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RESUMO

A ultrassonografia apresenta uma grande aplicabilidade diagnóstica, sendo solicitada como exame “padrão-ouro” em muitas patologias que 
cursam com alterações histológicas. Tradicionalmente, as imagens bidimensionais são produzidas no modo-B, com o qual os sinais de eco 
recebidos em cada posição do feixe de ultrassom (US) são visualizados como pontos específicos na tela do monitor. No entanto, o operador de 
ultrassonografia precisa ter um alto nível de habilidade na aquisição e interpretação da imagem. Especialistas aprendem a explorar a anatomia 
em três dimensões, tendo em mãos apenas imagens em duas dimensões, e essa capacidade não é comum a todos os profissionais. Com o intuito 
de superar essa limitação, pesquisadores têm investigado métodos quantitativos para avaliar o sinal ecográfico (Quantitative Ultrasound – QUS), 
com o objetivo de extrair parâmetros relacionados às propriedades dos espalhadores no meio de propagação da onda de US. Dentre os 
parâmetros estudados, os espaçamentos entre espalhadores (SS – Scatterer Spacings) e o espaçamento médio entre espalhadores (MSS - Mean 
Scatterer Spacing) tem demonstrado potencial no reconhecimento de variações na periodicidade tecidual, comum em diversas patologias. 
Diversos métodos de análise espectral tem sido propostos para estimar o MSS, contudo a transformada Wavelet contínua (CWT) parece ser 
promissora na caracterização das distribuições desses espalhadores. Sendo assim, o presente estudo objetiva aplicar a CWT para estimar SS e MSS 
em sinais simulados de US, com diferentes níveis de ruído e variabilidade na posição dos espalhadores. A metodologia consistiu na simulação de 
sinais retroespalhados de US (modo-A) provenientes de um meio com espalhadores espaçados de 1 mm (considerando o MSS em tecido hepático 
saudável, de acordo com a literatura), com diversos jitters (variação na posição esperada do espalhador – de 0 a 30%) e níveis de ruído, definidos 
por Ad (razão entre a amplitude média dos ecos de espalhadores difusos e regulares – 1 a 50). Após a realização da CWT para cada sinal, uma 
sequência de modulus maxima - MM (máximos locais da transformada Wavelet) era obtida – um MM representando um espalhador regular -
para enfim computar as distribuições dos SS, assim como a média e desvio-padrão do MSS (em mm), coeficiente de variação (CV), a moda média 
do histograma (em mm) e o erro de acurácia (e%). Testes de Kolmogorov-Smirnov foram usados para verificar a hipótese nula de que as 
distribuições dos SS para cada situação simulada eram da mesma população (α = 0,05). Para sinais com ruído Ad ≤ 30, a CWT foi capaz de estimar 
o MSS com e% = ± 2%. Como esperado, o CV variou linearmente com o jitter. A variação no jitter também afetou a moda média no histograma 
em uma relação inversamente proporcional (por exemplo, para Ad = 1, moda = 1,00 mm para jitter = 0%, moda = 0,82 mm para jitter = 30%). 
Segundo a análise estatística, as distribuições do SS obtidas de todos os sinais foram estatisticamente diferentes (p > 0,05). Esses resultados 
corroboram com outros trabalhos que indicam a impossibilidade de se usar apenas o parâmetro MSS para caracterizar diferentes meios 
periódicos. A CWT pode ser uma opção para mapear SS. A associação com métodos de análise espectral com a CWT pode ser uma escolha no 
futuro para melhorar a capacidade dessa abordagem quantitativa.
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