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RESUMO 
 

A Tomografia por Emissão de Pósitrons (PET) é uma técnica capaz de quantificar 
processos biológicos com base na distribuição de radiotraçadores injetados em 
pacientes. O marcador mais utilizado em distúrbios cognitivos para avaliação do 
metabolismo glicolítico cerebral é o Fluordesoxiglicose-F18, capaz de indicar 
atividade neuronal, consumo de oxigênio, alterações sinápticas e mudanças 
moleculares. O objetivo desse trabalho foi investigar o papel do PET na avaliação de 
demência através do uso de radiofármaco como biomarcador do metabolismo 
glicolítico cerebral. Foi utilizado um banco de dados de uma clínica de 
radiodiagnóstico de Fortaleza, onde foram selecionados exames de PET no período 
de julho de 2013 a dezembro de 2017. Através do presente estudo, avaliamos 
informações sócio-demográficas, possíveis alterações morfológicas cerebrais e o 
padrão de distribuição do radiofármaco no parênquima cerebral de 21 pacientes 
encaminhados ao serviço de medicina nuclear de uma clínica privada de Fortaleza. 
Foram selecionados apenas os pacientes que apresentavam algum quadro clínico 
de déficit cognitivo. A análise de dados ocorreu mediante inspeção das fichas de 
atendimento dos pacientes, laudos e imagens dos exames arquivados no banco de 
dados do serviço. Os pacientes foram divididos em dois grupos: Grupo Sem 
Demência, pacientes com resultados negativos para doença neurodegenerativa, e 
Grupo Demência, composto pelos pacientes com resultados positivos, que 
apresentaram alterações cerebrais ou padrões de hipocaptação do radiofármaco em 
determinadas regiões do cérebro. Foram realizadas medidas morfométricas 
utilizando software Extended Brilliance TM Workspace. Verificou-se que a média de 
idade dos pacientes do Grupo Sem Demência foi 59,6 anos e o Grupo Demência 
69,4 anos. Observou-se que 61,9% dos pacientes apresentaram resultados positivos 
para alterações morfológicas e do metabolismo glicolítico cerebral. Em relação ao 
sexo, 87,5% dos paciente do sexo masculino obtiveram diagnóstico positivo, 
enquanto que apenas 46,15% das pacientes do sexo feminino tiveram resultados 
positivos. Em relação às alterações morfofuncionais cerebrais encontradas 76,92% 
dos pacientes do Grupo Demência apresentaram hipometabolismo temporal,38,46% 
hipometabolismo frontal,15,38% hipometabolismo em região do giro do cíngulo e 
30,77% hipometabolismo em região parietal. Atrofia temporal foi observada em 
23,07% dos casos e redução volumétrica cerebral em 15,38% dos pacientes 
positivos. No Grupo Sem Demência não foram observadas alterações anatômicas e 
do metabolismo glicolítico.Observou-se que 76,92% dos pacientes positivos 
apresentaram alterações compatíveis com Doença de Alzheimer. Concluiu-se que a 
Tomografia por Emissão de Pósitrons demonstra uma boa eficácia no diagnóstico 
diferencial da Doença de Alzheimer, possibilitando o oferecimento de tratamento 
adequado e consequentemente melhora da qualidade de vida dos pacientes. 
 
 
Palavras-chave: Doença de Alzheimer, Tomografia por Emissão de Pósitrons, 
PET-CT, Diagnóstico por Imagem, Morfometria. 
 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 
Positron Emission Tomography (PET) is a technique capable of quantifying biological 

processes based on the distribution of radiotracer injected into patients. The most 

commonly used marker in cognitive disorders for evaluation of cerebral glycolytic 

metabolism is Fluordesoxyglucose-F18, capable of indicating neuronal activity, 

oxygen consumption, synaptic changes and molecular changes. The objective of this 

work was to investigate the role of PET in the evaluation of dementia through the use 

of radiopharmaceutical as a biomarker of cerebral glycolytic metabolism. We used a 

database from a radiology clinic in Fortaleza, where PET exams were selected from 

July 2013 to December 2017. Through the present study, we evaluated socio-

demographic information, possible brain morphological changes and the pattern of 

distribution of the radiopharmaceutical in the cerebral parenchyma of 21 patients 

referred to the nuclear medicine service of a private clinic in Fortaleza. We selected 

only those patients who presented some clinical picture of cognitive deficit.Data 

analysis was performed through inspection of patient records, reports and images of 

the exams filed in the service database. Patients were divided into two groups: 

Without Dementia Group, patients with negative results for neurodegenerative 

disease, and Dementia Group, composed of patients with positive results, who 

presented with cerebral alterations or patterns of radiopharmaceutical hypoaptation 

in certain regions of the brain. Morphometric measurements were performed using 

Extended Brilliance TM Workspace software. It was verified that the mean age of the 

patients in the Without Dementia Group was 59.6 years and the Dementia Group 

was 69.4 years. It was observed that 61.9% of the patients presented positive results 

for morphological alterations and cerebral glycolytic metabolism. Regarding the sex, 

87.5% of the male and female patients had a positive diagnosis, while only 46.15% of 

the female patients had positive results. Regarding the morphofunctional brain 

alterations, 76.92% of the Dementia Group patients presented temporal 

hypometabolism, 38.46% frontal hypometabolism, 15.38% hypometabolism in the 

region of the cingulate gyrus and 30.77% hypometabolism in the parietal region. 

Temporal atrophy was observed in 23.07% of the cases and cerebral volume 

reduction in 15.38% of the positive patients. In the Without Dementia Group, no 

anatomical alterations and glycolytic metabolism were observed. We conclude that 

76.92% of the positive patients presented alterations compatible with Alzheimer's 

disease. It was verified that Positron Emission Tomography demonstrates a good 

efficacy in the differential diagnosis of Alzheimer's Disease, enabling adequate 

treatment and consequently improving the patients' quality of life. 

 
 

Key words: Alzheimer's Disease, Positron Emission Tomography, PET-CT, 
Diagnostic Imaging, Morphometry. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 No Brasil, através da análise da base de dados do IBGE, pode-se estimar que 

1,2 milhões de pacientes sofram com a Doença de Alzheimer (DA), com cerca de 

100 mil novos casos por ano (INRAD, 2018).   

 Uma das consequências do envelhecimento da população é o aumento da 

incidência de demência. Inicialmente o papel do diagnóstico por imagem era excluir 

etiologias tratáveis. Atualmente, uma variedade de técnicas disponíveis ou em 

desenvolvimento avaliam aspectos estruturais, bioquímicos e alterações funcionais 

observadas nas doenças neurodegenerativas. Estas novas técnicas auxiliam na 

diferenciação entre doenças com sintomatologias sobrepostas e possibilita 

diagnóstico de patologias antes mesmo de tornarem-se aparentes. A DA é a causa 

mais frequente de demência e trata-se de um distúrbio neurodegenerativo 

progressivo associado à interrupção da função neuronal e deterioração gradual da 

cognição, função e comportamento. A fisiopatologia da DA envolve depósito da 

proteína β-amilóide (βA), desregulação da fosforilação da proteína tau, acúmulo de 

versões tóxicas de tau solúvel e emaranhados neurofibrilares associados a 

degeneração neuronal que progride do córtex entorrinal ao neocórtex. Atrofia 

progressiva inicial em lobos temporais e a presença anormal de proteína βA são os 

principais marcadores no diagnóstico por imagem e as técnicas atuais podem ser 

amplamente caracterizadas pela concentração de mudanças estruturais e detecção 

das mudanças funcionais associadas a doença (CLOPTON, 2014). 

 A neurodegeneração cerebral é caracterizada por danos iniciais nas sinapses, 

seguido de degeneração de axônios e, finalmente, atrofia da árvore dendrítica e 

corpo celular neuronal. Este processo é mais grave em certas partes do cérebro 

como hipocampos, lobos temporais, giro do cíngulo e pré-cúneos. A atrofia 

inevitável, causada pelo processo, é geralmente medida utilizando a Ressonância 

Magnética (RM) e serve como um marcador valioso do quadro e agressividade 

neurodegenerativa da DA no indivíduo. O processo atrófico nessas regiões ocasiona 

profundas mudanças estruturais cerebrais (RATHORE et al., 2017). 

 O impacto econômico gerado pelo crescimento da DA avança a passos largos 

e os custos são alarmantes, repercutindo como uma onda que afeta a sociedade em 

todas as ordens. Uma das formas mais eficazes de minimizar esse efeito é o 
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diagnóstico precoce da doença que, para ser realizado, necessita do envolvimento 

crescente de profissionais da saúde preparados e com recursos para o 

procedimento, quer na rede pública, quer na rede privada. Um novo método em fase 

de implantação trará importante contribuição para identificar a concentração de 

proteína β-amilóide (βA) no cérebro, proteína que se acopla às placas senis, 

causando danos às células cerebrais. Na Tomografia por Emissão de Pósitrons com 

uso de radiofármacos com afinidade amilóide (PET-Amilóide), o paciente recebe a 

injeção com o marcador radioativo que se liga aos depósitos proteicos visíveis nas 

imagens produzidas pelo método (INRAD, 2018).  

 A DA acarreta déficit em múltiplas áreas cognitivas e o sintoma predominante 

é amnésia progressiva. Uma série de biomarcadores já foram descritos e os critérios 

recomendados para o diagnóstico de DA incluem neuroimagem utilizando 

marcadores de deposição anormal amilóide cerebral e degeneração neuronal. A 

deposição amilóide pode ser detectada através de mapeamento do aumento da 

absorção de marcadores amilóides no PET, com o uso do Composto B de Pittsburgh 

(PiB) marcado com Carbono 11, por exemplo.  A degeneração neuronal na DA pode 

ser visualizada nas imagens de PET através da diminuição da absorção de 

fluordesoxiglicose-flúor18 (FDG-F18) e, estruturalmente, a RM pode evidenciar 

padrões típicos de atrofia temporal e parietal (MCKIERNAN et al., 2017).  

 Foram desenvolvidos ainda alguns traçadores de PET para ligarem-se a 

proteína tau anormal, utilizando as propriedades dobráveis da mesma. A maior 

experiência existe com o Flortaucipir (AV-1451-F18), radiofármaco que apresenta 

absorção altamente específica em áreas conhecidas neuropatologicamente por 

demonstrarem grande quantidade de tau na DA. No cérebro saudável, a proteína tau 

estabiliza os neurotúbulos e é essencial para a função neural, no entanto, nos 

distúrbios neurodegenerativos a tau torna-se hiperfosforilada, disfuncional e 

disforme, constituindo os emaranhados observados neuropatologicamente na DA e 

outras patologias. Estudos do metabolismo cerebral com PET, utilizando FDG-F18 

como marcador metabólico, demonstram o padrão mais típico encontrado no início 

da DA correspondendo a hipometabolismo no córtex parieto-temporal e giro do 

cíngulo. O metabolismo reflete a atividade sináptica e portanto, é mais afetado nas 

regiões para as quais se projetam os neurônios temporais e pode refletir 

conectividade prejudicada mesmo em indivíduos pré-sintomáticos (MASDEU, 2017). 
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 Os padrões característicos da DA estão bem estabelecidos no PET, com 

evidências presentes antes que a atrofia possa ser detectada por RM. Apesar dos 

exemplos clássicos serem simétricos, a DA é frequentemente assimétrica, sobretudo 

em fase precoce. Com a progressão da doença, há envolvimento do córtex frontal, 

apesar do envolvimento dos córtex parietais e temporais na maioria das vezes 

permanecer maior. Pode haver maior dificuldade no diagnóstico de pacientes muito 

idosos ou de pacientes no estágio terminal da doença, pois o padrão de imagem 

pode refletir uma diminuição generalizada na absorção cortical. No entanto, o córtex 

occipital visual, os córtex somatossensorial e motor primário, os gânglios da base, o 

tálamo e o cerebelo são geralmente preservados (THRALL, 2015). 

 O PET com análogo de glicose está bem estabelecido como ferramenta para 

monitoramento do metabolismo glicolítico. Uma progresiva redução do metabolismo 

da glicose ocorre anos antes dos sintomas clínicos em pacientes com DA 

aparecerem. Um déficit característico nas regiões temporoparietais posteriores, 

cíngulo posterior e regiões frontais inferiores foi demonstrado através do PET com 

FDG-F18 nestes pacientes, o que reflete degeneração neuronal subjacente e estes 

padrões metabólicos conseguiram ainda prever quais idosos saudáveis 

desenvolveriam o Comprometimento Cognitivo Leve (CCL) e quais deles teriam 

progressão do CCL para DA. O padrão metabólico mais sensível para prever os 

casos onde idosos desenvolveriam o CCL foi o hipometabolismo no lobo temporal e 

a característica metabólica utilizada para prever quais pacientes com CCL 

progrediriam para DA foi hipometabolismo no cíngulo posterior (CLOPTON, 2014). 

 O PET é uma modalidade de alto custo, e por isso é importante demonstrar 

claramente sua precisão e padronizar o processo como modalidade diagnóstica 

antes do seu emprego de forma amplificada (SMAILAGIC et al., 2015). 

 O PET-CT Cerebral foi introduzido e disponibilizado no Ceará em 2009 e aos 

poucos a técnica vem popularizando-se como ferramenta para diagnóstico 

diferencial de demências e DA, inclusive em fases precoces. O desconhecimento 

acerca da metodologia, disponibilidade e sua eficácia, associado ao seu alto custo, 

contribuem para que a disseminação da técnica seja lenta. O intuito deste trabalho é 

difundir o PET e avaliar o impacto do exame de PET-CT no diagnóstico diferencial 

da DA, avaliando os padrões metabólicos cerebrais dos pacientes com queixas 

cognitivas encaminhados ao serviço de medicina nuclear na cidade de Fortaleza.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Medicina Nuclear 

 A medicina nuclear iniciou-se com a descoberta da radioatividade por Henri 

Becquerel em 1896, seguido por Marie e Pierre Curie que em 1898 descobriram os 

elementos naturais radioativos, porém, foi o princípio do traçador proposto por 

George de Hevesy em 1913 que tornou a modalidade médica possível. Desde 

então, a evolução computacional aliada ao desenvolvimento de novos sistemas de 

aquisição de imagens e instrumentação, viabilizaram a criação de sistemas como o 

PET. No âmbito dos radiofármacos, a utilização dos novos traçadores aliados a 

novos radioisótopos, têm contribuído para a realização de terapias concomitantes a 

pesquisa clínica (KUBO, 2018).  

 A modalidade médica de Medicina Nuclear (MN) é uma especialidade da 

medicina que utiliza radionuclídeos marcados, denominados radiofármacos, com fins 

terapêuticos e de diagnóstico. São procedimentos que permitem avaliações 

anatômicas e fisiológicas de órgãos e tecidos. O agente radiotraçador é qualquer 

medicamento que, pela sua forma farmacêutica, seja capaz de emitir radiações em 

quantidade suficiente e com a qualidade necessária para sua utilização no 

diagnóstico e tratamento de doenças de seres vivos. O primeiro uso de 

radiofármacos em seres humanos ocorreu em 1927, quando a circulação sanguínea 

foi medida após a injeção de uma solução salina exposta ao Radônio. Mais tarde, 

em 1938, estudos sobre a função da glândula tireoide com o uso de iodo-131 foram 

realizados (GAMBOA et al.,2014).  

 

2.2 Radiofármacos: Perfil, produção e absorção 

 Os radiofármacos tem perfis farmacocinéticos e farmacodinâmicos de acordo 

com o radioisótopo adotado em sua composição e, na maioria dos casos, estes 

perfis são ditados também por outros grupos funcionais associados, tais como 

compostos orgânicos, peptídeos, anticorpos, partículas e células (SBMN, 2016). 

 Imagens Moleculares abrangem um grupo de técnicas que permitem 

visualizar, caracterizar e quantificar, de forma não invasiva, processos biológicos e 

fenômenos que ocorrem em níveis moleculares e celulares, dentro dos organismos 

vivos. Essas imagens podem ser bidimensionais ou volumétricas, estáticas ou 
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dinâmicas e podem utilizar diferentes faixas de energia.  Neste grupo de técnicas, 

podemos incluir o PET, técnica para obter imagens nas quais um medicamento 

ligado a um elemento emissor de radiação, com afinidade para um órgão ou 

processo de interesse, é injetado no paciente (MEJIA et al., 2016). 

 O PET é um método de medicina nuclear não-invasivo capaz de quantificar 

processos biológicos com base na distribuição dinâmica de radiotraçadores 

injetados endovenosamente durante o procedimento para realização do exame 

(SCHILLING et al., 2016). Estes traçadores são radiofármacos compostos por um 

radionuclídeo associado a um vetor fisiológico, molécula orgânica com afinidade 

preferencial por um determinado tecido ou órgão. Segundo a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, radiofármacos são preparações farmacêuticas compostas por 

um ou mais radionuclídeos direcionados a utilização em diagnóstico e terapia 

(BRASIL, 2009). Radiofármacos no diagnóstico por imagem proporcionam 

identificação de tumores e distúrbios do organismo (CNEN, 2017). Os radiofármacos 

devem estar livres de contaminação e durante sua produção é importante garantir 

que não haja contaminação do manipulador, produto e ambiente. Portanto, faz-se 

necessário a utilização dos princípios de Boas Práticas de Fabricação (BPF) de 

radiofármacos e radioproteção (DECRISTOFORO, 2012). 

 Os radionuclídeos utilizados em Medicina Nuclear para diagnóstico e terapia 

são produzidos artificialmente em reatores ou aceleradores de partículas 

(cíclotrons). Podem ser obtidos ainda através de eluíção de geradores de 

radioisótopos, que permitem obtenção de radionuclídeos de meia-vida curta, a partir 

do decaimento de um radionuclídeo com meia vida longa. Estes radionuclídeos de 

meia vida longa são produzidos em reatores ou cíclotrons. Para aplicações 

diagnósticas utilizam-se radiofármacos que apresentam na sua constituição 

radionuclídeos emissores de radiação gama (γ) ou emissores de pósitrons (β+) 

(Tabela 1), já que o decaimento destes radionuclídeos origina radiação 

eletromagnética penetrante, que consegue atravessar os tecidos e pode ser 

detectada externamente (OLIVEIRA et al., 2006). 
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Tabela 1- Radioisótopos pósitron-emissores mais utilizados na Medicina 

Nuclear e suas respectivas energias, meia vida, alcance no tecido e forma de 

produção.  

 

Radioisótopo Meia Vida 

(min) 

Energia 

do 

Pósitron 

(MeV) 

Alcance 

Máximo 

Linear 

(mm) 

Alcance 

Médio 

Linear 

(mm) 

Método de 

Produção 

11C 20 0,96 5 0,3 Cíclotron 

13N 10 1,19 5,4 1,4 Cíclotron 

15O 2 1,72 8,2 1,5 Cíclotron 

18F 110 0,64 2,4 0,2 Cíclotron 

68Ga 68 1,89 9,1 1,9 Gerador 68Ge 

82Rb 1,3 3,35 15,6 2,6 Gerador 82Sr 

Fonte: THRALL, 2006. 

 

 O índice que mensura a quantificação de absorção do radiofármaco 

fluordesoxiglicose-flúor 18 (FDG-F18) nas regiões anatômicas no estudo de PET 

corresponde ao Valor de Absorção Padronizado (SUV), que mede a absorção do 

marcador utilizado em relação à dose administrada e peso corporal do paciente. O 

SUV é amplamente utilizado na avaliação da absorção do traçador, uma vez que 

não requer amostragem sanguínea, sendo obtido por meio de análise estática das 

imagens adquiridas através do método. O SUV é comumente utilizado como medida 

relativa da absorção de FDG-F18 e seu uso é atualmente uma rotina na prática 

clínica (VALADARES et al., 2016).    

 

2.3 Emprego da Tomografia por Emissão de Pósitrons 

 Dados apontam importante desempenho do PET em diagnóstico e 

prognóstico, complementando ou substituindo métodos já estabelecidos e o 

diferencial é que a decomposição de pósitrons oferece avaliação de parâmetros 

metabólicos e fisiopatológicos in vivo, diferente de métodos morfológicos (KATZ, 

2013).  
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 Na última década ocorreram progressos no desenvolvimento de 

biomarcadores para diagnóstico de doenças neurodegenerativas e vasculares. As 

imagens cerebrais in vivo identificam anomalias cerebrais estruturais e funcionais. A 

contribuição da imagem molecular proporcionada por técnicas de Medicina Nuclear 

foi profunda, com melhorias importantes relacionadas à especificidade, resolução e 

multimodalidade. O PET vem sendo aplicado para quantificar mudanças funcionais 

cerebrais induzidas por distúrbios relacionados à idade. O marcador mais utilizado 

em distúrbios cognitivos para avaliação da taxa metabólica de glicose é o FDG-F18, 

capaz de indicar atividade neuronal, consumo de oxigênio, alterações sinápticas e 

mudanças moleculares. Melhorias técnicas metodológicas impulsionaram a 

introdução da tecnologia híbrida, que melhorou as atribuições estruturo-funcionais. 

Os efeitos benéficos destes sistemas híbridos são evidentes, uma vez que a fusão 

de imagens baseada em softwares permite sobreposição de imagens adquiridas de 

forma independente. Esta tecnologia implementada oferece oportunidade de 

utilização da Tomografia Computadorizada no PET (PET-CT) (ALVES et al., 2017). 

 

2.4 Traçador FDG-F18, metabolismo celular e física empregada no PET 

 O FDG-F18 é captado pelas células e fosforilado pela ação da hexoquinase 

em 18F-desoxiglicose-6-fosfato. Ao contrário da glicose-6-fosfato, a 18F-

desoxiglicose-6-fosfato fica retida na célula. A condição de não prosseguir no 

caminho metabólico e a meia-vida do flúor18 fazem do FDG-F18 excelente 

radiofármaco para aquisição de imagens do metabolismo glicolítico cerebral. A 

técnica tem base na detecção de dois fótons emitidos em direções opostas, depois 

da aniquilação (colisão entre partícula e anti-partícula resultando na transmutação 

destas partículas em dois fótons de radiação gama) de um pósitron (β+) e um elétron 

do meio (Figura 1). Os fótons são identificados por detectores conectados em 

coincidência no mesmo eixo (Figura 2). O radionuclídeo F18 é produzido em 

cíclotron, tem meia-vida de 110 minutos e decai por emissão de β+, que são elétrons 

expulsos do núcleo, carregados positivamente, que percorrem curtas distâncias até 

colidirem com elétrons do meio, sofrendo aniquilação (matéria e antimatéria), 

gerando fótons de 511 KeV em trajetórias opostas, sob ângulo de 180°, segundo a 

fórmula E = m c2 (THRALL, 2015). 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3ton
https://pt.wikipedia.org/wiki/Radia%C3%A7%C3%A3o_gama


25 
 

 
 

Figura 1- Aniquilação Pósitron-Elétron. Na aniquilação de pósitron, a massa do 

pósitron e do elétron é convertida em energia e são liberados dois fótons com 0,511 

MeV de energia, emitidos em ângulo de 180°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: THRALL, 2015. 

 

Figura 2- Anel detector para PET. Após a emissão, os pósitrons penetram muito 

pouco nos tecidos antes do evento de aniquilação. Resultam dois fótons de 511 KeV 

que são emitidos separados por 180°. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: THRALL, 2015. 
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2.5 Doença Neurodegenerativa e Imagens de PET 

 A população mundial cresceu nas últimas décadas, ultrapassando 7 bilhões 

em 2011, provocando mudanças demográficas que podem impactar 

significativamente a saúde pública. Relatórios demonstram que a população com 

menos de 5 anos está diminuindo e que o número de indivíduos com mais de 65 

anos está aumentando. Desta forma, em 2050, a população com mais de 65 anos 

superará a população menor que cinco anos (Figura 3). Como o envelhecimento é o 

maior fator de risco para a DA, espera-se que o número de pessoas acometidas por 

essa doença, hoje 30 milhões em todo o mundo, triplique ou quadruplique em 2050, 

com a maioria dos novos casos ocorrendo na categoria maior que 85 anos e em 

países de baixa e média renda (Figura 4). Considerando as consequências 

econômicas, o custo atual da assistência à demência em todo o mundo é de 

aproximadamente 600 bilhões de dólares por ano, podendo resultar em uma crise 

global econômica e de saúde de proporções inigualáveis (PETRELLA, 2013). 

 

 Figura 3- Envelhecimento da população mundial. O gráfico ilustra o crescimento 

da população mundial com menos de 5 anos ( < 5) e mais de 65 anos (65 + ) . Se 

esta tendência continuar, em 2050, a população com mais de 65 anos ultrapassará a 

população com menos de cinco anos de duas a três vezes.  

 

 

Fonte: PETRELLA, 2013 (Adaptado). 

 



27 
 

 
 

Figura 4- Demência: Uma crise global de saúde pública. O número de pessoas 

acometidas por demência, que atualmente é de aproximadamente 30 milhões de 

casos em todo o mundo, triplicará ou quadruplicará até 2050, com a maioria dos 

novos casos ocorrendo naqueles com mais de 85 anos e nos países de baixa e 

média renda.  

 

Fonte: PETRELLA, 2013 (Adaptado) 

 

 A DA é a doença cerebral mais antiga em adultos e o diagnóstico preciso 

pode ser estabelecido demonstrando presença de placas senis e emaranhados 

neurofibrilares em secções do cérebro pós-morte. Pelos critérios atuais, a DA tem 

diagnóstico de exclusão com base em evidências de declínio cognitivo e funcional 

crônico, progressivo, em pacientes de meia idade e idosos, sem explicações 

aparentes. Embora o diagnóstico da demência em pacientes com doença moderada 

ou grave seja possível, pode ser difícil diferenciar DA e outros distúrbios demenciais 

em pacientes com doença precoce ou leve (NEWBERG et al., 2012). 

 O diagnóstico precoce da demência é um desafio na medicina. Distúrbios 

neurodegenerativos primários são as principais causas de demências caracterizados 

por progressivo dano a estruturas neuronais e interconectividade, com perda de 

memória e progressivo comprometimento das funções cognitivas, levando a 

disfunção das atividades sociais e ocupacionais. Nos Estados Unidos, estes 

distúrbios afetam mais de 14% da população com mais de 65 anos e mais de 50% 
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dos indivíduos com idade superior a 85 anos. A DA é a causa mais comum de 

demência senil representando 50% - 60% dos casos. Outros transtornos 

encontrados incluem Demência Frontotemporal (FTD) e Demência com Corpos de 

Lewy (DLB) compreendendo aproximadamente 15% a 25% dos casos cada. O 

diagnóstico preciso e a distinção destes transtornos é importante para o emprego de 

tratamentos adequados que envolvem o uso de medicamentos de alto custo 

(BROWN et al., 2014). 

 A disponibilidade de biomarcadores in vivo para DA proporcionou 

recentemente o desenvolvimento de novos critérios que a reconceituam como uma 

doença caracterizada pela combinação de amiloidose e neurodegeneração cerebral. 

A atrofia  do hipocampo e biomarcadores de líquido cefalorraquidiano demonstraram 

ser indicadores válidos para DA e o terceiro marcador proposto no diagnóstico da 

doença é o critério de  hipometabolismo temporoparietal cortical observado através 

do PET FDG-F18 que demonstra-se um indicador válido de disfunção sináptica que 

acompanha a neurodegeneração na DA e pode ser utilizado como marcador 

diagnóstico a partir do estágios iniciais da doença (CAROLI et al., 2012). 

 Estudos funcionais moleculares de imagens como o PET ajudam a 

estabelecer diagnóstico precoce e preciso da DA, viabilizando acompanhamento da 

progressão da doença e resposta às terapias. O PET com fluordesoxiglicose-flúor18 

(FDG-F18) é considerado um dos exames de imagem mais precisos na detecção da 

DA. Estudos do metabolismo cerebral através da investigação do consumo de 

glicose em pacientes doentes e controles saudáveis mostrou redução de 20% a 30% 

nos valores do consumo de glicose do cérebro em pacientes com DA. Estudos 

demonstraram ainda que pacientes com DA tem diminuição do metabolismo em 

região parietal e lobos temporais. Este padrão clássico de hipometabolismo 

temporoparietal demonstrou sensibilidade e especificidade de aproximadamente 

80% - 90% (NEWBERG et al., 2012). 

 O PET com FDG-F18 pode demonstrar redução metabólica de glicose no 

córtex parietotemporal, cíngulo posterior e região pré-cúneos na fase precoce da 

DA. No cérebro de idosos saudáveis, o metabolismo no cíngulo posterior é muito 

mais elevada do que em outros córtex, enquanto que o metabolismo glicolítico 

parietal é o mesmo que no córtex sensório-motor primário. Nas etapas moderadas a 

graves de DA, regiões hipometabólicas são observadas no córtex frontal, enquanto 
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que o metabolismo no estriado, tálamo, córtex sensório-motor primário, córtex visual 

e cerebelo são preservados. Como a redução metabólica de glicose no lobo 

temporal medial, incluindo o hipocampo, não é tão grande como no cíngulo posterior 

e córtex parietotemporal, a diminuição do metabolismo da glicose no hipocampo 

com a progressão da doença leve a moderada não é normalmente demonstrada, 

apesar da atrofia hipocampal óbvia na fase inicial (ISHII, 2014).  

 O PET-FDG demonstra ser uma  modalidade promissora na detecção de 

alterações cerebrais funcionais na DA, identificando mudanças no início da doença e 

ajudando a diferenciar DA de outras causas de demência. Muitos estudos foram 

publicados avaliando o valor do PET-FDG em DA durante os últimos anos. Uma 

meta-análise, incluindo 27 estudos que avaliaram o método no diagnóstico de DA, 

resultou em uma sensibilidade combinada de 91% e especificidade de 86%. A 

análise incluiu 119 estudos que avaliaram o papel das diferentes modalidades no 

diagnóstico de DA. Os resultados da meta-análise mostraram que o FDG-PET 

possui uma precisão diagnóstica superior em comparação com outros métodos de 

diagnóstico disponíveis. Estudos ainda revelaram que o PET-FDG tem potencial 

para diferenciar pacientes com DA de indivíduos normais e de pacientes com outras 

causas de demência. Mosconi e colaboradores, em 2008, demonstraram que o PET-

FDG pode diferenciar pacientes com DA de indivíduos normais com sensibilidade e 

especificidade de 99% e 98%, respectivamente, de pacientes com Demência de 

Corpos de Lewy com sensibilidade e especificidade de 99% e 71%, 

respectivamente, e de pacientes com Demência Frontotemporal com sensibilidade e 

especificidade de 99% e 65%, respectivamente (MARCUS et al., 2014). 

 Um estudo realizado pelo Departamento de Neurologia e Centro de Doença 

de Alzheimer da VU University Medical Center em Amsterdam - Holanda, constatou 

que a absorção cerebral de FDG-F18 foi reduzida nos pacientes do grupo DA, 

especialmente nos lobos temporais, frontais e parietais concluindo que existe um 

comprometimento metabólico progressivo em pacientes com DA e estes resultados 

foram ainda correlacionados com alterações no resultado da aplicação do Teste 

Mini-Mental (OSSENKOPPELE et al., 2012). 
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2.6 Tipos de abordagens para avaliação de imagens PET 

 Existem dois tipos de abordagens para avaliação das imagens de PET: 

Interpretação visual com estatística adjuvante que utiliza ferramentas (visuais-

estatísticas) e análise quantitativa automatizada. A interpretação visual proporciona 

avaliação abrangente e flexível (método qualitativo) da distribuição de radioatividade 

pelo leitor, que pode analisar todo o cérebro, porém, inevitavelmente ocorre 

variabilidade porque cada avaliador tem sua própria experiência e critérios. Esta 

variação pode ainda sofrer alteraçoes quando o leitor utilizar conjuntamente 

informações estatísticas fornecidas por ferramentas do software. Recentemente, 

técnicas de padronização anatômica tem sido desenvolvidas para definição de áreas 

de interesse (ROIs) automaticamente com recursos de análise estatística dos voxels 

gerando mapas. Essa padronização nem sempre é precisa e pode exigir ajuste pelo 

observador. Apesar destes valores processados a partir da região de interesse 

funcionarem como indicador numérico ou score em um determinado nível seccional, 

um único indicador pode não ser tão preciso e complexo quanto a avaliação 

abrangente por leitores especializados. Como resultado, uma abordagem 

"combinada" da avaliação visual e quantitativa é freqüentemente utilizada durante a 

interpretação das imagens (YAMANE et al., 2014). 

 

2.7 Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética  

 Informações estruturais podem ser obtidas a partir de medidas volumétricas 

de regiões cerebrais em imagens. Atrofia medial temporal, em particular a atrofia do 

hipocampo, é um biomarcador na DA. Alguns estudos indicam que a atrofia 

temporal, em região do cíngulo e área orbito-frontal são sugestivos da doença, com 

sensibilidade de 83% e especificidade de 93%. Sujeitos com Comprometimento 

Cognitivo Leve (CCL) e padrão similar de atrofia, mostraram declínio clínico maior e 

perda estrutural em um ano, quando comparados com aqueles indivíduos sem 

atrofia cerebral característica. Esses pacientes também apresentam maior 

probabilidade de progressão anual para DA, 29% para indivíduos com CCL com 

atrofia versus 8% para aqueles sem alterações (EISENMENGER et al., 2016). 

 A Tomografia Computadorizada (TC) e a RM são utilizadas na avaliação 

inicial dos pacientes com demência e a TC pode ser útil no descarte de causas 

secundárias e demências reversíveis, como hematomas subdurais, tumores ou 
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hidrocefalia. Contudo, a RM apresenta capacidade superior de revelar detalhes 

anatômicos e detectar alterações estruturais, sendo assim o primeiro método de 

escolha, contribuindo para a identificação de degeneração do lobo frontotemporal 

(CARAMELLI et al., 2011).  

 A RM é importante ferramenta para realização de diagnóstico precoce. Na 

neuroimagem, a pesquisa de demência é relacionada a descoberta de novos 

biomarcadores visando identificação de indivíduos propensos a doença e aqueles 

com quadro demencial, monitoramento da progressão da doença e identificação de 

novos alvos de tratamento. O aumento do campo magnético permite imagens de 

macro e microestruturas cerebrais, análise de volumes de hipocampo e 

diferenciação entre volumes dos subcampos do hipocampo em pacientes saudáveis 

e doentes. No entanto, mesmo em equipamentos de 3 Tesla (T), a RM é capaz de 

medir milímetros e as imagens permanecem várias ordens de magnitude longe do 

tamanho das patologias de interesse, uma vez que camadas corticais, subcampos 

do hipocampo, tronco encefálico, placas e emaranhados são mensurados através de 

microvalores (micrômetros). A RM 7 T proporciona aumento de resolução, criando 

oportunidades e desafios para a neurociência (MCKIERNAN et al., 2017). 

 A técnica oferece de 80 a 85% de sensibilidade e especificidade na 

diferenciação de indivíduos com DA de indivíduos normais e uma sensibilidade 

ligeiramente menor para o diagnóstico de CCL. As varreduras de RM também são 

superiores na avaliação de atrofia mesial temporal, mas quando o método está 

indisponível ou contra-indicado, o uso de imagens de TC é recomendado. A 

avaliação volumétrica pode ser manual ou automatizada com sensibilidade (90%) e 

especificidade (91%) ligeiramente aumentada na diferenciação de casos de DA e 

CCL dos indivíduos controles, já que a atrofia mesial temporal é critério válido para o 

diagnóstico de DA. As taxas de atrofia global cerebral e hipocampos são sensíveis 

marcadores da progressão neurodegenerativa utilizados em ensaios clínicos de 

terapias para a doença (CARAMELLI et al., 2011). 

 A atrofia do hipocampo, fator de risco para o declínio cognitivo e demência no 

envelhecimento normal e para progressão do CCL para DA, é facilmente avaliada 

por meio de inspeção visual em imagens coronais de alta resolução. Foram 

desenvolvidas escalas de classificação que mostram excelente sensibilidade (80%) 

e especificidade (85%) para distinção visual entre pacientes com DA e controles 
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saudáveis, contudo, esta sensibilidade é limitada na doença precoce. Métodos de 

avaliação da perda de volume do hipocampo na RM progrediram da avaliação visual 

para a volumetria manual do hipocampo e mais recentemente conta com o emprego 

do software NeuroQuant aprovado pela Food and Drug Administration (FDA) que 

segmenta automaticamente o cérebro e mede volumes relevantes do parênquima 

cerebral (Figura 5). Apesar destes avanços, a atrofia temporal medial não é 

suficientemente precisa por si só para servir como um critério absoluto para o 

diagnóstico clínico de DA no estágio CCL. Para vincular resultados de RM mais 

solidamente à presença de DA, tem havido um maior interesse em usar a RM em 

conjunto com outras técnicas (CLOPTON, 2014). 
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Figura 5- Avaliação de atrofia relacionada a idade - Software NeuroQuant 

volumetric MRI. Display colorido mostra exemplo de segmentação cerebral, volume 

absoluto e relativo do hipocampo, ventrículos laterais inferiores e percentual de 

referência correspondente à idade para cada volume (CLOPTON, 2014).  

 

    Fonte: CLOPTON, 2014.  

 

2.8 PET-Amilóide 

 Na fisiopatologia da DA, o cérebro acumula proteínas (βA e tau) na forma de 

placas amilóides e emaranhados neurofibrilares, resultando em perda neuronal. 

Alterações cerebrais ocorrem antes de aparecem sintomas amnésicos, 

concentrando-se tipicamente em lobos temporais e hipocampos. A atrofia é um 

marcador neurodegenerativo valioso detectável pela RM. Alterações funcionais, 

conectividade e metabolismo podem ser detectadas usando RM Funcional e PET 

com fluordesoxiglicose-flúor18 (FDG-F18). Estudos recentes relataram diagnóstico de 

DA e Comprometimento Cognitivo Leve (CCL) baseado em RM associada a 

multimodalidades, uma vez que alterações cerebrais relacionadas à DA podem ser 

verificadas através de outras metodologias de imagem. Várias modalidades, 

incluindo RM Estrutural e Funcional, PET com FDG-F18 e PET-Amilóide demonstram 

alterações características no cérebro de pacientes com DA e CCL que podem ajudar 

a classificar o processo fisiopatológico da doença. Nenhuma modalidade é auto-

suficiente, cada uma tem méritos e limitações. A combinação de informações de 
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múltiplas modalidades de neuroimagem melhora o desempenho da classificação de 

DA/CCL e previsão de conversão para DA (RATHORE et al., 2017). 

 Até a aprovação do Florbetapir pela Federal Drug Administration (FDA) em 

2012 para aquisição de imagens cerebrais seletivas para deposição β-amilóide (βA), 

a neuroimagem em pacientes com CCL que leva à demência estava sendo utilizada 

para afastar hipóteses tumorais, hidrocefalia e lesões vasculares, bem evidenciados 

por imagens de RM, sem necessidade de quantificação (MASDEU, 2017). 

 Distúrbios neurodegenerativos apresentam mudanças sutis na RM, mas 

notáveis alterações no PET com marcadores β-amilóides ou marcadores tau (Figura 

6). Lentamente, essas ferramentas estão integrando o aparato clínico para definir a 

presença de alterações precoces da DA em pacientes com CCL ou diferenciar DA 

de outras demências. Mais importante ainda, esses traçadores estão sendo usados 

para detectar anormalidades cerebrais precoces que antecedem os primeiros 

sintomas, já que o tratamento nesta fase tem potencial de prevenir ou retardar o 

início clínico da doença. A neuroimagem fornece informações essenciais sobre a 

evolução pré-clínica da doença de Alzheimer associadas à deposição βA no cérebro 

(MASDEU, 2017). 

 Com o advento da produção do carbono-11 (C11), foi possível o 

desenvolvimento do Composto B de Pittsburgh (PiB) e desta forma o PET Amilóide 

(PET βA) emergiu como um elemento importante na transformação da pesquisa da 

DA que enfatizou biomarcadores que poderiam potencialmente facilitar o 

desenvolvimento de medicamentos (JOHNSON et al., 2013).  

 Intensos esforços foram direcionados para avaliar a deposição β-amilóide em 

indivíduos com DA, bem como em pessoas em estágios pré-clínicos da doença. 

Mais recentemente, o PET amilóide tem sido utilizado em ensaios clínicos para 

terapêutica de DA através de pesquisas em centros especializados, uma vez que a 

meia-vida de 20 minutos do C11 limita a rotina para uso clínico do PiB, pois existe a 

necessidade de um ciclotron local. Radiofármacos de ligação amilóide marcados 

com flúor18, com meia-vida de 110 minutos, foram desenvolvidos e comercializados 

de forma mais ampla e disponível. Um desses compostos, Florbetapir-F18, obteve 

aprovação da Food and Drug Administration (FDA) nos Estados Unidos em abril de 

2012 e da The European Medicines Agency’s Committee for Medicinal Products for 

Human Use, na Europa, em outubro de 2012 (JOHNSON et al., 2013). 
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Figura 6- PET com FDG-F18, Florbetapir-F18 e AV-1451-F18 sobreposto a RM. 

Àreas sensoriais-motoras primárias (Fig 6A - asteriscos), bem como as regiões do 

córtex primário visual e auditivo (Fig 6C e 6D - cabeças de seta) tem metabolismo 

normal e nenhuma deposição de proteína tau. Áreas com alta deposição de tau, 

como por exemplo lobo parietal inferior (Fig 6A e 6B - setas) tem diminuição do 

metabolismo. Esta relação positiva/negativa entre tau e o metabolismo não se aplica 

à deposição amilóide e metabolismo: a área visual primária possui alto teor amilóide, 

mas o metabolismo normal. Áreas de cores mais quentes representam regiões de 

maior concentração do rafiofármaco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MASDEU, 2017. 
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3 JUSTIFICATIVA  

 

 Nas últimas décadas houve crescimento da população mundial, trazendo 

mudanças demográficas impactantes para a saúde pública. A população infantil está 

diminuindo ao passo que o número de idosos está aumentando. O envelhecimento é 

o maior fator de risco para a DA e estudos apontam que o número de pacientes com 

demência triplicará ou quadruplicará em 2050. Considerando as consequências 

econômicas, o custo atual da assistência à demência é exorbitante, podendo resultar 

em uma grande crise global econômica e de saúde (PETRELLA, 2013). 

 O impacto econômico gerado pelo crescimento da DA avança a passos largos 

e os custos são alarmantes, repercutindo e afetando a sociedade. Uma forma mais 

eficaz de minimizar esse efeito é o diagnóstico precoce da doença (INRAD, 2014). 

 Dados apontam um importante desempenho do PET em diagnóstico e 

prognóstico, complementando ou substituindo métodos já estabelecidos. O 

diferencial desta técnica é oferecimento de parâmetros metabólicos e 

fisiopatológicos, diferente de métodos morfológicos (KATZ, 2013).  

 O PET com FDG-F18 é uma modalidade de investigação de alto custo (cerca 

de 1380 dólares) e por isso é importante demonstrar claramente sua precisão e 

padronizar o processo como modalidade diagnóstica antes do seu emprego de 

forma amplificada (SMAILAGIC et al., 2015). 

 O PET vem sendo aplicada para quantificar mudanças funcionais cerebrais 

decorrentes de distúrbios relacionados à idade (ALVES et al., 2017). 

 A degeneração neuronal na DA pode ser visualizada nas imagens de PET 

através da diminuição da absorção de FDG-F18 no parênquima cerebral 

(MCKIERNAN et al., 2017). 

 A disponibilização do exame de PET-CT Cerebral no Ceará ocorreu só em 

2009, quando o primeiro equipamento foi instalado na capital do Estado, Fortaleza. 

Desde então, de forma gradual, a técnica vem sendo empregada para diagnóstico 

diferencial de demências e Doença de Alzheimer, inclusive em fases precoces da 

doença. No entanto, por tratar-se de uma tecnologia relativamente nova, com  

implantação do primeiro cíclotron para produção de FDG-F18 no país em 1997, 

existem barreiras a serem transpostas em relação a popularização do exame e alto 

custo do procedimento. 
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 A proposta deste estudo é demonstrar a importância do método de PET-CT 

na detecção de alterações metabólicas cerebrais e introduzir medidas morfométricas 

como método de avaliação do hipometabolismo cerebral. Uma união de esforços 

faz-se necessária para a difusão do método, viabilizando o diagnóstico precoce da 

Doença de Alzheimer, proporcionando aos pacientes benefícios terapêuticos e 

melhora da qualidade de vida. Desse modo, é importante realizar a avaliação 

morfofuncional cerebral através desta técnica, visando detecção da doença em uma 

determinada população, na cidade de Fortaleza. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo Geral 

 

 Avaliar o método de PET-CT e o impacto do mesmo na análise 

morfofuncional do cérebro através do uso do radiofármaco fluordesoxiglicose-flúor18 

como biomarcador do metabolismo glicolítico cerebral em pacientes do Estado do 

Ceará, Brasil. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 Verificar o percentual de casos positivos para demência de acordo com 

avaliação das imagens cerebrais de PET-CT dos pacientes participantes do 

estudo. 

 Relacionar o percentual de casos positivos para demência de acordo com 

sexo e idade dos pacientes participantes do estudo. 

 Avaliar os dados socio-demográficos populacionais da amostragem (idade, 

sexo, forma de viabilização do exame). 

 Estabelecer o percentual de casos sugestivos de Doença de Alzheimer, de 

acordo com as alterações de metabolismo glicolítico cerebrais encontrados. 

 Determinar as medidas morfométricas como método de verificação de 

alterações morfológicas e metabólicas cerebrais.  
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5 MATERIAL E MÉTODOS  

 

5.1 Tipo da Pesquisa 

 O presente estudo se caracteriza como um levantamento exploratório 

descritivo com abordagem quantitativa retrospectiva e prospectiva, uma vez que 

reúne dados sobre os resultados verificados em análise de imagens cerebrais de 

pacientes submetidos ao exame de PET-CT.  

 A pesquisa exploratória ocorre quando a investigação encontra-se na fase 

preliminar e tem como finalidade proporcionar mais informações sobre o assunto 

que pretende-se explorar, possibilitando sua definição e delineamento, orientação e 

fixação de objetivos, formulação de hipóteses ou ainda descoberta de um novo 

enfoque acerca do mesmo. Assume, em geral, as formas de pesquisas bibliográficas 

e estudo de casos (PRODANOV, 2013). 

 O Método Quantitativo é aquele que baseia-se em dados mensuráveis das 

variáveis, procurando verificar e explicar sua existência, relação ou influência sobre 

outra variável. Quando uma pesquisa se vale desse tipo de método, ela busca 

analisar a frequência de ocorrência para medir a veracidade ou não daquilo que está 

sendo investigado. Utiliza técnicas específicas de mensuração e faz uso de cálculos 

de média e proporções, elaboração de índices e escalas, procedimentos estatísticos. 

Esse caminho de investigação exige um número significativo de participantes para 

que se possa produzir dados. A pesquisa quantitativa procura estabelecer uma 

regra, um princípio, algo que reflita a uniformidade do fenômeno ou parte dele, 

preocupando-se com o que é comum à maioria das situações. A pesquisa 

quantitativa é adequada para a regularidade de um fenômeno e não as suas 

possíveis exceções (FONSECA, 2012). 

 

5.2 Local da Pesquisa 

Esta pesquisa foi realizada em um serviço de Medicina Nuclear de uma 

clínica particular situada na cidade de Fortaleza - Ceará, serviço este pioneiro na 

implantação do método diagnóstico de Tomografia por Emissão de Pósitrons no 

Estado (APÊNDICE A). As imagens foram adquiridas por profissionais qualificados e 

habilitados, após administração endovenosa de radiofármaco fluordesoxiglicose-

flúor18 (FDG-F18 - análogo da glicose utilizado como traçador do metabolismo 



40 
 

 
 

glicolítico) e submissão do paciente a isolamento, permanecendo em repouso por 30 

minutos. Para aquisição das imagens cerebrais utilizou-se equipamento de PET-CT 

devidamente calibrado e aprovado para uso clínico. 

 

5.3 População e Amostra 

 A população da pesquisa foi composta pelos 24 indivíduos submetidos ao 

exame de PET-CT Cerebral no período de julho de 2013 até dezembro de 2017 

encaminhados ao serviço de medicina nuclear da clínica, localizada em Fortaleza - 

Ceará. 

 A amostra compreendeu imagens e resultados de PET-CT de 21 casos de 

indivíduos com suspeita de demência examinados através do método no período de 

julho de 2013 até dezembro de 2017, arquivados em banco de dados do serviço. De 

acordo com o resultado do exame, os indivíduos foram classificados em dois grupos: 

Grupo Demência (Com alterações do metabolismo cerebral) e Grupo Sem Demência 

(Sem alterações metabólicas cerebrais). Estas imagens foram recuperadas, pós-

processadas em estação de trabalho marca Philips, modelo Extended Brilliance 

Workspace (EBW) e uma rigorosa análise das mesmas foi realizada por profissionais 

capacitados, incluindo avaliações morfométricas e morfofuncionais.  

  

5.4 Seleção dos sujeitos 

 Os pacientes foram selecionados obedecendo aos seguintes critérios de 

inclusão e exclusão: 

I) Etapa 1 - Critério de Inclusão: 

a) Ser paciente encaminhado ao serviço de medicina nuclear da clínica para 

realização de exame de PET-CT Cerebral. 

b) Possuir hipótese diagnóstica de demência levantada pelo médico assistente.  

c) Ter sido encaminhado ao serviço de diagnóstico por imagem no período de julho 

de 2013 à dezembro de 2017. 

II)  Etapa 2 - Critérios de Exclusão: 

a) Pacientes encaminhados ao serviço para realização de exame de PET-CT 

Cerebral com hipótese diagnóstica não demencial, como epilepsia, infecção ou 

Doença de Parkinson. 

b) Pacientes que não aceitaram participar da pesquisa. 
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 5.5 Coleta de dados 

O instrumento utilizado para coleta de dados foi o banco de dados Sistema 

PACS da clínica Omnimagem, situada em Fortaleza - Ceará, através do qual 

recuperamos as imagens dos pacientes submetidos ao exame de Tomografia por 

Emissão de Pósitron Cerebral no período de julho de 2013 até dezembro de 2017, 

com hipótese diagnóstica demencial.  

Analisamos as imagens em estação de trabalho marca Philips, modelo 

Extended Brilliance Workspace (EBW), utilizando Software Extended BrillianceTM 

Workspace Release V3.5.2.2254, discutindo os achados mais relevantes e 

realizando de forma adjunta, coleta de dados morfométricos cerebrais evidenciando:  

 

a)  Diâmetro latero-lateral, crânio-caudal e ântero-posterior do crânio vistos à tomografia 

computadorizada em cortes coronais e sagital de TC (FIG 7,8 e 9);  

b)  Diâmetro das regiões de lobo temporal direito e esquerdo vistos em imagens 

coronais de TC (FIG 10);  

c)   Diâmetro das regiões de lobo temporal direito e esquerdo vistos em imagens axiais 

de TC (FIG 11);  

d)  Diâmetro da área de captação do radiofármaco fluordesoxiglicose-flúor18 (FDG-F18) 

em região temporal esquerda e direita através de imagens coronais de PET-CT (FIG 

12);  

e)   Diâmetro da área de captação de FDG-F18 ântero-posterior cerebral em vista sagital 

através de imagem de PET-CT (FIG 13);  

f)  Diâmetro da área de captação de FDG-F18 crânio-caudal em região do giro do 

cíngulo visto em imagem sagital de PET-CT (FIG 13);  

g)  Diâmetro da área de captação de FDG-F18 ântero-posterior  e latero-lateral em 

região frontal vistos em imagem axial de PET-CT (FIG 14 e 15); 

h)  Diâmetro da área de captação de FDG-F18 em região temporal esquerda e direita 

através de imagens coronais de PET (FIG 16);  

i)  Diâmetro da área de captação de FDG-F18 em região temporal esquerda e direita 

através de imagens axiais de PET (FIG 17);   

j)  Medida de captação de de FDG-F18 em região do giro do cíngulo através de 

verificação de SUV (Valor de Absorção Padronizado) em imagem sagital de PET-CT 

(FIG 18). 
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 Figura 7- Coronal TC. Diâmetro latero-lateral do crânio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

 Figura 8 - Coronal TC. Diâmetro craniocaudal do crânio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pela autora 
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Figura 9 - Sagital TC. Diâmetro anteroposterior do crânio. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

Figura 10 - Coronal TC. Diâmetro das regiões de lobos temporais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pela autora. 
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Figura 11- Axial TC. Diâmetro latero-lateral das regiões de lobos temporais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

Figura 12 - Coronal PET-CT Fusão. Diâmetro latero-lateral (maior eixo) da área de 

captação do radiofármaco FDG-F18 em região temporal esquerda e direita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pela autora. 
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Figura 13 - Sagital PET-CT Fusão. Diâmetro anteroposterior cerebral e diâmetro 

craniocaudal da captação de FDG-F18 em região do giro do cíngulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

Figura 14 - Axial PET-CT Fusão. Diâmetro anteroposterior da área de captação de 

FDG-F18 em região frontal cerebral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pela autora. 
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Figura 15 -  Axial PET-CT Fusão. Diâmetro latero-lateral da área de captação de 

FDG-F18 em região frontal cerebral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

Figura 16 - Coronal PET. Diâmetro latero-lateral (maior eixo) da área de captação 

de FDG-F18 em região temporal esquerda e direita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pela autora. 
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Figura 17- Axial PET. Diâmetro latero-lateral (maior eixo) da área de captação de FDG-

F18 em região temporal esquerda e direita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

Figura 18 - Sagital PET-CT Fusão. Medida de captação de FDG-F18 em região do giro 

do cíngulo através de verificação de SUV (Valor de Absorção Padronizado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: elaborada pela autora. 
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5.6 Equipamento de PET-CT 

 Durante o estudo, para aquisição das imagens cerebrais utilizou-se 

equipamento PET-CT Marca Philips Modelo Gemini 16 Power (Figura 19). 

 

Figura 19- Equipamento de PET-CT. Aparelho marca Philips, modelo Gemini 16 

Power. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Clínica Omnimagem. 

 

5.7 Análise de dados  

 As diferenças entre as distribuições dos pacientes quanto à variável sexo 

foram analisadas através de teste de qui-quadrado. O teste de Shapiro-Wilk foi 

utilizado para verificar se os dados de cada variável analisada apresentavam-se com 

distribuição normal (dados paramétricos, com grupos com menos de 50 casos). Os 

valores de outliers (discrepantes) foram retirados (quando ocorreram) por não 

representarem aqueles resultados aos quais o estudo tinha o objetivo de generalizar 

(p-valor >0.05 para o teste de Shapiro-Wilk). 

 O teste de Levene foi utilizado para verificação de igualdade das variâncias 

dos grupos avaliados. Os dados paramétricos foram analisados através do teste t de 

Student, para a comparação da média entre dois grupos. O teste de Correlação de 

Pearson foi utilizado para a obtenção do valores de r e r-square (r2) que demonstra 
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a tendência linear do lobo frontal cerebral acompanhar a medida dos lobos 

temporais. 

 Os dados sobre as medições das regiões cerebrais foram expressos em 

média ± SD, com intervalo de confiança (CI) máximo e mínimo, a fim de determinar a 

possível associação entre o tamanho dos lobos cerebrais dos pacientes com 

demência versus as medições obtidas frente aos indivíduos normais. 

 O nível de significância estatística utilizado foi de p<0,05 e todas as análises 

foram efetuadas com recurso do software SPSS para Windows (versão 20.0). 

 

5.8 Aspectos éticos da pesquisa 

 Foi solicitada a dispensa do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) para este projeto de pesquisa intitulado: “UTILIZAÇÃO DA TOMOGRAFIA 

POR EMISSÃO DE PÓSITRONS COM FDG-F18 NO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

DE DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS CEREBRAIS EM INDIVÍDUOS DO 

ESTADO DO CEARÁ" durante o período de julho de 2013 a dezembro de 2017, por 

ser fundamentado em análise de imagens e laudos arquivados em banco de dados 

do serviço, preservando a privacidade dos dados e realizando divulgação das 

informações coletadas somente de forma anônima, sem adição de riscos aos 

participantes de pesquisas ou prejuízos ao bem-estar dos mesmos, de acordo com o 

APÊNDICE B. A clínica já disponibilizou o Termo de Fiel Depositário para esta 

pesquisa (APÊNDICE D). 

 O investigador principal e demais colaboradores envolvidos no projeto se 

comprometeram individual e coletivamente a utilizar os dados provenientes dessa 

pesquisa apenas para os fins descritos (APÊNDICE E) e a cumprir todas as 

diretrizes e normas regulamentadoras descritas na Resolução Nº 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde e suas complementares, no que diz respeito ao sigilo e 

confidencialidade dos dados coletados (Brasil, 2012). 

 Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Ceará (CAAE). Este estudo possui conflito de interesse conforme 

descrito no APÊNDICE C.   
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6 RESULTADOS  

 

6.1 Dados sócio-demográficos dos pacientes encaminhados ao serviço de 

medicina nuclear, em Fortaleza - Ceará, para realização de exame de PET-CT 

Cerebral.   

 

6.1.1 Comparação entre as médias de idade dos pacientes submetidos ao 

exame de PET-CT Cerebral - Grupo Sem Demência e Grupo Demência.  

 Calculou-se a média de idade dos pacientes que realizaram o exame de PET-

CT Cerebral e tiveram áreas cerebrais hipocaptantes relacionadas a biodistribuíção 

do radiofármaco (Grupo Demência) e dos indivíduos que apresentaram captação 

cerebral normal (Grupo Sem Demência). Observou-se que a média de idade 

daqueles pacientes que apresentam alterações de metabolismo cerebral, 69,46 

anos, foi maior, quando comparada a média de idade dos indivíduos do grupo sem 

demência, 59,63 anos (Tabela 2). Utilizando como ferramenta o teste de Qui-

Quadrado, calculamos ainda o percentual de resultados positivos e negativos no 

exame de PET-CT para pacientes do sexo masculino e sexo feminino (Tabela 2). 

 

Tabela 2 -  Média de idade dos pacientes do Grupo Sem Demência e Grupo 

Demência e percentual de pacientes com resultados positivos e negativos no 

exame de PET-CT para os sexos masculino e feminino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variável 
Grupos (Médias / %) 

p-valor Sem 
Demência 

Demência 

Idade 59,63 69,46 0,041a 
Sexo    

Masculino 1 (12,5) 7 (87,5) 
0,085b 

Feminino 7 (53,8) 6 (46,2) 

a Teste t de Student. 
b Teste de Qui-Quadrado. 
Texto em negrito corresponde ao p-valor significante quando p<0.05. 
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6.1.2 Cálculo do valor da média em relação a idade dos pacientes que 

realizaram exame de PET-CT (Grupo Demência / Grupo Sem Demência) e 

correlação do índice de resultados positivos e negativos com o sexo destes 

pacientes. 

 Calculamos a média relacionada a idade dos pacientes que realizaram exame 

de PET-CT e apresentaram áreas de biodistribuíção do radiofármaco hipocaptantes 

(Grupo Demência) e dos indivíduos que apresentaram captação cerebral normal 

(Grupo Sem Demência). Correlacionou-se ainda o índice de resultados positivos e 

negativos com o sexo destes pacientes. Em relação a amostra total da pesquisa (n = 

21), o índice de indivíduos positivos do sexo masculino, 33,33%, é maior quando 

comparado aos indivíduos positivos do sexo feminino, 28,57%. O contrário é 

observado nos indivíduos com diagnóstico negativo, uma vez que os índices são 

33,33% para indivíduos do sexo feminino e 4,77% para pacientes do sexo masculino 

(Tabela 3). 

 

Tabela 3- Cálculo do valor da média relacionado a idade dos pacientes que 

realizaram exame de PET-CT e correlação do índice de resultados positivos e 

negativos com o sexo. 

 

Grupo e Sexo dos 
Pacientes 

n % n Idade Média  
 

Sem Demência  
Masculino  
 
Feminino  
 

 
1 

 
04,77 

 
 

59,63  
7 

 
33,33 

Demência  
Masculino  
 
Feminino 
 

 
7 
 

6 

 
33,33 

 
28,57 

 
 

69,46 

 

*n=número de pacientes 
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6.1.3 Meio de Acessibilidade dos pacientes ao exame de PET-CT 

 Verificou-se ainda que a via de acessibilidade dos pacientes ao exame de 

PET-CT cerebral, levando em consideração a forma de autorização do procedimento 

diagnóstico, na grande maioria dos casos ocorreu mediante financiamento por 

empresas de prestação de serviço em saúde contratadas pelos mesmos, 

correspondendo a 61,9% dos casos (Tabela 4). 

 

Tabela 4- Meio de acessibilidade dos pacientes ao exame de PET-CT Cerebral, 

levando-se em consideração a forma de financiamento do procedimento. 

 

 

Tipo de Financiamento 

 

 

n 

 

% n 

Convênios  13 61,9 

Particular 7 33,33 

Secretaria de Saúde do Estado 1 4,77 

Sistema Único de Saúde 0 0 

     *n=número de pacientes 

 

6.2 Número de solicitações de exames de PET-CT Cerebral em decorrência do 

tempo e o índice de resultados positivos e negativos ao longo dos anos de 

prestação de serviço.   

 Observamos, ao longo destes anos de serviço, um crescimento no número de 

solicitações de exames de PET-CT Cerebral por parte da comunidade médica local, 

entre os anos de 2013 e 2016 (Tabela 5). Com a popularização da técnica e o 

financiamento do exame pelas redes de convênios, houve um aumento de 

resultados negativos (Tabela 5). 
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Tabela 5- Número de solicitações de exames de PET-CT Cerebral em função 

dos anos de serviço e porcentagem de casos positivos confirmados pelo 

exame por ano. 

 

ANO DE 

REALIZAÇÃO DO 

EXAME 

NÚMERO 

DE 

EXAMES 

NÚMERO 

DE CASOS 

POSITIVOS 

% CASOS 

POSITIVOS/ANO 

2013 2 2 100 

2014 3 3 100 

2015 7 7 100 

2016 9 3 33,33 

2017 3 1 33,33 

 

 

6.3 Comparação entre a medida de captação cerebral de radiofármaco FDG-F18 

(SUV Máximo) em região do giro do cíngulo entre indivíduos do Grupo Sem 

Demência e Grupo Demência.   

Observou-se, através da aplicação do teste t de Student, que houve 

significante (p<0,05) redução dos níveis de captação do radiofármaco na região do 

giro do cíngulo nos pacientes que apresentaram resultados positivos, com déficit do 

metabolismo glicolítico (média do SUV Máximo=7,39), quando comparados com o 

grupo sem demência, negativo (média do SUV Máximo=10,98),  (p=0,002) (Tabela 6 

e Figura 20/21). 
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Figura 20- Medida da captação do radiofármaco FDG-F18 pelo cérebro por meio 

do cálculo do SUV (Valor de Absorção Padronizado) na região do giro do 

cíngulo. As medidas foram efetuadas mediante seleção de ROI em imagem sagital, 

modalidade fusão, fazendo-se uso de estação de trabalho da marca Philips, modelo 

Extended Brilliance Workspace (EBW), Software Extended Brilliance TM Workspace 

Release V3.5.2.2254: Paciente com acentuado hipometabolismo em região do giro 

do cíngulo (A) e paciente com metabolismo glicolítico normal (B).       
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Tabela 6- Comparação entre a captação cerebral de radiofármaco FDG-F18 

(SUV Máximo) em região do giro do cíngulo (GC) entre indivíduos do Grupo 

Sem Demência e Grupo Demência mensuradas através de seleção e inserção 

de região de interesse (ROI) em imagens sagitais, modalidade fusão.   

 

PACIENTE 
IMAGEM SAGITAL PET-CT 
REGIÃO GC - SUV MÁXIMO IDADE SEXO 

RESULTADO 
EXAME 

1 06.6 68 M Positivo 

2 04.9 77 M Positivo 

3 05.3 68 M Positivo 

4 06.4 73 F Positivo 

5 08.6 73 F Positivo 

6 08.5 74 M Positivo 

7 07.0 69 F Positivo 

8 07.6 51 F Positivo 

9 05.3 72 M Positivo 

11 07.4 66 M Positivo 

14 10.7 71 F Positivo 

16 08.1 72 M Positivo 

20 09.7 69 F Positivo 

10 10.8 62 F Negativo 

12 07.8 76 M Negativo 

13 12.1 66 F Negativo 

15 06.9 70 F Negativo 

17 11.1 44 F Negativo 

18 12.9 58 F Negativo 

19 16.1 38 F Negativo 

21 10.2 63 F Negativo 
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Figura 21 - Medida da captação do radiofármaco FDG-F18 pelo cérebro por 

meio do cálculo do SUV (Valor de Absorção Padronizado) na região do giro do 

cíngulo, em imagens sagitais, modalidade fusão. Os valores foram apresentados 

como média + SD. Para análise estatística foi utilizado o teste t - Student, onde 

foram considerados significativos os resultados que apresentaram o valor de 

*p<0,05, quando comparado ao grupo sem demência (p=0,002). 

 

 

6.4 Comparação entre medidas de diâmetro das áreas de captação de 

radiofármaco FDG-F18 em regiões temporais direita e esquerda, plano coronal, 

nos pacientes com alteração do metabolismo glicolítico (Grupo Demência).  

   

 Observou-se, através de aplicação do teste t de Student, que houve diferença 

significativa (p=0,003), do ponto de vista estatístico, quando comparadas as médias 

das medidas do diâmetro das áreas de captação do radiofármaco em região de 

lobos temporais direito (51,02 mm) e esquerdo (45,53 mm) nos pacientes positivos 

para demência.  Demonstramos ainda que a captação de radiofármaco em lobo 

temporal direito foi maior em 69,23% dos casos, enquanto que 30,77% dos 

pacientes apresentaram maior captação de radiofármaco FDG-F18 em lobo temporal 

esquerdo (Figura 22/23 e Tabela 7/9).  
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Figura 22 - Medida do diâmetro latero-lateral (RL) da área de captação do 

radiofármaco FDG-F18 em lobo temporal (LT) direito e esquerdo em pacientes 

com déficit metabólico cerebral . Os valores foram apresentados como média + 

SD. Para análise estatística foi utilizado o teste t, onde foram considerados 

significativos os resultados que apresentaram o valor de *p<0,05, quando 

comparadas as medidas contralaterais cerebrais direita e esquerda (p=0,003). 
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Tabela 7- Medidas Morfométricas cerebrais referentes ao diâmetro latero-

lateral da região de captação do radiofármaco FDG-F18 em lobo temporal 

direito e esquerdo em pacientes com alterações do metabolismo glicolítico 

(Grupo Demência).  

 

 
GRUPO DEMÊNCIA 

 

 
 
 
 
PACIENTE 
 

MEDIDA  
CORONAL  PET  

REGIÂO TEMPORAL ESQ 
(mm) 

MEDIDA  
CORONAL  PET  

REGIÃO TEMPORAL DIR 
(mm) 

 
01* 38.0 44.7 

 
02* 41.4 54.9 

 
03* 51.9 22.0 

 
04* 42.5 18.3 

 
05* 41.4 51.6 

 
06* 43.8 53.1 

 
07* 50.1 51.8 

 
08* 43.4 46.8 

 
09 50.9 50.0 
 

11 48.5 50.3 
 

14* 43.7 57.7 
 

16 49.6 49.1 
 

20* 46.7 51.3 

 

* Pacientes com alteração de metabolismo glicolítico em lobo temporal descrito em 

laudo de exame de PET-CT, após avaliação médica. 

*mm=milímetros 
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Figura 23- Medida do diâmetro latero-lateral de captação do radiofármaco FDG-

F18 na região temporal direita e esquerda em pacientes submetidos ao exame 

de PET-CT Cerebral. Realizou-se seleção da região de interesse em imagem 

coronal de PET, fazendo-se uso de estação de trabalho da marca Philips, modelo 

Extended Brilliance Workspace (EBW), Software Extended Brilliance TM Workspace 

Release V3.5.2.2254: Paciente com acentuado hipometabolismo temporal direito (A) 

e paciente com metabolismo glicolítico normal (B).    

 

 

 

 

6.5 Medida de diâmetro anteroposterior das áreas de captação de radiofármaco 

FDG-F18 em região central do lobo frontal dos pacientes com alteração do 

metabolismo glicolítico cerebral (Grupo Demência) e em pacientes sem 

alterações metabólicas cerebrais (Grupo Sem Demência).   

 Foram realizadas medidas morfométricas cerebrais através de imagens 

axiais, resultado da fusão de imagens de PET e Tomografia Computadorizada, com 

intuito de avaliar a área de captação do radiofármaco na região central do lobo 

frontal dos pacientes que apresentaram déficit de metabolismo glicolítico cerebral no 

exame de PET-CT (Grupo Demência) e aqueles que demonstraram-se normais 

(Grupo Sem Demência). Observou-se que não houve diferença significativa 

(p=0,895), do ponto de vista estatístico, quando comparadas as médias das medidas 

do diâmetro anteroposterior das áreas de captação do radiofármaco em região de 

lobo frontal nos pacientes positivos (Grupo Demência) e negativos (Grupo Sem 

Demência) (Figura 24 e Tabelas 8/9).  
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 Correlacionamos ainda as medidas morfométricas mensuradas em lobo 

frontal e lobo temporal de pacientes com alterações do metabolismo glicolítico 

cerebral (Grupo Demência). Utilizamos o Teste de Correlação de Pearson, onde os 

dados são considerados significantes quando p<0.05. Através da análise 

empregada, constatou-se que existe uma forte relação linear (r=0,817) entre as 

medidas do lobo frontal e temporal nos pacientes do Grupo Demência (p=0,001) e 

desta forma, ao passo que as medidas de lobo temporal diminuem, as medidas de 

lobo frontal tendem a acompanhar (Tabela 10 e Figura 25). 

 

Figura 24- Medida do diâmetro anteroposterior da área de captação do 

radiofármaco FDG-F18 na região de lobo frontal dos pacientes submetidos ao 

exame de PET-CT Cerebral. Medida anteroposterior da área de captação do 

radiofármaco FDG-F18 em região central de lobo frontal dos pacientes submetidos ao 

exame de PET-CT Cerebral mediante seleção da região de interesse em imagem 

axial, modalidade fusão, fazendo-se uso de estação de trabalho da marca Philips, 

modelo Extended Brilliance Workspace (EBW), Software Extended Brilliance TM 

Workspace Release V3.5.2.2254: Paciente com acentuado hipometabolismo frontal 

(A) e paciente com metabolismo glicolítico normal (B).       
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Tabela 8- Diâmetro anteroposterior da área de captação de FDG-F18 em lobo 

frontal nos pacientes com alteração do metabolismo glicolítico (Grupo 

Demência) e em pacientes sem alterações metabólicas (Grupo Sem Demência).   

PACIENTE MEDIDA FRONTAL 
AXIAL FUSÃO (mm) 

RESULTADO
EXAME 

ALTERAÇÃO NO LOBO 
FRONTAL EM LAUDO 

 
01 24.5 Positivo 

 
Presente 

 
02 33.9 Positivo 

 
- 

 
03 37.4 Positivo 

 
- 

 
04 32.8 Positivo 

 
- 

 
05 31.9 Positivo 

 
- 

 
06 32.6 Positivo 

 
- 

 
07 33.0 Positivo 

 
Presente 

 
08 36.0 Positivo 

 
Presente 

 
09 32.6 Positivo 

 
- 

 
10 32.7 Negativo 

 
- 

 
11 36.9 Positivo 

 
- 

 
12 33.0 Negativo 

 
- 

 
13 30.8 Negativo 

 
- 

 
14 36.4 Positivo 

 
Presente 

 
15 31.7 Negativo 

 
- 

 
16 39.9 Positivo 

 
Presente 

 
17 30.9 Negativo 

 
- 

 
18 35.2 Negativo 

 
- 

 
19 39.3 Negativo 

 
- 

 
20 36.6 Positivo 

 
- 

 
21 38.2 Negativo 

 
- 
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Tabela 9- Análise estatística das medidas morfométricas cerebrais realizadas 

em região de Giro do Cíngulo (GC) e Lobo Frontal (LF) (Grupo Sem Demência 

versus Grupo Demência) / Lobos Temporais Direito e Esquerdo (Grupo 

Demência) . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Teste t de Student.  
Valores expressos em milímetros (mm). 
Texto em negrito corresponde ao p-valor significante quando p<0.05. 
Legenda: GC.: Giro do Cíngulo; FH.: Distância Craniocaudal; AP.: Anteroposterior; LF.: 
Lobo Frotal; RL.: Latero-Lateral; SD.: Desvio Padrão. 
Valor significante em negrito quando p<0.05  

 

Tabela 10- Correlação entre medidas morfométricas de Lobo Frontal (LF) e 

Lobo Temporal (LT) em pacientes do Grupo Demência. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
*Teste de Correlação de Pearson 
Valor significante em negrito quando p<0.05 
 

 

 

Variável 

Grupos - Médias 
(mm) p-

valor* 
SD 

Intervalo de 
Confiança 

Sem 
Demência 

Demência 
Mínimo Máximo 

Captação GC 10,98 7,39 0,002 1,003 1,494 5,696 
Diâmetro FH no 

GC 
42,48 41,73 0,635 

1,563 -2,530 4,038 

Diâmetro AP no 
LF 

33,97 34,19 0,895 
1,619 -3,607 3,172 

Diâmetro RL 

Lobo Temporal 
Demência (mm) 

p-

valor* 
SD 

Intervalo de 
Confiança 

Direito  Esquerdo Mínimo Máximo 

51,02 45,53 0,003 1,647 2,079 8,913 

Variável  
Região Cerebral 

Correlação* Diâmetro LF Diâmetro LT 

Diâmetro LF 

Pearson 
Correlation 

1 0,817 

Sig. (2-tailed) 
 

0,001 

N 13 13 

Diâmetro LT 

Pearson 
Correlation 

0,817 1 

Sig. (2-tailed) 0,001 
 

N 13 18 
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Figura 25- Correlação entre medidas morfométricas de lobo frontal e lobos 

temporais (Grupo Demência). Através do emprego da análise da Correlação de 

Pearson constatou-se que existe uma forte relação linear (r=0,817) entre as medidas 

do lobo frontal e temporal nos pacientes do Grupo Demência (p=0,001). Ao passo 

que as medidas de lobo temporal diminuem, as medidas de lobo frontal 

acompanham. Para análise estatística foi utilizado Utilizamos o Teste de Correlação 

de Pearson, onde os dados são considerados significativos quando p<0.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6 Comparação do diâmetro craniocaudal (FH) da área de captação de 

radiofármaco FDG-F18 na região do giro do cíngulo em pacientes com 

alterações metabólicas cerebrais (Grupo Demência) e indivíduos sem 

alterações do metabolismo glicolítico cerebral (Grupo Sem Demência). 

 Medidas morfométricas cerebrais foram realizadas através de imagens 

sagitais, modalidade fusão, visando avaliar a área de captação do radiofármaco 

FDG-F18 na região do giro do cíngulo em pacientes que apresentaram déficit de 

metabolismo glicolítico no exame de PET-CT e pacientes que apresentaram 

metabolismo normal. Observou-se que não houve diferença significativa (p=0,635), 

do ponto de vista estatístico, quando comparadas as médias das medidas do 

diâmetro craniocaudal das áreas de captação do radiofármaco em região do giro do 

cíngulo em pacientes positivos e negativos para demência (Figura 26 e Tabela 9/11). 
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Figura 26- Medida do diâmetro craniocaudal (FH) da área de captação do 

radiofármaco FDG-F18 pelo cérebro, na região do giro do cíngulo, em pacientes 

submetidos ao exame de PET-CT Cerebral. A região de interesse foi selecionada 

e a medida realizada em imagem sagital, modalidade fusão, fazendo-se uso de 

estação de trabalho da marca Philips, modelo Extended Brilliance Workspace 

(EBW), Software Extended Brilliance TM Workspace Release V3.5.2.2254: Paciente 

com metabolismo glicolítico normal (A) e paciente com acentuado hipometabolismo 

em região do giro do cíngulo (B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

 
 

Tabela 11- Diâmetro craniocaudal (FH) das áreas de captação de radiofármaco 

FDG-F18 em região do giro do cíngulo (GC) em pacientes com alteração do 

metabolismo glicolítico e pacientes sem alterações metabólicas cerebrais.   

PACIENTE SAG FUSÃO GC (mm) 

RESULTADO 
EXAME 

ALTERAÇÃO 
GC 

1 40.4 Positivo 

 
- 

2 46.3 Positivo 

 
- 

3 47.7 Positivo 

 
- 

4 42.4 Positivo 

 
- 

5 44.3 Positivo 

 
- 

6 42.8 Positivo 

 
- 

7 42.7 Positivo 

 
- 

8 27.3 Positivo 

 

Positivo 

9 42.1 Positivo 

 
- 

10 40.7 Negativo 

 
- 

11 42.9 Positivo 

 
- 

12 42.3 Negativo 

 
- 

13 44.3 Negativo 

 
- 

14 36.7 Positivo 

 

Positivo 

15 41.9 Negativo 

 
- 

16 40.5 Positivo 

 
- 

17 43.2 Negativo 

 
- 

18 40.2 Negativo 

 
- 

19 45.3 Negativo 

 
- 

20 32.0 Positivo 

 
- 

21 42.0 Negativo 

 
- 
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6.7 Resultados encontrados nas avaliações médicas dos exames de PET-CT 

Cerebrais realizados pelos pacientes participantes do estudo. 

 Levando-se em consideração a análise das imagens e laudos dos 21 

pacientes submetidos ao exame de PET-CT Cerebral, obtivemos resultados 

positivos, com alterações cerebrais, em 13 casos, correspondendo a 61,9% dos 

pacientes. Os pacientes que demonstraram-se normais ao exame corresponderam a 

38,1% do total de indivíduos avaliados, totalizando 8 casos investigados (Tabela 12).  

 
 

Tabela 12- Número de resultados positivos e negativos encontrados nos 

exames de PET-CT Cerebral dos pacientes participantes do estudo. 

 
 
 

 
  

 

  

 

 

  

  

          *n=número de pacientes 

  

 Os resultados de PET-CT considerados positivos, que apresentaram 

mudanças dos padrões morfofuncionais cerebrais, demonstraram as seguintes 

alterações: hipometabolismo de glicose em regiões temporais, parietais, lobo frontal 

e região de giro do cíngulo, além de demonstrarem em alguns casos, atrofia em 

região temporal e redução volumétrica cerebral. Não foram encontradas alterações 

morfofisiológicas na avaliação das imagens de 8 pacientes examinados (Tabela 13). 

 Na grande maioria dos casos em que os pacientes apresentaram resultados 

positivos ao exame de PET-CT (Grupo Demência), podemos observar alterações do 

metabolismo glicolítico cerebral em regiões temporais, correspondendo a 76,92 % 

dos casos (Tabela 14). 

 

RESULTADOS 

 

n 

 

% n 

 

 

POSITIVOS 

 

13  

 

61,9 

 

NEGATIVOS 

 

08  

 

38,1 
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Tabela 13- Resultados encontrados nos exames de PET-CT dos pacientes 

submetidos ao exame de PET-CT Cerebral. 

*PET=Tomografia por Emissão de Pósitrons, CT=Tomografia Computadorizada. 

  

Tabela 14- Percentual de alterações morfofuncionais encontradas nas análises 

das imagens de PET-CT Cerebral de pacientes que apresentaram resultados 

positivos para demência (Grupo Demência). 

 

*PET=Tomografia por Emissão de Pósitrons, CT=Tomografia Computadorizada. 

ALTERAÇÕES MORFOFUNCIONAIS CEREBRAIS 

VERIFICADAS NO EXAME DE PET-CT 

NÚMERO DE 

CASOS 

Hipometabolismo Temporal (PET) 10 

Hipometabolismo Frontal (PET) 5 

Hipometabolismo em Giro do Cíngulo (PET) 2 

Hipometabolismo Parietal (PET) 4 

Atrofia Temporal (CT)  3 

Redução Volumétrica Cerebral (CT) 2 

Sem Alterações  8 

ALTERAÇÔES MORFOFUNCIONAIS 

CEREBRAIS VERIFICADAS NO EXAME 

DE PET-CT 

NÚMERO DE 

CASOS 

% EM RELAÇÃO 

AO TOTAL DE 

CASOS 

POSITIVOS 

Hipometabolismo Temporal (PET) 10 76,92 

Hipometabolismo Frontal (PET) 5 38,46 

Hipometabolismo em Giro do Cíngulo (PET) 2 15,38 

Hipometabolismo Parietal (PET) 4 30,77 

Atrofia Temporal (CT)  3 23,07 

Reducão Volumétrica Cerebral (CT) 2 15,38 
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6.8 Medidas morfométricas cerebrais realizadas em imagens de PET-CT 

Cerebral dos pacientes do Grupo Demência e Grupo Sem Demência. 

 Calculamos a média, valor máximo, valor mínimo e desvio padrão para as 

medidas morfométricas cerebrais realizadas em imagens de TC, PET e PET-CT 

(modalidade fusão) , planos coronais, axiais e sagitais, dos pacientes que realizaram 

exame de PET-CT Cerebral e apresentaram áreas de biodistribuíção do 

radiofármaco hipocaptantes (Grupo Demência) e dos indivíduos que apresentaram 

captação cerebral normal (Grupo Sem Demência). Efetuamos análise das medidas: 

Tomografia Computadorizada Coronal Latero-lateral (TC COR LL), Tomografia 

Computadorizada Coronal Craniocaudal (TC COR FH), Tomografia 

Computadorizada Sagital Anteroposterior (TC SAG AP), PET-CT Sagital 

Anteroposterior (PET-CT SAG AP), Tomografia Computadorizada Axial Lobo 

Temporal Dir (TC AXI LT DIR), Tomografia Computadorizada Axial Lobo Temporal 

Esq (TC AXI LT ESQ), PET-CT Axial Lobo Frontal Latero-lateral (PET-CT AXI LF 

RL), Tomografia por Emissão de Pósitron Axial Lobo Temporal Dir (PET AXI LT 

DIR), Tomografia por Emissão de Pósitron Axial Lobo Temporal Esq (PET AXI LT 

ESQ) (Tabelas 15 e 16). 
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Tabela 15- Cálculo da Média, Máxima, Mínima e Desvio Padrão para medidas 

morfométricas cerebrais de pacientes do Grupo Sem Demência. 

 

*mm=milímetros 

*PET=Tomografia por Emissão de Pósitrons, TC=Tomografia Computadorizada. 

*PETCT= Tomografia por Emissão de Pósitrons/Tomografia Computadorizada. 

*AXI=Axial, COR=Coronal, SAG=Sagital. 

*RL=latero-lateral,FH=craniocaudal,AP=anteroposterior. 

*DIR=Direito, ESQ=Esquerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRUPO SEM DEMÊNCIA - MEDIDAS (mm) 

 

 TC 
COR  

RL 

TC 
COR 

FH 

TC  
SAG 

AP 

SAG 
PETCT 

AP 

TC   
AXI 
DIR 

TC 
AXI 
ESQ 

AXI 
PETCT 
RL 

AXI 
PET 
DIR 

AXI 
PET 
ESQ 

 150.6 124 172,1 153 52,1 52,5 98,9 43,8 42 
 150 135,2 183,7 162,6 47,8 47,4 110,7 45,1 43,9 
 152,4 125,8 183,2 167,8 54,3 48,6 109,4 39,6 42,4 
 150,1 126,4 186,1 158 42,1 41,7 87,7 38,7 36,4 
 147,8 114,7 177,3 153,7 45,1 43,8 103,1 42,9 40,9 
 142,9 125,8 177,8 159,1 45,8 44,7 107,7 40,8 41,4 
 139,4 127,6 180,9 162,4 51 46,6 103,4 41,4 40,8 
 141,2 115,8 179,5 160,3 46,1 46,9 100,2 38,2 35,3 

Média 146,25 124,41 180,07 159,61 48,03 46,52 102,63 41,31 40,38 
Máxima 152,4 135,2 186,1 167,8 54,3 52,5 110,7 45,1 43,9 
Mínima 139,4 114,7 172,1 153 42,1 41,7 87,7 38,2 35,3 
Desvio 

Padrão 5,04 6,57 4,41 4,86 4,09 3,27 7,36 2,47 2,98 
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Tabela 16- Cálculo da Média, Máxima, Mínima e Desvio Padrão para medidas 

morfométricas cerebrais de pacientes do Grupo Demência. 

 

*mm=milímetros 

*PET=Tomografia por Emissão de Pósitrons, TC=Tomografia Computadorizada. 

*PETCT= Tomografia por Emissão de Pósitrons/Tomografia Computadorizada. 

*AXI=Axial, COR=Coronal, SAG=Sagital. 

*RL=latero-lateral,FH=craniocaudal,AP=anteroposterior. 

*DIR=Direito, ESQ=Esquerdo. 

 

 

 

 

 

 

 
GRUPO DEMÊNCIA - MEDIDAS (mm) 

 

 TC 
COR 

RL 

TC 
COR 

FH 

TC  
SAG  

AP 

SAG 
PETCT 

AP 

TC  
AXI  
DIR 

TC 
AXI 
ESQ 

AXI 
PETCT 
LF RL 

AXI 
PET 
DIR 

AXI 
PET 
ESQ 

 143 131,7 190,3 162,5 48,3 43,5 100,9 43,1 37,8 
 156,6 148,2 191,9 170,7 46,3 43,5 116,4 46,6 42,9 
 152,1 148,4 190,1 168,1 49,9 45,7 107,4 20,7 42 
 142,3 132,9 180,8 165,3 42,6 43,1 107,9 21,5 42,9 
 153,7 141,5 184,9 165,6 43,2 46,4 107,4 36,6 14,3 
 151,9 120,1 194 167,2 54,6 53,1 105,2 47,2 41,9 
 142,1 143 186,5 164,5 47,6 43 100,5 44,3 40,9 
 144,8 132,9 180,7 162,4 45,1 43,3 115 41,3 38,3 
 152,4 149 189,9 162,4 48,1 43,6 111,5 42,4 41,7 
 158,3 128,8 191,1 160,8 57,2 36,5 115,7 40,1 42,1 
 153,6 129,9 191,3 170,1 53,9 52,1 99,4 41,6 40,1 
 154,8 115,2 187 166,5 52,6 54,7 113,7 44 44,8 
 146,2 124,3 172,4 151,1 47,9 48,2 100,6 40,5 37,2 

Média 150,13 134,3 186,99 164,4 49,02 45,9 107,81 39,22 38,99 
Máxima 158,3 149 194 170,7 57,2 54,7 116,4 47,2 44,8 
Mínima 142,1 115,2 172,4 151,1 42,6 36,5 99,4 20,7 14,3 
Desvio 

Padrão 5,68 11,03 6,01 5,01 4,45 5,01 6,23 8,50 7,73 
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7 DISCUSSÃO 

 

 A expectativa de vida no Brasil aumentou de 67 anos em 1990 para 73 anos 

em 2009. A população com 65 anos ou mais cresceu nas décadas recentes; no 

último censo em 2010,  este grupo representou 7,4% da população (BRUCKI, 2013). 

Com o aumento da expectativa de vida,  a prevalência da doença de Alzheimer tem 

aumentado cada vez mais, duplicando a cada 5 anos em indivíduos maiores que 65 

anos. Aproximadamente 10% dos adultos maiores que 65 anos e 47% dos adultos 

com mais de 85 anos sofrem desta doença degenerativa e debilitante 

(VASCONCELOS et al.,2007). 

 Neste estudo, a média de idade dos pacientes do Grupo Demência, que 

apresentaram alterações de metabolismo cerebral, foi maior quando comparada a 

média de idade dos indivíduos do Grupo Sem Demência, sadios. A análise da 

correlação destes dados teve significância na análise estatística e as idades médias, 

máximas e mínimas para os pacientes com queixas cognitivas avaliados através do 

exame de PET-CT Cerebral variou entre 51 e 77 anos, com idade média de 69,46 

anos para o Grupo Demência e entre 38 e 71 anos, com idade média de 59,63 para 

o Grupo Sem Demência, pacientes negativos para alterações morfofuncionais 

cerebrais. Estes achados corroboram com a literatura que prevê prevalência de 

Doença de Alzheimer normalmente a partir dos 65 anos de idade (BROWN et al., 

2014). 

 Estudos das diferenças sexuais em distúrbios neurodegenerativos 

demonstraram distinções importantes entre homens e mulheres como o efeito 

neuroprotetor do estrogênio em mulheres e que o alelo Apolipoproteína ε4 aumenta 

o risco de DA em maior grau em mulheres do que homens, que as mulheres sofrem 

mais eventos de AVC do que os homens e são menos propensas a recuperação, 

que os homens com sintomas depressivos tem maior risco de DA do que as 

mulheres e que existem importantes diferenças do sexo em resposta a inibidores da 

colinesterase utilizados para tratar a DA. Estes dados melhoraram a compreensão 

da etiologia, progressão e terapeutica neurodegenerativa mas ainda há escassez de 

pesquisas nesta área e a inclusão do sexo como uma variável nestes estudos faz-se 

necessária. Embora esteja bem documentado que a prevalência de DA é maior nas 

mulheres do que nos homens, as diferenças genéticas, fisiológicas e sociais entre 
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homens e mulheres e a interação dos mesmos para contribuíção patológica 

raramente são examinados e compreendidos (TIERNEY et al., 2017). 

 Varandas e colaboradores, em 2007, através de estudo realizado para traçar 

o perfil dos pacientes portadores de Doença de Alzheimer do Ambulatório de 

Alterações Cognitivas do Serviço de Geriatria da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo, demonstra que 56 % dos pacientes pesquisados eram 

do sexo feminino. 

 As análises dos achados referentes ao sexo dos pacientes neste estudo 

demonstram maior prevalência de demência na população masculina, uma vez que 

a grande maioria dos indivíduos do sexo masculino avaliados pelo método de PET-

CT apresentaram resultados positivos, enquanto que para a população feminina, 

este percentual de resultados positivos foi menor. Em relação a amostra total da 

pesquisa, incluindo todos os participantes, o percentual de indivíduos do sexo 

masculino com resultados positivos foi superior quando comparado ao percentual de 

indivíduos do sexo feminino com resultados positivos no PET-CT. Observamos ainda 

que para resultados negativos, o índice de prevalência foi maior para indivíduos do 

sexo feminino.  

 Estes achados relacionando os resultados dos exames com o sexo dos 

pacientes examinados divergem da literatura, uma vez que estudos demonstram 

maior prevalência de DA em indivíduos do sexo feminino (TIERNEY et al., 2017). 

 Para realização dos exames de PET-CT Cerebral, recebemos um público com 

maioria composta por indivíduos do sexo feminino. Acreditamos que o fator cultural, 

principalmente na região nordeste do país, possa contribuir para a evasão do público 

masculino em consultórios médicos e clínicas de diagnóstico por imagem. Há 

resistência ao acompanhamento médico e submissão à procedimentos de 

diagnósticos e terapêuticos. Normalmente, estes indivíduos procuram atendimento 

médico quando seus quadros clínicos encontram-se em estágios avançados e bem 

estabelecidos. Este fator cultural em conjunto com as comorbidades relacionadas a 

DA (TIERNEY et al., 2017) podem explicar os resultados obtidos. Não podemos 

ainda descartar eventuais prejuízos ocasionados pela reduzida amostragem 

decorrente das limitações inerentes ao método como alto custo, complexidade 

técnica e indisponibilização do serviço.   
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 A via de acessibilidade do paciente ao exame de PET-CT cerebral, levando 

em consideração a forma de financiamento e autorização do procedimento 

diagnóstico, na grande maioria dos casos ocorreu através das empresas de 

prestação de serviço em saúde (convênios), correspondendo a 61,9% dos casos. 

Através desta análise, podemos constatar que, apesar do caráter inovador do 

método e do fato do procedimento não constar no Rol de Procedimentos da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANS), na maioria dos casos os planos de saúde 

tem autorizado o procedimento para pesquisa de demência desde 2013, 

disponibilizando a seus associados a oportunidade de um diagnóstico diferencial, 

precoce e consequentemente, um tratamento adequado. De acordo com nossa 

experiência, esta rotina de autorizações para o procedimento se estabeleceu após 

expedição de muitas liminares judiciais, normalmente através de tribunais de 

pequenas causas, concedendo o direito ao paciente de realizar o exame de PET-CT 

Cerebral custeado pelas empresas prestadoras de serviço em saúde contratadas 

pelos mesmos. Estas empresas provavelmente optaram pela concessão direta de 

autorizações para o procedimento, visando diminuição das custas judiciárias com os 

processos. Independente do motivo para esta mudança de conduta, a cobertura do 

procedimento é prova do reconhecendo de seu valor diagnóstico. 

Atualmente, a DA tornou-se um sério risco de saúde individual e coletivo, em 

decorrência da significativa incapacidade que acarreta aos pacientes, das influências 

sobre os familiares e cuidadores, além dos custos diretos e indiretos que ocasiona.

  Sabemos que a difusão de novas técnicas de exames diagnósticos a serem 

implementados na rotina clínica de uma sociedade é um processo muitas vezes 

lento e gradual que depende de uma série de fatores técnicos, sociais, financeiros e 

científicos. Observamos, ao longo destes anos, desde a implantação do primeiro 

equipamento de PET-CT no Estado do Ceará, na cidade de Fortaleza em 2009, um 

crescimento na cultura de solicitação de exames de PET-CT Cerebral por parte da 

comunidade médica local, entre os anos de 2013 e 2016.  

 Nos três primeiros anos de oferta do exame, 2013 a 2015, o percentual de 

resultados positivos para alterações morfológicas e metabólicas cerebrais foi de 

100%. Nos últimos dois anos, 2015 e 2016, este percentual caiu para 33,33% / ano. 

Sabemos que, com a popularização da técnica e o financiamento do exame pelas 

redes de convênios, há possibilidade de aumento de resultados negativos, uma vez 
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que a triagem dos pacientes torna-se menos rigorosa pela maior oferta e 

disponibilidade do método. 

 Estudos do metabolismo cerebral através da investigação do consumo de 

glicose em pacientes doentes e controles saudáveis mostram redução de 20% a 

30% nos valores do consumo de glicose do cérebro em pacientes com DA 

(NEWBERG et al., 2012). Uma progresiva redução do metabolismo da glicose ocorre 

anos antes dos sintomas clínicos aparecerem em pacientes com DA e o déficit 

característico nas regiões temporoparietais, região do giro do cíngulo, pré-cúneos e 

região frontal é demonstrado, inclusive em fase precoce, através do exame de PET-

CT, refletindo degeneração neuronal subjacente (CLOPTON et al., 2014). Como a 

medida da captação do radiofármaco FDG-F18 pelo cérebro reflete a atividade 

metabólica glicolítica do mesmo, por meio do cálculo do Valor de Absorção 

Padronizado (SUV), podemos quantificar a captação de FDG-F18 cerebral no exame 

de PET-CT.  

 Ribeiro e colaboradores, em 2016, através de estudo de morfometria cerebral 

abrangendo pacientes com demência, evidenciou perda de volume de substância 

cinzenta em porções de córtex frontal, regiões anteriores do lobo frontal e no giro do 

cíngulo, bilateralmente, em fases precoces da doença. 

Observamos, através de análise estatística empregada utilizando o teste t de 

Student, que houve significante redução dos níveis de captação do radiofármaco nos 

pacientes que apresentaram resultados positivos (Grupo Demência), com déficit do 

metabolismo glicolítico (média do SUV Máximo=7,39), quando comparados com o 

Grupo Sem Demência, negativo para alterações morfometabólicas cerebrais (média 

do SUV Máximo=10,98). Estes resultados confirmam a literatura (ISHII, 2014) que 

contempla redução metabólica cerebral na região do giro do cíngulo, principalmente 

em estágios iniciais da DA. 

 As medidas morfométricas cerebrais do diâmetro craniocaudal para avaliação 

da área de captação do radiofármaco FDG-F18 na região do giro do cíngulo em 

pacientes dos Grupos Demência e Sem Demência demonstraram-se não 

significativas do ponto de vista estatístico. A verificação da medida morfométrica 

nesta região, em alguns casos, reflete redução de área metabólica cerebral local, 

variação evidenciada também na literatura (RIBEIRO et al., 2016) que contempla 

diminuíção do metabolismo glicolítco regional, principalmente em estágios iniciais da 
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DA, uma vez que a região do giro do cíngulo tem funções na evocação de memórias 

e na aprendizagem. 

Os padrões característicos da DA estão bem estabelecidos no PET, com 

evidências presentes muito antes que a atrofia possa ser detectada pela RM e 

apesar dos exemplos clássicos serem simétricos, a DA é mais frequentemente 

assimétrica, principalmente nos estágios precoces. Com a progressão da doença, há 

envolvimento do córtex frontal, apesar do envolvimento dos córtex parietais e 

temporais na maioria das vezes permanecer maior (THRALL, 2015). 

Ao avaliarmos a área de captação do radiofármaco nas regiões temporais 

direita e esquerda dos pacientes do Grupo Demência, utilizando medidas 

morfométricas significantes do ponto de vista estatístico, obtivemos a média das 

medidas do diâmetro das áreas de captação do radiofármaco em região de lobos 

temporais direito (51,02 mm) e esquerdo (45,53 mm) que demonstraram que a 

captação média de radiofármaco em lobo temporal direito foi maior quando 

comparado a medida média do lobo temporal esquerdo destes pacientes. Este 

resultado confirma as informações da literatura (THRALL, 2015) que descreve 

alterações metabólicas cerebrais em lobo temporal, decorrentes de demência, de 

forma assimétrica, sem apresentação de padrão contralateral de correspondência na 

maioria dos casos, principalmente em fases iniciais da DA. Através destes 

resultados, é possível ainda demonstrar que a análise morfométrica empregada em 

região de lobos temporais é capaz de confirmar, na maioria dos casos, as 

constatações realizadas pela análise estatística e pela inspeção médica, que 

atualmente corresponde ao padrão de avaliação utilizado na prática clínica 

diagnóstica, uma vez que as medidas contralaterais divergem substancialmente 

quando o padrão da doença é assimétrico nestas regiões.   

Nas etapas moderadas a graves da DA, regiões hipometabólicas são 

observadas no córtex frontal, enquanto que o metabolismo no estriado, tálamo, 

córtex sensório-motor primário, córtex visual e cerebelo são preservados 

(ISHII,2014). 

 A típica patologia histológica e molecular do cérebro que caracteriza a DA 

leva a alterações estruturais do cérebro macroscópico que podem ser detectadas in 

vivo utilizando métodos de diagnóstico por imagem que incluem a RM, por exemplo, 

demonstrando atrofia do compartimento da substância cinzenta do cérebro. Esta 
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atrofia tem início e é mais proeminente na região do hipocampo. A atrofia da 

substância cinzenta na DA se espalha para outras regiões do cérebro ao longo da 

progressão da doença, mas os padrões são variáveis. As alterações 

neuropatológicas associadas a DA afetam o córtex frontal, uma vez que esta região 

do cérebro é crítica para memória, atenção, planejamento e motivação (RIBEIRO et 

al., 2016) 

 Analisando os resultados de comparação das médias das medidas do 

diâmetro anteroposterior das áreas de captação do radiofármaco em região central 

de lobo frontal nos pacientes positivos (Grupo Demência) e negativos para 

alterações cerebrais (Grupo Sem Demência), observamos que, do ponto de vista 

estatístico, os dados não demonstram significância. No entanto, ao correlacionarmos 

estas medidas morfométricas de lobo frontal com as medidas dos lobos temporais, 

em pacientes com alterações do metabolismo glicolítico cerebral, utilizando o Teste 

de Correlação de Pearson, constatamos a existência uma forte relação linear 

(r=0,817) entre as medidas do lobo frontal e temporal nos pacientes do Grupo 

Demência (p=0,001) e desta forma, ao passo que as medidas de lobo temporal 

diminuem, as medidas de lobo frontal tendem a acompanhar. Este fenômeno pode 

ser justificado com base na literatura (RIBEIRO et al., 2016; ISHII,2014) que 

descreve alterações metabólicas cerebrais em região de lobo frontal no processo 

fisiopatológico da DA, sobretudo em estágios mais avançados da doença.  

 A DA é a principal causa de dependência funcional e mortalidade entre a 

população idosa e está associada a vários fatores de risco, como doenças 

cardiovasculares, obesidade, diabetes e hiperlipidemia.  Além desses fatores, idade, 

gênero, baixa escolaridade, depressão e alterações genéticas podem explicar o 

aumento da incidência da doença (TEIXEIRA et al., 2015). Estudos epidemiológicos 

realizados nos países em desenvolvimento mostraram que a DA é a principal causa 

de demência (GRINBERG et al., 2013).   

 Considerando a análise das imagens e dos laudos de todos os pacientes 

submetidos ao exame de PET-CT Cerebral, obtivemos resultados positivos, com 

alterações morfológicas e metabólicas cerebrais em mais da metade dos casos 

analisados. Em relação às alterações morfofuncionais cerebrais encontradas nos 

resultados de PET-CT considerados positivos, temos aproximadamente 3/4 dos 

pacientes do Grupo Demência apresentando hipometabolismo temporal, além de 
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achados compatíveis com hipometabolismo frontal, parietal e em região do giro do 

cíngulo. Atrofia temporal e redução volumétrica cerebral também foram relatadas em 

pacientes com resultados positivos.  

 Através dos resultados obtidos, podemos concluir que 76,92% dos pacientes 

do Grupo Demência tem alterações metabólicas cerebrais compatíveis com padrão 

clássico de DA, uma vez que estudos demonstraram que pacientes com DA tem 

diminuição do metabolismo glicolítico principlamente em região parietal e lobos 

temporais, correspondendo ao padrão clássico de hipometabolismo temporoparietal 

(NEWBERG et al., 2012; OSSENKOPPELE et al., 2012). 

 Os achados deste estudo divergem da literatura epidemiológica da DA que 

apontam a DA como causa mais comum de demência senil representando cerca de 

50% a 60% das demências (BROWN et al., 2014). O percentual de alterações 

compatíveis com DA encontrado através deste estudo, 76,92%, está um pouco 

acima dos índices esperados. Esta variação do percentual de prevalência verificada 

pode estar relacionada com as comorbidades associadas a DA (TEIXEIRA et al., 

2015) e amostragem reduzida. 

 Existem ainda outras alterações do metabolismo glicolítico cerebral 

verificadas nos resultados desta pesquisa que correspondem a 30,77% de casos de 

hipometabolismo em região parietal, 15,38% de casos de hipometabolismo em 

região do giro do cíngulo e 38,46% de casos de hipometabolismo frontal, alterações 

estas sempre associadas a hipocaptação de radiofármaco em lobo temporal. Estes 

resultados corroboram com a literatura (ISHII,2014; CLOPTON et al., 2014; RIBEIRO 

et al., 2016) sugerindo alterações compatíveis com DA, uma vez que estudos 

demonstram redução metabólica de glicose no córtex parietotemporal e cíngulo 

posterior na fase precoce da DA, além de envolvimento do córtex frontal, com a 

progressão da doença. 

 Com o avançar da idade, particularmente após a sexta década, acelera-se o 

processo de atrofia cerebral, com dilatação de sulcos e ventrículos, perda de 

neurônios, presença de placas neuríticas e emaranhados neurofibrilares (ENF), 

depósitos de proteína β-amilóide e degeneração granulovacuolar, os quais 

aparecem precocemente nas regiões temporais mediais e espalham-se por todo o 

neocórtex. Na DA, já em suas fases iniciais, estas alterações são mais acentuadas, 

particularmente a maior densidade de ENF no córtex entorrinal, subiculum e região 
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CA1 do hipocampo, em correlação com os distúrbios precoces e proeminentes da 

memória factual ("secundária") observados nesta doença (DAMASCENO, 1999) 

 Ao calcularmos a média das medidas morfométricas do diâmetro latero-lateral 

cerebral em imagem coronal de TC, diâmetro craniocaudal  cerebral em imagem 

coronal de TC, diâmetro anteroposterior cerebral em imagem sagital de TC, diâmetro 

anteroposterior cerebral em imagem sagital de PET-CT, diâmetro latero-lateral de 

lobos temporais direito e esquerdo em imagem axial de TC, diâmetro latero-lateral 

de lobo frontal em imagem de PET-CT , diâmetro latero-lateral de lobos temporais 

direito e esquerdo em imagem axial de PET e compararmos os resultados obtidos 

nos dois Grupos, Sem Demência e Demência, constatamos que estas medidas são 

muito semelhantes, e portanto, não representam marcadores viáveis para 

identificação de alterações morfológicas e metabólicas cerebrais vistas ao exame de 

PET-CT.Estes resultados para os marcadores adotados e descritos acima 

corroboram com a literatura (THRALL, 2015; RIBEIRO et al., 2016; ISHII,2014) que 

preconiza alterações morfofuncionais principalmente em lobos temporais e regiões 

dos hipocampos como marcadores específicos para demência.  
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8 CONCLUSÃO 

 

O PET demonstra uma boa eficácia no diagnóstico das demências, sobretudo 

no diagnóstico diferencial da DA, demonstrando padrões correspondentes a DA na 

grande maioria dos casos deste estudo, possibilitando desta forma o oferecimento 

de tratamento adequado e consequentemente melhora da qualidade de vida dos 

pacientes submetidos ao método.  

 Considerando ainda os resultados obtidos pelo estudo, concluímos que a 

média de idade da amostragem populacional dos pacientes da capital cearense 

atendidos no serviço de medicina nuclear e que apresentaram alterações 

morfometabólicas cerebrais vistas ao exame de PET-CT está dentro da média de 

idade contemplada pela literatura para desenvolvimento de demência e que a 

prevalência da doença foi maior em pacientes do sexo masculino. 

 A via de acessibilidade do paciente ao exame de PET-CT cerebral, levando 

em consideração a forma de financiamento e autorização do procedimento 

diagnóstico, na grande maioria dos casos ocorreu através das empresas de 

prestação de serviço em saúde (convênios). 

A análise das medidas morfométricas cerebrais aplicadas às imagens de PET 

em regiões de lobos temporais são marcadores válidos para identificação de 

alterações morfofuncionais cerebrais nos casos de DA e existe uma forte e linear 

correlação entre o metabolismo em lobos temporais e lobo frontal em pacientes com 

alterações morfofuncionais cerebrais. 
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