
Resumo 
 
INTRODUÇÃO E OBJECTIVOS: Aproximadamente 85% dos casos de 

hiperparatiroidismo primário são devido a adenoma paratiroideu. Os restantes casos 

são causados por uma condição denominada de hiperplasia ou à presença de cancro 

da glândula paratiroideia (~1%). O tratamento é essencialmente cirúrgico. O insucesso 

cirúrgico está particularmente associado à localização ectópica da glândula 

hiperfuncionante, envolvimento de múltiplas glândulas, glândulas supranumerárias, 

tumor de reduzida dimensão, ou falha no reconhecimento por parte do cirurgião, que 

resulta em incompleta remoção do tecido paratiroideu patológico. Uma técnica 

imagiológica não invasiva que possa identificar adenoma ou hiperplasia ajudará o 

cirurgião, reduzindo o tempo de operação e a frequência de reoperação, assim como a 

diminuição de complicação e morbilidade cirúrgicas. A Cintigrafia Paratiroideia de Dupla 

Fase com 99mTc-MIBI é um estudo de elevada sensibilidade (70 - 90%) na 

identificação de adenomas mas decai perante condições hiperplásicas (60%), devido à 

baixa razão sinal/ruído e reduzido tamanho da glândula patológica. O objectivo deste 

trabalho foi proceder ao desenvolvimento de um novo algoritmo de processamento e 

análise de imagem aplicado ao método de Dupla Fase, para detecção e localização 

automática de glândulas hiperplásicas. 

MATERIAL E MÉTODOS: A aquisição foi realizada numa Gama Câmara de duas 

cabeças (Siemens e.cam signature), utilizando colimadores de baixa energia e de alta 

resolução e recorrendo a uma janela de energia de 20%, centrada nos 140keV. As 

imagens planares foram realizadas com o doente posicionado de supino e pescoço em 

hiperextensão. As imagens foram adquiridas como matrizes de 256× 256 elementos, 

zoom 3,20, durante 600 segundos, 10 minutos e 3 horas após a administração de 

99mTc-MIBI. As mesmas condições foram utilizadas para a imagem obtida com 99mTc-

pertecnetato, adquirida no fim do estudo. As imagens obtidas foram posteriormente 

submetidas a duas metodologias de processamento: convencional (display das 

imagens, manipulação do brilho e contraste) e ao novo algoritmo desenvolvido 

(estimação e remoção do fundo com detecção automática das glândulas 

hiperfuncionais). 



RESULTADOS: Em 87,50% dos casos, os resultados das duas metodologias foram 

concordantes. Em 6,25% dos estudos, o novo algoritmo permitiu a detecção de 

hiperplasia paratiroideia, condição esta não evidenciada com a técnica convencional. 

Nos restantes 6,25% os resultados foram parcialmente concordantes. A qualidade 

visual das imagens resultado obtidas por recurso à nova metodologia desenvolvida é 

sem dúvida superior, dado eliminar os tecidos adjacentes às referidas glândulas, 

sobressaindo as alterações patológicas hiperfuncionais. 

CONCLUSÕES: O algoritmo de processamento e análise de imagem desenvolvido 

baseado no método de Dupla Fase é uma técnica efectiva, não invasiva e fácil de 

aplicar, que requer menor experiência por parte do operador quando comparada com a 

metodologia de processamento convencional, requerendo equipamento pouco 

dispendioso para a detecção e localização de glândulas paratiroideias hiperplásicas. 
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Abstract 
 
INTRODUCTION AND OBJECTIVES: Approximately 85% of primary 

hyperparathyroidism cases are due to a parathyroid adenoma. The remaining cases are 

caused by a condition called hyperplasia or by a cancer of the parathyroid gland (~1%). 

The treatment for these conditions is essentially surgical. 

Operative failure is particularly associated with the ectopic location of the 

hyperfunctioning gland, multiple gland involvement, supernumerary glands, small size of 

the tumour, or failure of recognition by the surgeon, that result in incomplete resection of 

parathyroid disease tissue. A non-invasive imaging technique that could accurately 

identify both adenoma and hyperplasia will aid the surgeon, reducing operating time and 

the frequency of reoperation also as the decrease of operative complication and surgical 

morbidity. The Double-Phase Parathyroid Scintigraphy with 99mTc-MIBI is a height 

sensitivity (70 - 90%) study in the identification of adenoma but falls in hyperplasic 



condition (60%) due to low signal to noise and small gland size. The aim of this study 

was the development of a new algorithm of image processing and analysis applied to 

Double-Phase method for detection and localization of hyperplasic glands. 

MATERIAL AND METHODS: The acquisition was performed on a dual-head camera 

(Siemens e.cam signature), using low-energy and high resolution collimators. A 20% 

energy window centered on 140keV was used for data acquisition. Planar images were 

performed with the patient in supine position with the neck in hyperextension. Images 

were acquired as 256× 256 matrices, zoom 3,20, for 600 seconds, 10 minutes and 3 

hours after the administration of 99mTc-MIBI. The same conditions were utilised for the 

99mTc-pertechnetate image, acquired after the last one. The images obtained were 

lately submitted to different processing methodologies: conventional (display of the 

images, manipulation of bright and contrast) and the new algorithm (based on noise 

estimation and removal with automatic hyperfunctioning glands detection). 

RESULTS: In 87,50% of the cases, the results of the two methodologies where in 

agreement. In 6,25% of the studies, the new algorithm allowed the detection of 

hyperplasic glands, not seen with the conventional technique. On the others 6,25%, the 

results were in partial agreement. The visual quality of the images obtained by the 

application of the new methodology developed is no doubt superior. It permits the 

elimination of the tissues superimposed to the referred glands and the visualization of 

hyperfunctioning conditions. 

CONCLUSIONS: The new algorithm of image processing and analysis based on 

99mTc-MIBI Double-Phase method is an effective, non invasive and easy to apply 

technique that requires less operator expertise than the conventional processing 

methodology and costly equipment for detection and localization of hyperplasic glands. 
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