramente. Podemos também 

averiguar uma grande descida da aleatoriedade dos valores nas imagens e aumento da 

homogeneidade.  

Após RT os valores não se alteram muito, exceto doente 10 e 14, onde se verifica 

grande redução da assimetria, deslocação dos valores em direção a um pico próximo do 

valor médio e no doente 9 (volume 3) uma descida da homogeneidade, mas continuando 

acima dos outros doentes (figura 18 e anexo C). 

 

5.1.2 HISTOGRAMA 

Figura 18 - Características de Histograma da molalidade PET. 
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Na modalidade CT inicialmente visualiza-se a massa de distribuição concentrada 

na direção da cauda, grande assimetria da distribuição dos valores em relação ao valor 

médio com cauda à esquerda (exceto doente 11 que tem cauda à direita como podemos 

verificar na característica skewness da figura 19). Para além disso, verifica-se uma baixa 

aleatoriedade na distribuição dos valores na imagem e grande homogeneidade. 

 Após QT verifica-se uma aproximação da massa de distribuição em direção a um 

pico próximo do valor médio, diminuição da assimetria e subida da aleatoriedade da 

distribuição da imagem, indicando uma diminuição da homogeneidade.  

Após RT não se verificam alterações importantes, exceto na diminuição da 

assimetria no doente 6, deslocamento da massa de distribuição na direção da cauda no 

doente 15 e nos doentes 5 e 17 um aumento da aleatoriedade como podemos ver na figura 

19 (restantes gráficos em anexo C). 

 

 

 

 

Figura 19 - Características de Histograma da modalidade CT. 
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Quantos às características de forma verifica-se uma grande variabilidade de 

tamanhos e apesar de número de voxels parecidos, os volumes podem ter mL diferentes 

(ex. doentes 10 e 11 na figura 20) e na maioria dos volumes a forma do tumor é compacta. 

 

 

 

 

 

Nas características GLCM (que é uma matriz cujos índices de linha e coluna 

representam classes de intensidade e as células contêm o número de vezes que os valores 

dessas classes correspondentes co-existem numa determinada relação de vizinhança), na 

modalidade PET verifica-se inicialmente níveis de SUV pouco uniformes, maior variação 

das intensidades locais e maior disparidade nos valores de intensidade dos voxels vizinhos, 

indicando pouca homogeneidade. Para além disso pode-se visualizar correlação dos níveis 

de intensidade para os seus respetivos voxels, indicando dependência linear dos valores 

de SUV com os respetivos voxels (figura 21). Após QT verificam-se valores mais próximos 

entre voxels e uma menor variação de intensidade local, indicando um aumento da 

5.1.3 FORMA 

5.1.4 GLCM 

5.1.4.1 ANÁLISE GLOBAL 

Figura 20 - Características de Forma. 
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homogeneidade dos valores da SUV. Podemos observar uma diminuição da dependência 

linear dos valores da SUV com os respetivos voxels e diminuição da aleatoriedade nas 

diferenças de valores de intensidade (característica correlation e entropy-log10 

respetivamente na figura 21). Após RT apenas se verifica um aumento da homogeneidade 

na maioria dos doentes, exceto doente 9 (volume 1 e 3) com grande diminuição dos 

padrões de homogeneidade (característica energy na figura 21, restantes em anexo C). 

 

Quanto à CT inicialmente verifica-se pouca variação de intensidade local, indicando 

grande homogeneidade dos valores de HU, baixa aleatoriedade nas diferenças de valores 

de intensidade dos voxels vizinhos. Após QT apura-se um aumento da variabilidade de 

intensidade dos voxels, indicando diminuição da homogeneidade( motivado pela presença 

de estruturas ósseas ou cateter venoso central que não estariam presentes inicialmente), 

exceto no doente 7 com grande diminuição da intensidade local (devido à ausência de 

estrutura óssea que estava presente inicialmente por provável alteração de posicionamento 

entre exames ou alteração de anatomia devido à resposta ao tratamento) e doente 15 com 

aumento dos padrões de homogeneidade. Verificamos também aumento da dependência 

linear entre HU e voxels, exceto doente 7 com descida elevada da dependência linear como 

se pode verificar na figura 22 (e em anexo C). Após RT visualiza-se uma ligeira descida da 

homogeneidade e aumento da dependência linear entre HU e voxels, mantendo-se as 

restantes características. 

Figura 21 - Características GLCM da modalidade PET. 
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Ao visualizar a distribuição das características GLCM em modo “Color Map”, na 

modalidade da PET conseguimos verificar que antes da realização dos tratamentos existe 

grande disparidade e variabilidade nos valores de intensidade local, indicando muito baixos 

padrões de homogeneidade local, exceto nos doentes 2, 7, 10 ,11 e 14, onde se consegue 

visualizar alguns focos de homogeneidade dos valores de intensidade e principalmente no 

doente 2, onde essa homogeneidade parece ser na maioria do volume como se pode 

confirmar na figura 23.  

 

 

5.1.4.2 IMAGENS PARAMÉTRICAS 

Figura 22 - Características GLCM da modalidade CT. 
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Após a QT verifica-se grande ocorrência de pares de valores de intensidade, grande 

aumento das semelhanças das intensidades locais indicando grande aumento dos padrões 

de homogeneidade por todo o volume e resposta ao tratamento de QT. Em alguns doentes 

(doentes 2, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 16 e 17) essa homogeneidade não se verifica em todo o 

volume, podendo indicar presença de doença ou atividade inflamatória iatrogénica. Nos 

doentes 2, 4, 7, 11, 12, 14 e 17 podemos verificar uma ligeira alteração das variações de 

intensidade que se confirma persistência de doença ou atividade inflamatória iatrogénica 

conforme a informação clínica (figura 23 e 24). 

Quanto ao doente 8 também verificamos pequena variação da homogeneidade dos 

valores de intensidade (valor máximo de SUV de 3 como se pode observar na figura 24), 

mas neste caso a nível clínico não se tem indicação alguma de recidiva de doença ou 

atividade inflamatória iatrogénica, mas após RT essa zona torna-se homogénea indicando 

ausência de doença.  

Por outro lado, no doente 16 a informação clínica após QT indica ausência de 

doença, mas presença de sinais de provável atividade inflamatória iatrogénica (valor 

máximo de SUV de 4,9) que após verificação das imagens indicam variação de 

Figura 23 - Mapas paramétricos sobre o CTV na PET de doente 2 (à esquerda) e 14 (à direita) com parâmetros 
homogeneidade, energia, entropia log 10, dissimilaridade e contraste. 
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intensidades conforme a informação dada, aumentando grandemente a homogeneidade 

após RT (figura 24).  

 

Para finalizar, no doente 17 pode-se observar ligeira variação das intensidades, que 

após verificação da informação clínica averigua-se que se poderá tratar de persistência de 

doença ou atividade inflamatória iatrogénica, visto ter atividade inferior à hepática (SUV de 

2,8), que após RT parece desaparecer (figura 27).  

Após a RT pode-se verificar ligeira subida ou descida na ocorrência de pares de 

valores de intensidade locais nos doentes onde já se verificavam grandes padrões de 

homogeneidade e, nos restantes, onde ainda se observava disparidade de valores de 

intensidade em alguns locais, verificou-se grande aumento da ocorrência de valores 

semelhantes de intensidade por todo o volume indicando grande aumento dos padrões de 

homogeneidade. Apenas no doente 4 podemos verificar que após RT na extremidade do 

volume um pico de variação de intensidades em todos os parâmetros (confirmado com um 

SUV de 4,6 conforme se pode observar na figura 25), indicando recidiva da doença no local 

irradiado, visto que a área a tratar seria maior (pois estamos apenas a avaliar o CTV e não 

o PTV - planning target volume), em conformidade com os dados clínicos.  

Figura 24 - Mapas paramétricos sobre o CTV na PET de doente 8 (à esquerda) e doente 16 (à direita) onde se 
pode visualizar parâmetros homogeneidade, entropia log 10, energia, dissimilaridade e contraste. 
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Relativamente à distribuição local das características GLCM na modalidade CT, 

podemos observar inicialmente imagens com pouca variabilidade dos valores de 

intensidade indicando padrões de homogeneidade elevadas nos volumes, verificando-se 

alguma variabilidade das intensidades nas extremidades das imagens devido à análise ser 

feita a toda a imagem e não ser restrita apenas ao volume. Podemos verificar, em alguns 

doentes, aumento da disparidade de valores devido à presença de estruturas ósseas. Após 

QT e após RT as variações de intensidade alteram pouco, aumentando ou diminuindo 

ligeiramente em todos os doentes, sendo essas pequenas alterações por vezes 

provocadas pela presença ou ausência de estruturas ósseas que não estavam presentes 

nas fases anteriores, provavelmente provocadas pelo posicionamento diferente entre 

exames ou pela alteração da anatomia do doente instigada pelo decréscimo ou ausência 

da doença. Outro motivo para as pequenas alterações de intensidades é a presença, em 

alguns doentes, de cateter venoso central, que mais uma vez não estaria presente 

inicialmente (figura 26).  

 

 

Figura 25 - Mapas paramétricos sobre o CTV na PET de doente 4 com parâmetros homogeneidade, entropia log 
10, energia, dissimilaridade e contraste. 
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Para além disso, no doente 17, após RT, pode-se observar estruturas calcificadas 

(figura 27), que curiosamente coincidem com local inicial de doença, que também 

provocam aumento das variações de intensidade local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 - Mapas paramétricos sobre o CTV na modalidade CT de doente 13 com parâmetros homogeneidade, 
entropia log 10, energia, dissimilaridade e contraste, onde se pode visualizar o aumento da heterogeneidade nos locais onde 
se visualizam estruturas ósseas e após QT e RT a presença de cateter venoso central, que não estava presente inicialmente. 
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Nas características GLZLM, que descrevem o número de zonas com nível de 

intensidade i e tamanho j que aparecem na imagem, pode-se verificar na modalidade da 

PET pré QT zonas de tamanho mais pequenas e texturas finas, porções maiores com 

valores de SUV alto e grande quantidade de zonas pequenas com valores altos de SUV, 

indicando baixa homogeneidade dos valores de intensidade. Após QT verifica-se um 

aumento das zonas de tamanho maior e textura mais grosseira com diminuição das zonas 

com valor de SUV alto. Verifica-se também, grande aumento de zonas grandes com 

valores de SUV baixo, indicando maior homogeneidade na zona da imagem. Após RT as 

zonas de tamanho maior e textura mais grosseira continua a aumentar e as restantes 

características mantem-se, exceto no doente 10 com grande diminuição das zonas de 

pequeno tamanho com valores altos de SUV (figura 28 e em anexo C). 

 

 

5.1.5 GLZLM 

Figura 27 - Mapas paramétricos sobre o CTV na PET (à esquerda) e CT (à direita) do doente 17 com parâmetros 
homogeneidade, entropia log 10, energia, dissimilaridade e contraste. 
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Na modalidade CT inicialmente verificam-se zonas de tamanho pequeno com 

textura fina e zonas de tamanho maiores com textura mais grosseira, grandes zonas com 

valores altos de HU e muitas zonas de menor tamanho com valores baixos de HU, 

indicando variabilidade de valores e tamanhos. Para além disso podemos verificar alguma 

homogeneidade na zona da imagem.  

Após QT pode-se verificar um aumento das zonas de tamanho pequeno e texturas 

finas, em metade dos doentes existe aumento de zonas com valores altos de HU e na outra 

metade diminui. Consegue-se visualizar também diminuição das zonas de menor e maior 

tamanho com valores de HU baixos, exceto o doente 7 em que se verifica aumento em 

todas as fases de tratamento (muito provavelmente devido à ausência de estrutura óssea 

após QT e RT presente inicialmente no volume). Para além disso também pode-se verificar 

uma diminuição da homogeneidade das intensidades, exceto doente 7 em que aumenta 

(figura 30 e em anexo C).  

Após RT verifica-se apenas diminuição da homogeneidade na maioria dos doentes 

e restantes características não sofrem grandes alterações, exceto doentes 7 e 13 que 

sofrem aumento das zonas maiores com valores de HU baixos e zonas de tamanho maior 

com textura mais grosseira. Por fim, os doentes 1, 6 e 8 sofrem grande aumento de zonas 

com valores de HU altos (provavelmente provocado pelo aparecimento de estrutura óssea 

Figura 28 - Algumas características de GLZLM da modalidade PET. 
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ausente nas fases anteriores como se pode verificar na figura 29) e doentes 5 e 16 grande 

diminuição (provavelmente devido a ausência de estrutura óssea que estava presente 

inicialmente). 

 

Figura 29 - Visualização de estrutura óssea no doente 1, 6 e 8 que não estariam presentes nas fases anteriores. 

 

 

 

Figura 30 - Algumas características GLZLM da modalidade CT. 
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Nas características NGLDM, que se referem às diferenças dos valores de 

intensidade entre cada voxel e seus voxels vizinhos em planos de imagem adjacentes, na 

modalidade da PET após QT, verifica-se uma imagem pouco ocupada, com poucas 

mudanças entre voxels vizinhos, com gama dinâmica e taxa de mudança espacial mais 

baixa, ou seja, textura local mais uniforme. Após QT verifica-se uma imagem muito 

ocupada, com grandes mudanças de intensidade entre voxels vizinhos e uma mudança 

espacial mais alta, logo uma textura menos uniforme. Após RT, na maioria dos doentes, a 

imagem é ainda mais ocupada, com aumento das mudanças de intensidade entre voxels 

vizinhos, mantendo-se o resto das características como se pode visualizar na figura 31. 

 

Na modalidade da CT, verifica-se uma imagem pouco ocupada, baixa faixa 

dinâmica e taxa de mudança espacial com poucas mudanças entre voxels vizinhos, exceto 

doente 9 (volume 3) que indica uma textura mais uniforme (figura 31, característica 

coarseness). Após QT e RT não se verificam grandes alterações, exceto nos doentes 3, e 

principalmente no 7 onde existe diminuição da homogeneidade e doente 9 (volume 1 e 2) 

com aumento da homogeneidade. 

5.1.6 NGLDM 

Figura 31 - Características NGLDM das modalidades PET (à esquerda) e CT (à direita). 
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Nas características GLRLM, que descreve o número de vezes que o nível de 

intensidade i e o tamanho j aparecem consecutivamente na direção especificada, antes do 

tratamento de QT na PET verificam-se comprimentos mais curtos e texturas mais 

refinadas, comprimentos curtos e longos com valores altos de SUV e uma maior 

concentração de valores altos de SUV. Podemos verificar também uma maior similaridade 

nos valores de intensidade, menor homogeneidade ente comprimentos na imagem e uma 

maior porção da ROI consiste em pequenas tiragens, ou seja, textura mais fina. Após QT 

pode-se visualizar um aumento da textura na imagem (mais grosseira), uma grande 

diminuição dos valores altos da SUV e por consequência uma maior concentração dos 

valores baixos de SUV. Para além disso podemos ver um aumento dos comprimentos mais 

longos com valores mais baixos de SUV, levando a uma imagem mais homogénea, uma 

menor similaridade nos valores de intensidade e uma porção mais pequena da ROI com 

textura fina. Após RT verifica-se, na maioria dos doentes, um aumento da grossura da 

textura, os valores mais baixos de SUV continuam a aumentar, exceto no doente 9 (volume 

1, 2 e 3) em que o valor desce como se pode verificar na figura 32 e em anexo C. Pode-se 

ver também, na maioria dos doentes, um aumento dos comprimentos com valores baixos 

de SUV e nos doentes 6, 9 (volume 2) e 12 regista-se um aumento dos comprimentos 

longos com valores altos de SUV que voltam para perto dos valores iniciais. 

5.1.7 GLRLM 

Figura 32 - Algumas características GLRLM na modalidade PET. 
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Na CT antes do início dos tratamentos podemos visualizar comprimentos longos e 

texturas mais grosseiras, grande concentração de valores altos de HU na imagem e muitos 

comprimentos curtos e longos de valores altos de HU. Podemos verificam uma porção 

menor da ROI com texturas mais finas, uma menor similaridade dos valores de intensidade 

e alguma ou elevada homogeneidade entre comprimentos na imagem.  

Após QT verifica-se um aumento da porção da ROI com textura mais fina, uma 

menor concentração dos valores altos de HU, um aumento dos comprimentos mais curtos 

e diminuição dos comprimentos mais longos com valores altos de HU. Verifica-se também 

um aumento da similaridade nos valores de intensidade e diminuição da homogeneidade 

entre comprimentos. Após RT a maioria dos valores praticamente não sofrem alterações, 

exceto um ligeiro aumento dos valores baixos de HU e comprimentos curtos com valores 

baixos de HU no doente 12, diminuição nos comprimentos mais curtos com valores altos 

de HU e maior homogeneidade no doente 16 como se pode ver na figura 33 e em anexo 

C. 

 

 

 

Figura 33 - Algumas características GLRLM da modalidade CT. 
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Feita a análise radiómica das ROIs passamos à sua correlação com os dados 

clínicos através da análise estatística. Verificou-se um pouco complicado determinar 

hipóteses clínicas que pudessem ser relativamente decisivas para tentar retirar algum valor 

preditivo, visto tratar-se de uma pequena amostra (17 doentes) que já vinha limitada em 

relação aos estádios avaliados e como tal uma amostra pouco heterogénea. Para 

determinar as hipóteses clínicas verificou-se quais os dados clínicos de mais importância 

na avaliação da doença e que mais variavam em toda a amostra. Dessa amostra os que 

mais se salientaram foram a presença ou ausência de doença bulky, resposta à QT, três 

ou mais áreas ganglionares envolvidas, taxa de sedimentação ≥ 50 mm/h sem sintomas B, 

tipo de sintomas (A ou B) e sexo (feminino ou masculino). Sendo notória a pequena 

amostra a estratégia da análise estatística passou por escolher um teste não paramétrico 

na primeira fase para testar a heterogeneidade das amostras (Teste Mann-Whitney [211]) 

e posteriormente o teste de Friedman [212] para verificar se nessa amostra existe alguma 

diversidade significativa de valores ao longo dos três momentos avaliados. Com esses 

dados conseguimos verificar a coincidência dos dados clínicos fornecidos, os dados 

radiómicos e a analise estatística para uma melhor interpretação geral dos resultados 

obtidos. 

Ao avaliar os resultados estatísticos, começando pelos dados da presença ou 

ausência de três ou mais áreas ganglionares envolvidas, pode-se verificar a nível das 

características convencionais resultados que indicam semelhança de valores significativa 

do desvio padrão na modalidade PET após QT (p =0,02), onde os valores indicam baixa 

dispersão relativamente ao valor médio, e na modalidade CT após RT (p=0,041), onde os 

valores indicam grande dispersão em relação ao valor médio (figura 34).  

 

 

 

 

 ANALISE ESTATÍSTICA 

5.2.1. TRÊS OU MAIS ÁREAS GANGLIONARES ENVOLVIDAS  
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Avaliando a nível das características de histograma pode-se verificar valores que 

indicam semelhança significativa apenas na modalidade da PET e após QT, começando 

pela energia (p=0,001), onde consegue-se verificar valores altos, principalmente na 

presença de três ou mais áreas ganglionares, indicando grande uniformidade. Também é 

possível verificar na entropia log 2 e entropia log 10 (p=0,003 nos dois parâmetros), onde 

os valores de ambos indicam baixa aleatoriedade, principalmente na presença de três ou 

mais áreas ganglionares (figura 35 e restantes gráficos no anexo D).  

 

 

Figura 34 - Características Convencionais na avaliação de ≥ 3 áreas ganglionares na modalidade PET (superior) 
e CT (inferior). 
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Passando para as características GLCM ao nível da modalidade PET, mais uma 

vez após QT, verifica-se a característica energia (p=0,012), entropia log 2 e entropia log 10 

(p=0,012 em ambos) com valores que indicam semelhança significativa, onde os padrões 

de homogeneidade estão aumentados e se averigua baixa variabilidade de valores de 

intensidade principalmente na presença de três ou mais áreas ganglionares como se pode 

verificar na figura 36 e no anexo D.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 - Característica energia obtida a partir do Histograma na avaliação do factor ≥ 3 áreas ganglionares na 
modalidade PET. 

Figura 36 - Características GLCM energia na avaliação do fator de ≥ 3 áreas ganglionares na modalidade PET. 
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Na modalidade CT após RT nas características contraste e dissimilaridade pode-se 

verificar ligeira variação de intensidade local, principalmente na ausência de três ou mais 

áreas ganglionares envolvidas, indicando alguma semelhança significativa com p=0,051 e 

p=0,033 respetivamente conforme podemos ver na figura 37 e no anexo D.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas características NGLDM pode-se verificar apenas na modalidade PET após QT 

a característica contraste com p=0,026, onde indica existir muito baixa mudança de 

intensidades, que aparenta ser ligeiramente mais alto na ausência de três ou mais áreas 

ganglionares, indicando semelhança de valores significativa (figura 38).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 - Características GLCM dissimilaridade na avaliação do fator ≥ 3 áreas ganglionares na modalidade CT. 

Figura 38 - Características NGLDM de contraste na avaliação do fator ≥ 3 áreas ganglionares na modalidade PET. 
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Por fim, nas características GLZLM na modalidade PET antes de iniciar os 

tratamentos de QT pode-se ver resultados que podem indicar semelhança de valores 

significativa nas características GLNU (p=0,051) e SZE (p=0,012), onde se verifica baixa 

homogeneidade dos valores de intensidade e zonas de tamanho pequeno com textura fina, 

principalmente na ausência de três ou mais áreas ganglionares (figura 39 e no anexo D).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na modalidade CT pode-se verificar pré tratamento de QT valores de p = 0,016 que 

indicam ser significativamente semelhantes nas características LZE, LZHGE e LZLGE, 

onde se pode verificar zonas de tamanho grande com textura grosseira e zonas de 

tamanho grande com valores altos e baixos de HU, sendo maiores na ausência de três ou 

mais áreas ganglionares como se pode confirmar na figura 40 e no anexo D. Após QT nas 

mesmas características também pode-se visualizar valores que indicam semelhança 

significativa (p=0,004 nas três características), onde podemos verificar diminuição das 

zonas de tamanho grande com textura grosseira e zonas de tamanho grande com HU altos 

e baixos, sendo valor médio mais alto nos doentes sem três ou mais áreas ganglionares 

(figura 40 e no anexo D).  

Figura 39 - Características GLZLM de GLNU na avaliação do fator ≥ 3 áreas ganglionares na modalidade PET. 
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Comparando a evolução dos três momentos avaliados (pré QT, após QT e após 

RT), nos doentes com presença de três ou mais áreas ganglionares envolvidas, pode-se 

verificar que na modalidade PET as características GLZLM (GLNU e SZE) e na modalidade 

CT as características convencionais (desvio padrão) e GLCM (contraste) não tiveram 

diferença significativa, indicando estagnação dos valores em algum dos momentos. Nas 

restantes características tem-se a indicação de evolução significativa como se pode 

visualizar na tabela 9. Na ausência de três ou mais áreas ganglionares envolvidas apenas 

na característica GLZLM (SZE), na modalidade PET, não se verificou progressão dos 

valores, os restantes parâmetros tiveram todos alterações dos seus valores ao longo de 

todas as fases como se pode verificar na tabela 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 - Características GLZLM de LZE na avaliação do fator ≥ 3 áreas ganglionares na modalidade CT. 
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Passando para a avaliação do fator nível da taxa de sedimentação ≥50mm/h sem 

presença de sintomas B, começando pelas características GLCM na modalidade PET após 

RT, verifica-se que os resultados podem indicar semelhança na característica contraste 

com p=0,022, onde se deteta pouca variação de valores de intensidade, sendo o valor igual 

na presença ou ausência de taxa de sedimentação como se pode ver na figura 41.  

 

 

 

 

 

 

5.2.2. TAXA DE SEDIMENTAÇÃO ≥50MM/H SEM PRESENÇA DE SINTOMAS B 

Tabela 9 - Comparação com os três momentos (pré QT, após QT e após RT) nos doentes com presença ou 
ausência de ≥ 3 áreas ganglionares envolvidas, onde p<0,05 indica distribuição não ser semelhante nos três momentos. 
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Na modalidade CT pré QT pode-se verificar indícios de semelhança significativa na 

característica correlação (p=0,012), onde podemos visualizar uma maior dependência 

linear dos valores de HU na presença de taxa de sedimentação sem sintomas B (figura 

42).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 - Características GLCM de contraste na modalidade PET na avaliação do fator taxa de sedimentação 
≥50mm/h sem sintomas B. 

Figura 42 - Características GLCM correlação na modalidade CT na avaliação do fator taxa de sedimentação 
≥50mm/h sem sintomas B. 
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Nas características GLRLM apenas se verificam indícios de semelhança na 

característica GLNU na modalidade PET após RT (p=0,058), onde existe baixa similaridade 

dos valores, principalmente na presença de taxa de sedimentação (figura 43).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar, nas características GLZLM, podem-se verificar indícios de 

semelhança significativa apenas na modalidade PET após RT nas características LZE e 

ZP (ambas com p=0,058), onde existem grandes zonas com textura grosseira e muito baixa 

presença de textura fina, principalmente nos doentes com presença inicial de taxa de 

sedimentação sem sintomas B como se pode ver na figura 44 e no anexo D.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 - Características GLRLM de GLNU na modalidade PET para avaliação do fator taxa de sedimentação 
≥50mm/h sem sintomas B. 

Figura 44 - Características GLZLM de LZE na modalidade PET na avaliação do fator taxa de sedimentação 
≥50mm/h sem sintomas B. 
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Ao fazer a avaliação da distribuição dos valores ao longo do percurso do tratamento 

(pré QT, após QT e após RT) verifica-se que não existe semelhança na distribuição dos 

valores em todas as características avaliadas em ambas as modalidades, tanto na 

presença como na ausência de taxa de sedimentação ≥ 50 mm/h sem sintomas B como se 

pode verificar na tabela 10. 

 

 

Passando a avaliar o fator doença Bulky podem-se verificar indícios de significância 

apenas na modalidade PET. Começando pelas características GLCM, apenas na energia 

após QT indica ter significância (p=0,007), onde se visualiza grandes padrões de 

homogeneidade, principalmente nos doentes sem presença de doença bulky (figura 45).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3. DOENÇA BULKY 

Figura 45 - Características GLCM de energia na modalidade PET para avaliação do fator doença bulky. 

Tabela 10 - Comparação com os três momentos (pré QT, após QT e após RT) onde um p<0,05 indica distribuição 
não é semelhante nos três momentos 
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Nas características GLRLM verifica-se indícios de significância apenas pré QT em 

LRHGE (p=0,009) e RLNU (p=0,029), onde se pode visualizar grandes quantidades de 

comprimentos longos com valores altos de SUV e comprimentos pouco similares, 

principalmente nos doentes com presença de doença bulky, como se pode verificar na 

figura 46 e no anexo D.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por fim, nas características GLZLM apenas se verificam indícios de semelhança 

significativa pré QT nas características GLNU (p=0,005) e ZLNU (p=0,058), nas quais se 

visualiza variabilidade de intensidade dos valores de SUV e pouca homogeneidade, 

principalmente nos doentes com presença de doença bulky (figura 47 e no anexo D).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 - Característica GLRLM de LRHGE na modalidade PET para avaliação do fator doença bulky. 

Figura 47 - Características GLZM de GLNU na modalidade PET para avaliação do fator doença bulky. 
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Quanto à distribuição dos parâmetros ao longo dos três momentos avaliados (pré 

QT, após QT e após RT) apenas na modalidade PET, conseguem-se verificar alterações 

significativas em todos os parâmetros avaliados na presença de doença bulky indicando 

progressão dos valores em todas as fases do tratamento (tabela 11). Contudo, nos doentes 

sem doença bulky, apenas na característica GLRLM (LRHGE) não se verifica diferenças 

ao longo de todas as fases, mas nas restantes características avaliadas pode-se verificar 

alterações em todos os momentos como se pode confirmar na tabela 11. 

 

Ao nível da resposta ao tratamento de QT, começando pelas características GLCM, 

pode-se apenas verificar na modalidade PET pré QT indícios de semelhança significativa 

na característica homogeneidade (p=0,056), onde se pode ver baixa homogeneidade de 

valores, principalmente nos doentes que tiveram resposta à QT como se pode visualizar 

na figura 48.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4. RESPOSTA AO TRATAMENTO DE QT 

Figura 48 - Características GLCM de homogeneidade na modalidade PET para avaliação do fator resposta à QT. 

Tabela 11 - Comparação com os três momentos (pré QT, após QT e após RT), onde um p<0,05 indica distribuição 
não é semelhante nos três momentos. 
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Nas características GLRLM, na modalidade de PET, pode-se verificar antes do 

inicio dos tratamentos de QT resultados que indicam semelhanças significativas nas 

características GLNU (p=0,022), LRE (p=0,022), LRLGE (p=0,028), RP (p=0,017) e SRE 

(p=0,017), onde se visualiza grande similaridade de valores de intensidade, poucos 

comprimentos longos com texturas mais finas e poucos comprimentos longos com valores 

baixos de SUV. Para além disso, também se verificam muitos comprimentos mais curtos 

com textura fina e grande porção da ROI com textura mais fina, principalmente nos doentes 

com resposta à QT (figura 49 e no anexo D). Após QT apenas se podem verificar 

indicações de semelhança significativa nas características GLNU (p=0,056) e RLNU 

(p=0,056), nos quais se pode observar menor similaridade de valores de intensidade de 

SUV, especialmente nos doentes sem resposta a QT, e uma maior homogeneidade, 

principalmente nos doentes com resposta à QT (figura 49 e no anexo D). Após RT também 

se verificam indicações de semelhança significativa nas características GLNU (p=0,045) e 

LRE (p=0,045), nas quais se consegue ver aumento dos comprimentos longos com 

texturas grosseiras e menor similaridade, principalmente nos doentes que não tiveram 

resposta à QT (figura 49 e no anexo D).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na modalidade CT antes do início dos tratamentos conseguem-se verificar indícios 

de semelhança significativa na característica RLNU (p=0,017), observando-se alguma 

similaridade nos valores de intensidade de HU, principalmente nos doentes que tiveram 

resposta à QT como se pode visualizar na figura 50. Após QT verificam-se indícios de 

semelhança significativa nas características GLNU (p=0,045) e RLNU (p=0,036), onde se 

pode analisar uma menor similaridade e homogeneidade nos valores de HU nos doentes 

sem resposta à QT e maior similaridade e homogeneidade dos valores de HU com resposta 

à QT respetivamente (figura 50 e no anexo D).  

Figura 49 - Características GLRLM de GLNU na modalidade PET para avaliação do fator resposta à QT. 
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Quanto às características NGLDM, começando pela modalidade PET, pode-se 

verificar indícios de semelhança significativa pré QT nas características ocupação 

(p=0,005) e coarseness (p=0,028), nas quais se observam mudanças de intensidade lentas 

entre pixéis praticamente igual em todos os doentes e alta taxa de mudança espacial com 

textura pouco uniforme, principalmente nos doentes sem resposta à QT, como se pode 

verificar na figura 51 e no anexo D. Após RT apenas há evidências de semelhança na 

característica ocupação (p=0,007), na qual se visualizam rápidas mudanças de intensidade 

entre pixels principalmente nos doentes sem resposta à QT (figura 51).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50 - Características GLRLM de RLNU na modalidade CT para avaliação do fator resposta à QT. 

Figura 51 - Características NGLDM de ocupação na modalidade PET para avaliação do fator resposta à QT. 
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Na modalidade CT podem-se verificar indícios de semelhança significativa nas três 

fases na característica coarseness (pré QT com p=0,036, após QT com p=0,022 e após 

RT com p=0,056), onde se observa mudanças espaciais mais altas e textura pouco 

uniforme, principalmente nos doentes com resposta à QT, mas em geral os valores médios 

não parecem alterar (figura 52).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalizando com as características GLZLM, na modalidade PET pré QT pode-se 

verificar indícios de semelhança significativa nas características LZE (p=0,013) e LZLGE 

(p=0,01), onde se conseguem visualizar muito poucas zonas de tamanho grande com 

textura grosseira e poucas zonas de tamanho maior com valores baixos de SUV em todos 

os doentes (figura 53 e em anexo D).Após RT apenas notam-se indícios de semelhança 

significativa na característica SZHGE (p=0,056), onde se observa muito baixa presença de 

zonas de menor tamanho com valores altos de SUV em todos os doentes (anexo D).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52 - Características NGLDM de coarseness na modalidade CT para avaliação do fator resposta à QT. 
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Na modalidade CT, antes de começar os tratamentos podem-se verificar indícios 

de semelhança significativa na característica ZLNU (p=0,005), na qual se observa maior 

homogeneidade, principalmente nos doentes que responderam à QT (em anexo D). Após 

QT verificam-se indícios de semelhança na característica GLNU (p=0,036), na qual se 

visualiza maior homogeneidade nos doentes com resposta à QT (figura 54). Após RT 

também se verificam indícios de semelhança significativa na característica GLNU 

(p=0,028), onde mais uma vez observa-se maior homogeneidade nos doentes com 

resposta QT (figura 54).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53 - Características GLZLM de LZLGE na modalidade PET para avaliação do fator resposta à QT. 

Figura 54 - Características GLZLM de GLNU na modalidade CT para avaliação do fator resposta à QT. 
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Passando para a avaliação da distribuição dos parâmetros ao longo dos 

tratamentos (pré QT, após QT e após RT) na presença ou ausência de resposta à QT na 

modalidade PET em todas as características existe alteração dos valores nas três fases 

(indicando evolução dos valores ao longo do tempo), exceto na característica NGLDM 

(coarseness) na ausência de resposta à QT como se pode verificar na tabela 12.  

Na avaliação da distribuição na modalidade CT, na presença de resposta à QT 

apenas não existe alteração dos valores significativa na característica NGLDM 

(coarseness), nas restantes alteram os valores em todas as fases (tabela 12). Quando 

avaliados na ausência de resposta à QT apenas se verifica evolução dos valores na 

característica GLRLM (RLNU). Nos restantes parâmetros não se verificam alterações 

significativas como se pode visualizar na tabela 12. 

 

 

Passando ao nível do fator sintomas verificam-se apenas indícios de semelhança 

significativa na modalidade PET após QT na característica GLZLM, mais propriamente em 

HGZE (p=0,014), onde se pode visualizar baixa porção de valores altos de SUV e zonas 

de tamanho grande na imagem, principalmente nos doentes sem sintomas B como se pode 

observar na figura 55.  

 

5.2.5. SINTOMAS 

Tabela 12 - Comparação com os três momentos (pré QT, após QT e após RT), onde um p<0,05 indica distribuição 
não semelhante nos três momentos. 
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Quanto à distribuição dos parâmetros ao longo das três fases avaliadas apenas nos 

doentes sem sintomas B (p<0,001) se verificam diferenças dos valores como se pode 

examinar na tabela 13. 

 

 

Por fim ao nível da avaliação do fator sexo, apenas na modalidade PET após QT 

na característica contraste (p=0,058) de NGLDM podem-se verificar indícios de 

semelhança significativa, onde se observa uma baixa faixa dinâmica, principalmente nos 

doentes do sexo feminino como se pode visualizar na figura 56.  

5.2.6. SEXO 

Figura 55 - Características GLZLM de HGZE na modalidade PET para avaliação do fator sintomas A (0) ou B (1). 

Tabela 13 - Comparação com os três momentos (pré QT, após QT e após RT), onde um p<0,05 indica distribuição 
não é semelhante nos três momentos. 



PET/CT Radiomics no Estadiamento Linfático em Linfomas de Hodgkin 
 

75 
Mestrado em Tecnologias de Imagem Médica _ Pedro Conde  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto à avaliação da distribuição dos parâmetros ao longo das fases em estudo 

pode-se verificar alterações dos valores tanto no sexo feminino (p=0,042) como no sexo 

masculino (p<0,001) como se pode analisar na tabela 14. 

 

 

 

Inicialmente, no pré-tratamento, consegue-se verificar ao nível da modalidade PET 

indícios de menor homogeneidade dos valores de SUV (GLZLM_GLNU p=0,012) na 

ausência de três ou mais áreas ganglionares envolvidas. No caso de presença de doença 

bulky nos doentes, detetam-se indícios de grandes quantidades de comprimentos longos 

com valores altos de SUV (GLRLM_LRHGE p= 0,009), grande variabilidade dos valores de 

SUV (GLZLM_GLNU p= 0,005), indicando baixa homogeneidade (GLRLM_RLNU p= 0,029) 

em comparação com os doentes sem presença de doença bulky. Nos doentes que tiveram 

resposta à QT verificou-se baixa homogeneidade (GLCM_Homogeneidade p= 0,056), 

similaridade elevada de valores de intensidade (GLRLM_GLNU p=0,022) e poucos 

5.2.7. ANÁLISE GERAL 

Figura 56 - Características NGLDM de contraste na modalidade PET para avaliação do fator sexo. 

Tabela 14 - Comparação com os três momentos (pré QT, após QT e após RT) , onde um p<0,05 indica distribuição 
não semelhante nos três momentos. 
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comprimentos longos com texturas mais finas (GLRLM_LRE p= 0,022). Também se 

verificou poucos comprimentos longos com valores baixos de SUV (GLRLM_LRLGE p= 

0,028), muitos comprimentos mais curtos com textura fina (GLRLM_SRE p=0,017) e grande 

proporção da ROI com textura mais fina (GLRLM_RP p= 0,017), pressupondo a indicação 

de melhor prognóstico nestes casos.  

Após QT verifica-se nos doentes com três ou mais áreas ganglionares envolvidas 

baixa dispersão relativamente ao valor médio (CONV_STD p= 0,02), baixa aleatoriedade 

dos valores de intensidade (HISTO_Entropia Log10 e Log2 p= 0,003) e muito baixa mudança 

de intensidades (GLCM_Entropia Log10 e Log2 p= 0,012), indicando grande uniformidade e 

homogeneidade (HISTO_Energia p= 0,001 e GLCM_Energia p= 0,012) em comparação com 

os valores de SUV nos doentes sem envolvimento de três ou mais áreas ganglionares.  

Nos doentes sem doença bulky apresentam maiores padrões de homogeneidade 

(GLCM_Energia p= 0,007 e GLRLM_RLNU p= 0,056) em relação aos doentes com bulky. 

Verifica-se também, baixa proporção de valores altos de SUV com zonas de tamanho 

grande na imagem (GLZLM_HGZE p=0,014) principalmente nos doentes sem sintomas B e 

nos doentes do sexo feminino verifica-se uma faixa dinâmica mais baixa do que nos 

doentes do sexo masculino (NGLDM_Contraste p= 0,058). 

Após RT nos doentes com presença de taxa de sedimentação pode-se verificar 

baixa similaridade dos valores (GLRLM_GLNU p= 0,058), grandes zonas com textura 

grosseira (GLZLM_LZE p= 0,058) e muito baixa presença de textura fina (GLZLM_ZP p= 

0,058) em relação aos doentes sem taxa de sedimentação alta, presente inicialmente. Nos 

doentes sem resposta à QT indicam ter menor similaridade de valores (GLRLM_GLNU p= 

0,045), maiores comprimentos longos com textura grosseira (GLRLM_LRE p= 0,045) e 

rápidas mudanças de intensidade entre pixéis (NGLDM_Ocupação p= 0,007) em relação aos 

doentes com resposta à QT. 

Na modalidade CT, pré-tratamento de QT, pode-se verificar nos doentes em que 

não tem três ou mais áreas ganglionares envolvidas zonas de tamanho grande com textura 

grosseira (GLZLM_LZE p= 0,016), zonas de tamanho grande com valores altos de HU e 

zonas de tamanho grande com valores baixos de HU, sendo maiores que nos doentes com 

presença de três ou mais áreas ganglionares envolvidas (GLZLM_LZHGE e GLZLM_LZLGE 

p= 0,016), podendo ser indicador prognostico da evolução da doença.  

Nos doentes com taxa de sedimentação ≥50mm/h sem sintomas B indica que existe 

maior dependência linear dos valores de HU para os seus respetivos voxels que nos 

doentes sem presença de taxa de sedimentação alta (GLCM_correlação p= 0,012).  

Quanto aos doentes que responderam ao tratamento de QT pode-se verificar 

indicações de alguma similaridade nos valores de intensidade (GLRLM_RLNU p= 0,017) e 

maior homogeneidade (GLZLM_ZLNU p= 0,005) em relação aos doentes que não 

responderam ao tratamento da QT. 
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Após QT pode-se também indicar nos doentes sem três ou mais áreas ganglionares 

envolvidas poucas zonas de tamanho grande com textura grosseira (GLZLM_LZE p= 0,004) 

e poucas zonas de tamanho grande com baixos e altos valores de HU (GLZLM_LZHGE e 

GLZLM_LZLGE p= 0,004) em relação aos doentes com três ou mais áreas ganglionares 

envolvidas. Em relação aos doentes que tiveram resposta à QT consegue-se verificar maior 

homogeneidade dos valores de HU em relação aos doentes sem resposta à QT 

(GLRLM_RLNU e GLZLM_GLNU p= 0,036), podendo ser indicativo para avaliação futura. 

Após RT indica haver maior dispersão em relação ao valor médio (CONV_STD p= 

0,041) e maior variação de intensidade local principalmente nos doentes onde não estava 

presente três ou mais áreas ganglionares envolvidas (GLCM_Contraste p= 0,051). Quanto 

aos doentes que tiveram resposta à QT indicam ter maior homogeneidade em relação aos 

doentes que não tiveram resposta à QT (GLZLM_GLNU p= 0,028). 

Na modalidade PET consegue-se verificar dentro do mesmo marcador de evolução 

da doença a presença de dois dados clínicos na característica GLRLM em GLNU após RT, 

nos quais se consegue indicar maior similaridade nos valores de intensidade nos doentes 

que não apresentam taxa de sedimentação alta e responderam à QT, podendo ser um 

indicador preditivo de melhores resultados após os tratamentos. Também preditivo de 

melhores resultados, na característica GLRLM, mas em RLNU indica maior 

homogeneidade nos doentes com resposta à QT e na ausência de doença bulky. Quanto 

à característica GLCM na energia após QT indica maiores valores de padrões de 

homogeneidade na ausência de doença bulky e na presença de três ou mais áreas 

ganglionares envolvidas, podendo indicar também ser preditivo de melhores resultados, 

principalmente nos doentes sem doença bulky. Para finalizar na característica contraste de 

NGLDM após QT verifica-se menor gama dinâmica nos doentes com presença de três ou 

mais áreas ganglionares e no sexo feminino (ver tabela 15). 

Para finalizar conseguiu-se visualizar da análise clínica no parâmetro resposta à QT 

na modalidade PET evolução do marcador GLRLM na característica GLNU em todos os 

tempos de tratamento avaliados, indicando maior similaridade nos valores de intensidade 

nos doentes que tiveram resposta à QT e na modalidade CT do marcador NGLDM na 

característica coarseness, indicando taxa de mudança espacial mais baixa e textura mais 

uniforme nos doentes com resposta à QT, mas neste caso os valores não parecem alterar 

ao longo dos tratamentos (ver tabela 15). 
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Tabela 15 - Análise estatística das características mais relevantes. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Como foi descrito anteriormente, desde o início denota-se que todo o processo é 

muito adaptado ao panorama da RT, desde o co-registo rígido à utilização recorrente das 

ROIs pré-existentes (CTV) definidas no planeamento RT tornando a sua replicação fora do 

contexto da RT impraticável e irreproduzível. 

Pode-se salientar que os resultados obtidos são compatíveis com os resultados 

clínicos, tanto pela análise estatística dos descritores de imagem no seu todo como na 

análise individual de cada doente. Consegue-se também ter uma noção mais detalhada da 

distribuição espacial dalgumas características radiómicas nas ROIs em estudo com o 

auxílio das imagens paramétricas em cada um dos momentos, sendo notório que todo o 

processo está pronto para ser escalável a outros doentes com Linfoma de Hodgkin. 

Apesar das limitações encontradas pelo número reduzido de doentes, ( por ser uma 

doença relativamente rara, num curto intervalo de tempo, procurando características de 

homogeneização da amostra quanto à abordagem de avaliação por imagem) pode-se dizer 

que os dados são de certa forma robustos, pois foram todos adquiridos com o mesmo 

equipamento usando algoritmos e parâmetros de reconstrução das imagens constantes, 

podendo apenas variar a atividade nos tempos de aquisição e injeção do 18F-FDG no 

momento da realização dos exames.  

Dado pela quantidade de descritores globais que se podem obter, que a maioria 

das alterações verificadas ao longo dos tratamentos são mais explícitas na modalidade 

PET, denotando o seu potencial e peso na visualização da evolução ao longo do tratamento 

em detrimento da modalidade CT, apesar da extrema importância implícita em todo o 

processo e também ter resultados interessantes. 

Consegue-se verificar que o tratamento inicial com QT praticamente elimina a 

maioria das lesões ou reduz muito o seu tamanho inicial, mantendo-se em alguns doentes 

persistência de doença ou atividade inflamatória iatrogénica.  

Como tal, pode-se verificar na modalidade PET, nos doentes sem doença bulky 

(GLCM_Energia p= 0,007 e GLRLM_RLNU p= 0,056) e que responderam à QT 

(GLRLM_GLNU p= 0,056) maior homogeneidade e nos doentes sem sintomas B 

(GLZLM_HGZE p=0,014) verificam-se poucas zonas de tamanho grande com valores altos 

de SUV, podendo ser indicador preditivo de melhor prognóstico. Nos doentes com três ou 

mais áreas ganglionares envolvidas verifica-se maior uniformidade e homogeneidade 

(HISTO_Energia p= 0,001 e GLCM_Energia p= 0,012), sendo maior no sexo feminino 

(NGLDM_Contraste p= 0,058). 

Na modalidade CT verifica-se na ausência de três ou mais áreas envolvidas 

diminuição das zonas de tamanho grande com valores baixos de HU, altos de HU 

(GLZLM_LZHGE e GLZLM_LZLGE p= 0,004) e com textura grosseira (GLZLM_LZE p= 0,004) 
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e nos doentes com resposta à QT maior homogeneidade (GLRLM_RLNU e GLZLM_GLNU 

p= 0,036), podendo ser indicador preditivo de melhor prognóstico. 

O tratamento de RT vem confirmar a eliminação de doença ou atividade inflamatória 

iatrogénica persistentes exceto num doente, conforme confirmado com os dados clínicos 

e analise das características avaliadas. É legitimo associar potencial prognóstico aos 

descritores da modalidade PET na ausência de taxa de sedimentação ≥50mm/h sem 

sintomas B (GLRLM_GLNU p= 0,058) e na presença de resposta à QT (GLRLM_GLNU p= 

0,045 e NGLDM_Ocupação p= 0,007) uma maior homogeneidade, podendo ser indicador 

preditivo de melhor prognóstico. 

Na modalidade CT pode-se verificar nos doentes com resposta à QT (GLZLM_GLNU 

p= 0,028 e NGLDM_Coarseness p= 0,056) maior homogeneidade, podendo também ser 

indicador preditivo de melhor prognóstico. 

Mesmo sem robustez estatística, é legitimo associar potencial em alguns destes 

descritores ao nível da resposta à QT. Na modalidade PET verifica-se evolução em todas 

as fases do descritor GLRLM na característica GLNU e na modalidade CT o descritor 

NGLDM na característica coarseness, indicando aumento da similaridade dos valores de 

intensidade ao longo dos tratamentos, podendo ser indicador preditivo de melhor 

prognóstico. 

Outro método de avaliação possível e a concretizar em trabalho futuro, seria o uso 

de características de fusão, relacionando os dados das imagens multimodais combinando 

características espaciais e de frequência obtendo resultados superiores. Para averiguar a 

sua significância ajudaria muito a utilização de técnicas estatísticas exploratórias e/ou 

machine learning para perceber quais as características mais significativas e reprodutíveis 

para os Linfomas de Hodgkin e tentar responder a questões sobre os resultados clínicos 

na RT. 

Visto tratar-se de uma pequena amostra, com os resultados obtidos não se podem 

tirar conclusões robustas, mas sim indicações de que parece ser significativo. No futuro 

seria interessante o uso de uma maior amostra, realizar um estudo prospetivo e 

standardizar todos os métodos, tempos de aquisição, atividade do 18F-FDG e reconstrução 

de imagem para tentar perceber até que ponto os parâmetros avaliados podem tem algum 

significado e tentar retirar conclusões úteis para uso clínico ou para futuros estudos  
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8. ANEXOS 

 

Min: reflete o valor mínimo no volume de interesse [151]. 

𝐶𝑂𝑁𝑉 𝑆𝑈𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑆𝑈𝑉𝑖      (2) 

𝐶𝑂𝑁𝑉 𝐻𝑈𝑚𝑖𝑛 = 𝑚𝑖𝑛𝑖𝐻𝑈𝑖       (3) 

 

Mean: reflete o valor médio no volume de interesse [151]. 

𝐶𝑂𝑁𝑉 𝑆𝑈𝑉𝑚𝑒𝑎𝑛 =
1

𝑁
∑ 𝑆𝑈𝑉𝑖𝑖       (4) 

𝐶𝑂𝑁𝑉 𝐻𝑈𝑚𝑒𝑎𝑛 =
1

𝑁
∑ 𝐻𝑈𝑖𝑖        (5) 

 

Desvio padrão: mede a quantidade de variação do valor médio. 

𝐶𝑂𝑁𝑉 𝑆𝑈𝑉𝑠𝑡𝑑 = √
1

𝑁
∑ (𝑆𝑈𝑉𝑖 − 𝑆𝑈𝑉̅̅ ̅̅ ̅̅ )2

𝑖      (6) 

𝐶𝑂𝑁𝑉 𝐻𝑈𝑠𝑡𝑑 = √
1

𝑁
∑ (𝐻𝑈𝑖 − 𝐻𝑈̅̅ ̅̅ )2

𝑖      (7) 

onde 𝐻𝑈̅̅ ̅̅  𝑒 𝑆𝑈𝑉̅̅ ̅̅ ̅̅  significam a média de valores [151]. 

 

Max: reflete o valor máximo no volume de interesse [151]. 

𝐶𝑂𝑁𝑉 𝑆𝑈𝑉𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑆𝑈𝑉𝑖      (8) 

𝐶𝑂𝑁𝑉 𝐻𝑈𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑎𝑥𝑖𝐻𝑈𝑖       (9) 

 

Peak 0,5 e 1 mL: reflete o CONVmean numa esfera com um volume de ~0,5 ou ~1 

mL e localizado de forma a que o valor ROI seja máximo [151]. 

 

A. FORMULAS DAS CARACTERÍSTICAS  

I. CONVENCIONAIS 
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TLG (mL): glicose total da lesão definida como o produto de SUVmean por volume 

em mL [151]. 

𝐶𝑂𝑁𝑉 𝑆𝑈𝑉𝑡𝑙𝑔 = 𝑉 ∗
1

𝑁
∑ 𝑆𝑈𝑉𝑖𝑖       (10) 

 

 

Assimetria: assimetria dos valores de HU ou SUV no histograma, dependendo de 

onde a cauda é alongada e a massa da distribuição é concentrada, esse valor pode ser 

positivo ou negativo.  

𝐻𝐼𝑆𝑇𝑂_𝑆𝑘𝑒𝑤𝑛𝑒𝑠𝑠 =
1

𝐸
Σ𝑖(𝐻𝐼𝑆𝑇𝑂(𝑖)−𝐻𝐼𝑆𝑇𝑂̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)3

(√
1

𝐸
Σ𝑖(𝐻𝐼𝑆𝑇𝑂(𝑖)−𝐻𝐼𝑆𝑇𝑂̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)2)

3    (11) 

onde HISTO(i) corresponde ao número de voxels com intensidade i, E o número 

total de voxels no volume de interesse e 𝐻𝐼𝑆𝑇𝑂̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ é a média de valores no histograma [151]. 

 

Curtose: reflete a forma de distribuição de HU ou SUV (pico ou plano) em relação 

à distribuição normal, um valor alto implica que a massa da distribuição está concentrada 

na direção da cauda e não na direção da média. Um valor baixo implica que a massa da 

distribuição está concentrada na direção a um pico próximo do valor médio. 

𝐻𝐼𝑆𝑇𝑂_𝐾𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠 =
1

𝐸
Σ𝑖(𝐻𝐼𝑆𝑇𝑂(𝑖)−𝐻𝐼𝑆𝑇𝑂̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)4

(√
1

𝐸
Σ𝑖(𝐻𝐼𝑆𝑇𝑂(𝑖)−𝐻𝐼𝑆𝑇𝑂̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)2)

2    (12) 

onde HISTO(i) corresponde ao número de voxels com intensidade i, E o número 

total de voxels no volume de interesse e 𝐻𝐼𝑆𝑇𝑂̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ é a média de valores no histograma [151]. 

 

 

Excesso de Curtose: medida de pico na distribuição de HU ou SUV [151]. 

𝐻𝐼𝑆𝑇𝑂𝐾𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠 =
1

𝐸
Σ𝑖(𝐻𝐼𝑆𝑇𝑂(𝑖)−𝐻𝐼𝑆𝑇𝑂̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)4

(√
1

𝐸
Σ𝑖(𝐻𝐼𝑆𝑇𝑂(𝑖)−𝐻𝐼𝑆𝑇𝑂̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)2)

2 − 3    (13) 

 

 

II. HISTOGRAMA 
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Entropia Log 10: reflete a aleatoriedade da distribuição [151]. 

Entropia Log 2: reflete a aleatoriedade da distribuição. 

𝐻𝐼𝑆𝑇𝑂_𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦𝑙𝑜𝑔10 = − ∑ 𝑝(𝑖) ∗ 𝑙𝑜𝑔10(𝑝(𝑖) + 𝜀)𝑖    (14) 

𝐻𝐼𝑆𝑇𝑂_𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦𝑙𝑜𝑔2 = − ∑ 𝑝(𝑖) ∗ 𝑙𝑜𝑔2(𝑝(𝑖) + 𝜀)𝑖    (15) 

onde p(i) é a probabilidade de ocorrência de voxels com intensidade i e 𝜀 = 2e-16 

 

Energia: reflete a uniformidade da distribuição, onde uma maior uniformidade 

implica maior homogeneidade ou menor gama de valores de intensidade [151]. 

𝐻𝐼𝑆𝑇𝑂_𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 = ∑ 𝑝(𝑖)2
𝑖        (16) 
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Volume (mL e voxels): é o volume de interesse em mL e em voxels. 

𝑆ℎ𝑎𝑝𝑒_𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 = ∑ 𝑉𝑖𝑖        (17) 

onde 𝑉𝑖 corresponde ao volume do voxel i do volume de interesse [151]. 

 

Esfericidade: é o quão esférico é o volume, sendo uma esfera perfeita igual a 1. 

𝑆𝐻𝐴𝑃𝐸_𝑆𝑝ℎ𝑒𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦 =
𝜋1/3∗(6𝑉)2/3

𝐴
      (18) 

onde V e A correspondem ao volume e superfície da ROI baseado na triangulação 

Delaunay [151] 

 

Compacidade: reflete o quão compacto é o volume de interesse. 

𝑆𝐻𝐴𝑃𝐸_𝑆𝑝ℎ𝑒𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦 =
𝐴2/3

𝑉
       (19) 

onde V e A correspondem ao volume e superfície da ROI baseado na triangulação 

Delaunay [151] 

  

III. FORMA 
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Homogeneidade: é a homogeneidade dos voxels de UH ou SUV pares, um valor 

maior indica maior uniformidade [151]. 

𝐺𝐿𝐶𝑀_𝐻𝑜𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑖𝑡𝑦 = 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑜𝑣𝑒𝑟 13 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 (Σ𝑖Σ𝑗
𝐺𝐿𝐶𝑀(𝑖,𝑗)

1+|𝑖−𝑗|
)       (20) 

 

Energia: também chamada uniformidade ou segundo momento angular, é a 

uniformidade de HU ou SUV dos voxels pares, onde um valor maior implica mais instâncias 

pares de valores de intensidade [151]. 

𝐺𝐿𝐶𝑀_𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 = 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑜𝑣𝑒𝑟 13 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 (Σ𝑖Σ𝑗𝐺𝐿𝐶𝑀(𝑖, 𝑗)2)       (21) 

 

Contraste: variações locais no GLCM, também chamada variância ou inercia, um 

valor maior indica maior disparidade nos valores de intensidade entre voxels vizinhos [151]. 

𝐺𝐿𝐶𝑀_𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑡 = 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑜𝑣𝑒𝑟 13 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 (Σ𝑖Σ𝑗(𝑖 − 𝑗)2 ∗ 𝐺𝐿𝐶𝑀(𝑖, 𝑗))      (22) 

 

Correlação: dependência linear de HU e SUV no GLCM, com valor entre 0 (não 

correlacionado e 1(perfeitamente correlacionado). 

𝐺𝐿𝐶𝑀_𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑜𝑣𝑒𝑟 13 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 (Σ𝑖Σ𝑗
(𝑖−𝜇𝑖)∗(𝑗−𝜇𝑗)∗𝐺𝐿𝐶𝑀(𝑖,𝑗)

𝜎𝑖∗𝜎𝑗
)       (23) 

onde 𝜇𝑖e 𝜇𝑗 correspondem à média na linha i e coluna j em 𝜎𝑖 e 𝜎𝑗 correspondem à 

variância na linha i e coluna j. [151] 

 

Entropia Log10: aleatoriedade/variabilidade na diferença de valores dos voxels 

pares de HU e SUV. 

Entropia Log2: aleatoriedade dos voxels pares de HU e SUV 

𝐺𝐿𝐶𝑀_𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦𝑙𝑜𝑔10 = 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑜𝑣𝑒𝑟 13 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 (−Σ𝑖Σ𝑗𝐺𝐿𝐶𝑀(𝑖, 𝑗) ∗ 𝑙𝑜𝑔10(𝐺𝐿𝐶𝑀(𝑖, 𝑗) + 𝜀)) (24) 

𝐺𝐿𝐶𝑀_𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦𝑙𝑜𝑔2 = 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑜𝑣𝑒𝑟 13 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 (−Σ𝑖Σ𝑗𝐺𝐿𝐶𝑀(𝑖, 𝑗) ∗ 𝑙𝑜𝑔2(𝐺𝐿𝐶𝑀(𝑖, 𝑗) + 𝜀))    (25) 

onde 𝜀 = 2e-16 [151] 

 

IV. GLCM 
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Dissimilaridade: é a variação de voxels pares de HU e SUV [151]. 

𝐺𝐿𝐶𝑀_𝐷𝑖𝑠𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦 = 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑜𝑣𝑒𝑟 13 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 (Σ𝑖Σ𝑗|𝑖 − 𝑗| ∗ 𝐺𝐿𝐶𝑀(𝑖, 𝑗)) (26) 

 

 

 

Short-Run Emphasis (SRE): distribuição de comprimentos curtos homogéneos 

numa imagem, maior valor indicativo de comprimentos mais curtos e texturas mais finas.  

Long-Run Emphasis (LRE): distribuição de comprimentos longos homogéneos 

numa imagem, maior valor indicativo de comprimentos mais longos e texturas mais 

grosseiras. 

𝐺𝐿𝑅𝐿𝑀_𝑆𝑅𝐸 = 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑜𝑣𝑒𝑟 13 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 (
1

𝐻
Σ𝑖Σ𝑗

𝐺𝐿𝑅𝐿𝑀(𝑖,𝑗)

𝑗2 )  (27) 

𝐺𝐿𝑅𝐿𝑀_𝐿𝑅𝐸 = 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑜𝑣𝑒𝑟 13 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 (
1

𝐻
Σ𝑖Σ𝑗𝐺𝐿𝑅𝐿𝑀(𝑖, 𝑗) ∗ 𝑗2) (28) 

Onde H corresponde ao número de comprimentos homogéneos na ROI [151]. 

 

Low Gray-level Run Emphasis (LGRE): distribuição de comprimentos de valores 

baixos de HU ou SUV, valor mais alto indicando maior concentração de valores baixos de 

HU ou SUV [151]. 

High Gray-level Run Emphasis (HGRE): distribuição de comprimentos de valores 

altos de HU ou SUV, valor mais alto indicando maior concentração de valores altos de HU 

e SUV. 

𝐺𝐿𝑅𝐿𝑀_𝐿𝐺𝑅𝐸 = 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑜𝑣𝑒𝑟 13 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 (
1

𝐻
Σ𝑖Σ𝑗

𝐺𝐿𝑅𝐿𝑀(𝑖,𝑗)

𝑖2 )  (29) 

𝐺𝐿𝑅𝐿𝑀_𝐻𝐺𝑅𝐸 = 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑜𝑣𝑒𝑟 13 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 (
1

𝐻
Σ𝑖Σ𝑗𝐺𝐿𝑅𝐿𝑀(𝑖, 𝑗) ∗ 𝑖2) (30) 

 

 

 

 

V. GLRLM 
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Short-Run Low Gray-level Emphasis (SRLGE): distribuição de comprimentos 

homogéneos curtos com valores baixos de HU ou SUV [151]. 

Short-Run High Gray-level Emphasis (SRHGE): distribuição de comprimentos 

homogéneos curtos com valores altos de HU ou SUV. 

𝐺𝐿𝑅𝐿𝑀_𝑆𝑅𝐿𝐺𝐸 = 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑜𝑣𝑒𝑟 13 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 (
1

𝐻
Σ𝑖Σ𝑗

𝐺𝐿𝑅𝐿𝑀(𝑖,𝑗)

𝑖2∗𝑗2 )  (31) 

𝐺𝐿𝑅𝐿𝑀_𝑆𝑅𝐻𝐺𝐸 = 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑜𝑣𝑒𝑟 13 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 (
1

𝐻
Σ𝑖Σ𝑗

𝐺𝐿𝑅𝐿𝑀(𝑖,𝑗)∗𝑖2

𝑗2 ) (32) 

 

Long-Run Low Gray-level Emphasis (LRLGE): distribuição de comprimentos 

homogéneos longos com valores baixos de HU ou SUV [151]. 

Long-Run High Gray-level Emphasis (LRHGE): distribuição de comprimentos 

homogéneos longos com valores altos de HU ou SUV. 

𝐺𝐿𝑅𝐿𝑀_𝐿𝑅𝐿𝐺𝐸 = 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑜𝑣𝑒𝑟 13 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 (
1

𝐻
Σ𝑖Σ𝑗

𝐺𝐿𝑅𝐿𝑀(𝑖,𝑗)∗𝑗2

𝑖2 )  (33) 

𝐺𝐿𝑅𝐿𝑀𝐿𝑅𝐻𝐺𝐸 = 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑜𝑣𝑒𝑟 13 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 (
1

𝐻
Σ𝑖Σ𝑗𝐺𝐿𝑅𝐿𝑀(𝑖, 𝑗) ∗ 𝑖2 ∗ 𝑗2)    (34) 

 

Gray-Level Non-Uniformity for run (GLNUr): é a variabilidade dos níveis de HU 

ou SUV, valor mais baixo indica maior similaridade dos valores de intensidade [151]. 

𝐺𝐿𝑅𝐿𝑀_𝐺𝐿𝑁𝑈𝑟 = 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑜𝑣𝑒𝑟 13 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 (
1

𝐻
Σ𝑖(Σ𝑗𝐺𝐿𝑅𝐿𝑀(𝑖, 𝑗))2) (35) 

 

Run Lenght Non-Uniformity (RLNU): mede a similaridade dos comprimentos., 

onde um valor mais baixo indica maior homogeneidade [151]. 

𝐺𝐿𝑅𝐿𝑀_𝑅𝐿𝑁𝑈 = 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑜𝑣𝑒𝑟 13 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 (
1

𝐻
Σ𝑗(Σ𝑖𝐺𝐿𝑅𝐿𝑀(𝑖, 𝑗))2) (36) 

 

Run Percentage (RP): mede a homogeneidade dos comprimentos homogéneos, 

onde valores mais altos indicam porção maior da ROI com textura mais fina [151]. 

𝐺𝐿𝑅𝐿𝑀_𝑅𝑃 = 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑜𝑣𝑒𝑟 13 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 (
𝐻

Σ𝑖Σ𝑗(𝑗∗𝐺𝐿𝑅𝐿𝑀(𝑖,𝑗))
)  (37) 
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Coarseness: nível de taxa de mudança espacial de intensidade, um valor mais alto 

indica uma taxa de mudança espacial mais baixa e textura local mais uniforme [151]. 

𝑁𝐺𝐿𝐷𝑀_𝐶𝑜𝑎𝑟𝑠𝑒𝑛𝑒𝑠𝑠 =  
1

Σ𝑖𝑁𝐺𝐿𝐷𝑀(𝑖,1)∗𝑁𝐺𝐿𝐷𝑀(𝑖,2)
      (38) 

 

Contraste: é a diferença de intensidades entre regiões vizinhas, com valor alto 

indica faixa dinâmica e taxa de mudança espacial alta [151]. 

𝑁𝐺𝐿𝐷𝑀𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑡 = [Σ𝑖Σ𝑗𝑁𝐺𝐿𝐷𝑀(𝑖, 1) ∗ 𝑁𝐺𝐿𝐷𝑀(𝑗, 1) ∗ (𝑖 − 𝑗)2] ∗
Σ𝑖𝑁𝐺𝐿𝐷𝑀(𝑖,2)

𝐸∗𝐺∗(𝐺−1)
  (39) 

onde E corresponde ao número de voxels na ROI e G o número da faixa dinâmica 

de HU e SUV. 

 

Ocupação: é a frequência espacial de mudança de intensidades, um valor alto 

indica rápidas mudanças de intensidade entre pixels e sua vizinhança. 

𝑁𝐺𝐿𝐷𝑀𝐵𝑢𝑠𝑦𝑛𝑒𝑠𝑠 =
Σ𝑖Σ𝑗𝑁𝐺𝐿𝐷𝑀(𝑖,1)∗𝑁𝐺𝐿𝐷𝑀(𝑖,2)

Σ𝑖Σ𝑗|𝑖∗𝑁𝐺𝐿𝐷𝑀(𝑖,1)−𝑗∗𝑁𝐺𝐿𝐷𝑀(𝑗,1)|
      (40) 

com NGLDM(i,1) ≠0, NGLDM(j,1) ≠ 0 [151] 

 

 

 

  

VI. NGLDM 
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Short-Zone Emphasis (SZE): distribuição de comprimentos homogéneos curtos, 

com valor maior indicativo de zonas de tamanho mais pequeno e texturas mais finas. 

Long-Zone Emphasis (LZE): distribuição de comprimentos homogéneos longos, 

com um valor maior indicativo de zonas de tamanho maior e texturas mais gorsseiras.  

𝐺𝐿𝑍𝐿𝑀_𝑆𝑍𝐸 =
1

𝐻
Σ𝑖Σ𝑗

𝐺𝐿𝑍𝐿𝑀(𝑖,𝑗)

𝑗2       (41) 

𝐺𝐿𝑍𝐿𝑀_𝐿𝑍𝐸 =
1

𝐻
Σ𝑖Σ𝑗𝐺𝐿𝑍𝐿𝑀(𝑖, 𝑗) ∗ 𝑗2      (42) 

onde H corresponde ao número de zonas homogéneas na ROI [151]. 

 

Low Gray-level Zone Emphasis (LGZE): distribuição dos valores de HU ou SUV 

baixos, com um valor mais alto indicando porção maior de valores e zonas de tamanho na 

imagem inferiores [151]. 

High Gray-level Zone Emphasis (HGZE): distribuição dos valores de HU ou SUV 

altos, com um valor mais alto indicando porção maior de valores e zonas de tamanho na 

imagem mais altos. 

𝐺𝐿𝑍𝐿𝑀_𝐿𝐺𝑍𝐸 =
1

𝐻
Σ𝑖Σ𝑗

𝐺𝐿𝑍𝐿𝑀(𝑖,𝑗)

𝑖2       (43) 

𝐺𝐿𝑍𝐿𝑀_𝐻𝐺𝑍𝐸 =
1

𝐻
Σ𝑖Σ𝑗𝐺𝐿𝑍𝐿𝑀(𝑖, 𝑗) ∗ 𝑖2     (44) 

 

Short-Zone Low Gray-level Emphasis (SZLGE): distribuição conjunta de zonas 

de menor tamanho com valores baixos de HU ou SUV [151]. 

Short-Zone High Gray-level Emphasis (SZHGE): distribuição conjunta de zonas 

de menor tamanho com valores altos de HU e SUV. 

𝐺𝐿𝑍𝐿𝑀_𝑆𝑍𝐿𝐺𝐸 =
1

𝐻
Σ𝑖Σ𝑗

𝐺𝐿𝑍𝐿𝑀(𝑖,𝑗)

𝑖2∗𝑗2 𝑠       (45) 

𝐺𝐿𝑍𝐿𝑀_𝑆𝑍𝐻𝐺𝐸 =
1

𝐻
Σ𝑖Σ𝑗

𝐺𝐿𝑍𝐿𝑀(𝑖,𝑗)∗𝑖2

𝑗2       (46) 

 

 

VII. GLZLM 
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Long-Zone Low Gray-level Emphasis (LZLGE): distribuição conjunta de zonas de 

tamanho maior com valores mais baixos de HU ou SUV [151]. 

Long-Zone High Gray-level Emphasis (LZHGE): distribuição conjunta de zonas 

de tamanho maior com valores mais altos de HU ou SUV. 

𝐺𝐿𝑍𝐿𝑀_𝐿𝑍𝐿𝐺𝐸 =
1

𝐻
Σ𝑖Σ𝑗

𝐺𝐿𝑍𝐿𝑀(𝑖,𝑗)∗𝑗2

𝑖2       (47) 

𝐺𝐿𝑍𝐿𝑀_𝐿𝑍𝐻𝐺𝐸 =
1

𝐻
Σ𝑖Σ𝑗𝐺𝐿𝑍𝐿𝑀(𝑖, 𝑗) ∗ 𝑖2 ∗ 𝑗2     (48) 

 

Gray-Level Non-Uniformity for zone (GLNUz): variabilidade dos valores de 

intensidade, com um valor mais baixo indica maior homogeneidade [151]. 

𝐺𝐿𝑍𝐿𝑀_𝐺𝐿𝑁𝑈𝑧 =
1

𝐻
Σ𝑖(Σ𝑗𝐺𝐿𝑍𝐿𝑀(𝑖, 𝑗))

2
     (49) 

 

Zone Length Non-Uniformity (ZLNU): variabilidade da homogeneidade dos 

volumes, um valor mais baixo indica maior homogeneidade [151]. 

𝐺𝐿𝑍𝐿𝑀_𝑍𝐿𝑁𝑈 =
1

𝐻
Σ𝑗(Σ𝑖𝐺𝐿𝑍𝐿𝑀(𝑖, 𝑗))2     (50) 

 

Zone Percentage (ZP): mede a homogeneidade das zonas homogéneas, com 

valores mais altos indica maior porção da ROI com textura mais fina [151]. 

𝐺𝐿𝑍𝐿𝑀_𝑍𝑃 =
𝐻

Σ𝑖Σ𝑗(𝑗∗𝐺𝐿𝑍𝐿𝑀(𝑖,𝑗))
       (51) 
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B. TABELA DE DADOS CLÍNICOS 
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C. GRÁFICOS DAS CARACTERÍSTICAS 

I. CONVENCIONAIS 
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II. HISTOGRAMA 
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III. GLCM 
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D. GRÁFICOS DA ANÁLISE CLÍNICA 

I. TRÊS OU MAIS ÁREAS GANGLIONARES ENVOLVIDAS 
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II. TAXA DE SEDIMENTAÇÃO ≥50MM/H SEM SINTOMAS B 

III. DOENÇA BULKY 
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IV. RESPOSTA À QT 
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