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Introdução: No tratamento de tumores de hipófise, observa-se uma série de possíveis desfechos para
cada opção de tratamento associado a cada um dos tipos de tumor no espectro existente, o que torna
o processo de tomada de decisões clínicas, e em alguns casos de diagnóstico, bastante complexo e
dependente do tempo. Isso sugere uma constante busca por bons preditores e marcadores de desfecho
dos tratamentos, diagnóstico e prognóstico. Por exemplo, predizer recorrência tumoral e o diagnóstico
prévio de agressividade são bastante desejados na área. Considerando o uso de imagens de
ressonância magnética (MRI) na rotina desses tratamentos e sua natureza não invasiva, este trabalho
investiga o poder de predição e diagnóstico de parâmetros quantitativos (textura, tamanho e forma)
extraídos computacionalmente de MRI no tratamento de pacientes de tumor de hipófise em um estudo
retrospectivo. Para isso, propôs-se, nessa etapa do estudo, uma ferramenta desenvolvida na
plataforma de software livre 3Dslicer com o fim de extrair esses dados quantitativos que possam vir a
auxiliar o médico especialista no prognóstico e tomada de decisão clínica para esses casos.
Métodos: Utilizou-se como teste preliminar da ferramenta as imagens pré-cirúrgica no protocolo 3DT1
de dois pacientes (A e B) portadores de Macroadenoma de Hipófise Clinicamente Não Funcionante. O
paciente B exibiu recorrência tumoral durante o período de acompanhamento, no paciente A não houve
recorrência tumoral. A ferramenta desenvolvida extrai medidas de histograma de primeira ordem,
histogramas de segunda ordem (Descritores de Haralick e Run Length Matrix Features), gradiente
absoluto, e medidas morfológicas totalizando 43 características. A ferramenta recebe uma MRI e a
segmentação da região de interesse (lesão tumoral). O pré-processamento das imagens inclui a
normalização e reescalonamento das intensidades dos píxels. A segmentação utilizada foi obtida pela
técnica semi-automática de crescimento de regiões já implemenada no 3DSlicer.
Resultados e Discussões: A Figura 1 traz um corte sagital para os dois paciente (AI e BI) e a
segmentação obtida pelo método semi-automático operado pelo pesquisador não-especialista da
região tumoral (AII e BII). Visualmente as imagens dos pacientes A e B são bem parecidas, exceto
pela forma subjetivamente mensurada da lesão. Os desfechos conhecidos, no entanto, são
sensivelmente distintos.

Figura 1 – Corte sagital dos pacientes A e B (AI e BI) e segmentação obtida (AII e BII).
Os dados quantitativos extraídos pela ferramenta diferem significativamente para cada paciente. Isso
evidencia a existências de informações nas imagens que não podem ser vistas por observação simples.
Conclusões: Estes resultados mostram-se promissores na predição de desfechos de tratamentos,
como a recorrência tumoral, e no diagnóstico de agressividade tumoral que pode se observar na
evolução dos casos, entre outros desfechos e diagnósticos que serão ainda investigados. As futuras
etapas da pesquisa consistem na análise estatística do poder de predição e classificação desses dados
em um grupo maior de pacientes acometidos de lesões hipofisárias com desfecho conhecido.

