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Saúde

RESUMO

Tradicionalmente, as imagens bidimensionais são produzidas no modo-B através de sinais de eco recebidos no feixe de ultrassom (US), que são 
visualizados como pontos específicos na tela do monitor. Essa modalidade diagnóstica é solicitada como exame “padrão-ouro” em muitas 
patologias que cursam com alterações histológicas em tecidos como o hepático e o mamário. Contudo, o operador de ultrassonografia precisa ter 
um alto nível de habilidade na aquisição e interpretação das imagens. O especialista deve ser capaz de explorar a anatomia em três dimensões, 
tendo como base imagens em duas dimensões, sendo uma tarefa não trivial. O Ultrassom Quantitativo (Quantitative Ultrasound – QUS) vem 
sendo proposto para superar essa limitação, com a proposta de diversos métodos para se avaliar o sinal ecográfico, extraindo parâmetros 
relacionados às propriedades dos espalhadores no meio de propagação do US. Dentre os parâmetros estudados, os espaçamentos entre 
espalhadores (SS – Scatterer Spacings) e o espaçamento médio entre espalhadores (MSS - Mean Scatterer Spacing) têm sido estudados com 
variado grau de discriminação entre tecidos sadios e patológicos. Para a estimativa do MSS, diversos métodos de análise espectral tem sido 
propostos (estes com o objetivo de se encontrar a frequência no espectro do sinal relativa a periodicidade espacial do sinal), assim como a 
transformada Wavelet contínua (CWT) para a caracterização da distribuição dos SS. Sendo assim, o presente estudo objetiva avaliar a 
periodicidade de um phantom de fios de cobre através de sinais retroespalhados de US, usando para a estimativa do MSS a CWT e três métodos 
de análise espectral. A metodologia experimental consistiu de um transdutor de US com frequência central de 7,5 MHz em uma configuração 
pulso-eco. Um phantom com fios de cobre mimetizando um meio periódico foi construído, com diâmetro dos fios de 0,5 mm e espaçamento
entre os fios de 2,5 mm. O transdutor foi deslocado paralelamente ao phantom para coletar sinais de 200 posições. A cada posição, um sinal de 
US foi coletado e então processado com os métodos SAC (Autocorrelação Espectral), SSA (Análise do Espectro Singular) e Método de Simon 
(transformação quadrática do sinal), assim como a CWT com duas wavelets-mãe (daubechies 1 e 4). Foi realizada uma análise estatística 
descritiva, com o cálculo do erro de acurácia (e) e histogramas. O MSS médio e desvio-padrão obtidos foram: para o SAC (2,45 ± 0,53 mm; e 
= -1,79%), SSA (3,21 ± 0,92 mm; e = 28,28%), Simon (2,95 ± 0,68 mm; e = 18,07%) and CWT com db1 (2,76 ± 0,47 mm; e = 10,39%) e db4 (2,76 ± 
0,15 mm; e = 10,37%). Cada método detectou um certo padrão de periodicidade no phantom. SAC foi capaz de discriminar espaçamentos entre 
espalhadores (2,5 mm). SSA, SIMON e CWT apresentaram modas próximas a 2,5 mm e 3,5 mm (o que poderia representar o comprimento da 
diagonal entre dois fios no phantom). SSA pode detector a espessura dos fios, em alguns casos (0,5 mm). CWT seria útil para localizer a posição de 
cada espalhador. Esses resultados corroboram achados recentes que mostram que o MSS não pode ser usado sozinho para a caracterização 
tecidual, sendo necessário uma abordagem multiparamétrica.
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