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Em 7 930, Inzni z Tnzdinick Juliot-Cuniz, zm Panii,

nam pn.odu.ziK, pila. pnimzina viz, um iiõtopo anti^icial. Em 1947 já £

xiitiam cznca de. SOO iiõtopoi di^inintu, obtidos anti^icialminte.. Ei_

t,z nûmzno 6i amplia cada viz maio pinmitindo ai maii vaniadai aplica

do6 iiõiopoi na vida modinna.

Nzaz mamo ano dz 1947, dipoii di muita contnovzmia, Tu*

nin, ^Ziico aminicano, pnopôi o iinmo nuclZdzo, zm vez dz iiÔtopo, an

tznionmznti utilizado, pana dnignan qualquin annanjo lipicZ^ico in_

tnz pnotoni z niutnoni. Eaa dznominação &oi apnovada z oi ci&ntiitai

adotanam a tznminologia zm Uzdicina Nuclzan z fZiica Nuclzan, qui Ai

mantim atž hoji.

Embona oi nadionuclZdzoi pudzuzm un utilizada diidz a dí

cada dz tninta, iominti apõi 7950 paaanam a un zmpnigadoi na pnãti-

ca mídica. No inZcio ̂ onam utilizadoi piloi nadiotinapzutai pana iini

dz tnatamznto i pitoi nadiologi&tai pana &im dz diagnÕitico. Hojz o

manuiiio do i nadionuclZdzoi zxigz npzcialiitai quz it didiquzm zxclu

iivamintz a zaz campo. Sua utilização chigou a un tão vaita qui a

Kaociacão Mídica Amznicana niconhzczu a Mzdicina Nuclzan como Zipi -

cialidadz. Sua impontãncia ioi zn^atizada dl tal lonma qui hoji qual

quzn kapital, ao un imtalado no i Eitadoi Uni do i, divz, obnigatonia

mzntz, poauin um iznviço npicializado.

Apuan di nzczntz, ioi a Uzdicina Nuclian, dintni ai npz -

cialidadii midi cai, a qui maii iz diunvolvzu noi últimoi anoi. Ki ii_

tatZiticai maii atualizadai moitnam qui 2/5 doi paciintn intznnadoi

zm hoipitaii amznicanoi nzcibzm nadionuclZdioi no cum o do pnociao

diagnÕitico.

0 objitivo diaa diipnztzniioia nzviião é limbnan ao i ^

coi dzdicadoi ãi vãniai lipzcialidadii da Midicina o qui il podz £a

zin notinzinamzntz, zm nono miio, utilizando iubitanciai nadioativai.

£ impontantz ializnt&X- quz pnaticamzntz toda oi mztodoi u-

tilizadoi ião atnaumaticoi z indolonn e quz o padinti nicibi uma

dou di nadiacão muito in^inion a qui niczbinia 4e iiziai umilhan

tz zxplonação atnavzi dz mztodoi nadiognã^icoi. Não iz queti com iiio
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dize.fi que. oi último* poiiam ÍZA iubitituZdoi, mtu aptnai ialientau a
inocuidade. dai tzcnicai pKocinadai em bom ÍZKVÍÇOÍ de. Mtdicina Nu
tlza*..

Ktiavii da ta.be.la ane.xa, tlaboKada pilo VIL. Júlio
Cherfe do StKviç.o de U&dicina Ktxc.le.oi do Hospital dai Clinicai da Uni-
viKiidade. de. São Paulo, iobtie. a ta.diac.ac abionvida noi doii mítodoi
diagnóòticoi, podzmoi concluiu pila ie.gufiança do* pnociaoi nadioiiô-
topicoi.

EQUIVALÊNCIA ENTRE EXAMES RADIOLÔGICOS E PROVAS COM
RADKHSÓTOPOS QUANTO AS DOSES ABSORVIDAS (RAOS)

EXAMES RADIOLOGICOS
Exame« nP de chapai rada

PROVAS COM RADIOISÓTOPOS
Examea equivalente* (dose abaorvida em rada por ca-

da aub-total)

Radiografiaa do tórax 2 chap»« 10,6 rada

Urografia excretora 6 chapas

30 Captações de radioioòo e cintüografta tireoídianaa
(2,0) » 40 Cintilograma* hepáticos e fluxo (1,0) «
* 200 Prova« de função hepatic» com R. Bengala -
(2,0) * 40 Provaa para comprovar a exiatência de
atrealaa daa vlaa blliarea (2,0) « 200 Cintilografiaa
renaia e renogramaa isotóplcos (1,0) « 85 Cintilofra
fia« cerebral« * 40 Cintilografiaa dos eapsçoa liquor?
coa (0,2) • 5 Escudos da composição corpórea (0,5) "**

100 Captações e cintilogramaa tireoidianos (6,7) * 300
Captações de radioiodo (2,1) * 100 Cintilografiaa he -
pátícaa e fluxos (4,2) * 200 Provas de função hepática
com R Benffala (2,0) * 1000 Renogramaa isotópico*-
acompanhados de determinação da filtrarão glomerular
e do fluxo sanfuineo (2,0) » 100 Absorções de ferro e
ferroclnética (3,0) * 100 Absorções de Vitamina B . ,
(1,0) * 100 Absorções de gorduraa marcadaa (2,0)
» 200 Excreções de albumina pelo trato digeativo ( 1.0)
» 200 Clnttlograflas cerebrais (2.0) * 200 ClntUogra

fiados espaços llquórlcos (1,8) • 200 Cintilografiaa r

pulmonares (1,0) * 80 Estudos da compoaição hidro -
eletrolítica (8,0)
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A imagem ce.izbA.al, com a utilização dt tltmtntoA Kadioati -
VOA, At to Ano a poAAZvtl a paKtiK do inZcio da década de. cinqutnta. Ho_
je., a cintigKa^ia ce.Ke.bKal t um dot, pKoce.dime.ntoA maiA uAadoA em Medi
cina NuclzaK devido a Aua facilidade, de execução e a auAencia total
de KiAco, KtpKtAtntando ttAtt at tKiagtm aplicavtl a pacitnttA de. am_
bulatÔKio t inttKnadoA.

VaKioA tn.acadon.ZA AÍO utilizado A paKo. a Kealização do exa-
me, Atndo que OA p/UncipaiA Aao- a AOKoalbumina humana, maKcada com o
iôdo 13Î; a cloKmeKodKina, maKcada com o meKcÚKio 203 ou 197 e. compoA_
toA mancado A com nuclidzoA obtido A atnavÍA de gzAadoAZA, como o ttcnt^
cio 99m ou o Zndio H3m. E44e4 doiA ûltimoA Aão OA maiA zmpKzgadoA ,
poiA peKmitem a adminiAtKação de doAZA maiA ele.vadoA, em i ace. de Aua
miia-viaa AZK cuKta, tendo como KZAultado exame« dt melhoK qualidade
técnica.

Basicamente pode-Ae. dizzK qu<e. qualqueK alttKação patológica
que modifique a baKKeiKa hemato-ence&âlica i e.videnciáve.1 atKavÍA da
cintigKa^ia. No entanto, ai conditoZA moKbidaA em que o exame apKZAen_
ta melhoKZA AZA alt ado A , Aão'-

1 - (Áal^oKmaçõeA aKteKiovenoAaA;
2 - TumoAtA bznZgnoA ou malZgnoA. \PAimitivoA ou metaAtãti

coA ) ;
3 - VoençaA ÍOCOÍA da caixa cKaniana;
4 - HzmatomaA AubduKaiA
5 - lníaKtoA e hemoKKag-taA czKebKaiA

O exame AZAVZ ainda paKa o diagnÕAtico di{eKencial entKt do_
znçaA ceKebKaiA inilamatÔKiaA di^uAaA z &ocaÍA.

Em quai/qu&K dzAAaA ciKcunAtânc-taA o tZAte. a^iguna-Az como
vantajoAO, ao AZA indicado em pAimziKo lugaK, antzA do zmjKego de ou-
tnoA mitodoA diagnÕAticoA , menoA inôcuoA e maiA IZAÍVOA paKa o en&eK-
ffio; alem diAAo, o método apKZAenta excelentzA ZndiczA de poAitividadz.

finalmente, a maioK vantagem do método talvez -se/a a poAAi-
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bilidade te iua Kealização Kepetidai vezei, pKebtando-he inclut,ive. pa
fia exame de contKole* peKiôdicoi, iem que iao iigni&ique doiei de. il

Ka.dia.cio elevadai, o que pode aconteceu quando ie utiliza mêtodoi *a

diolôgicoi.

A anatomia doi ei paçoi liquÔKicoi do iiitema neivoÁO cential
e Ka.quidia.no, pode i ei ettu.da.da. pela cintigia^ia. Também o iluxo do
liquoK pode ÁZK deteKminado com pKeci&ão, peKmitindo a anâlite de di

condiçôei patológica* do iiit&ma neKvo&o centKal.

Kenciai

O método é 4obn.ztu.do, de Keal utilidade, na& seguinte* OCOK

- iZndKome hidfioceiãlica demencial comunicante;
- localização jde peKdai liquÔKicai em pacientei tKaumatiza -
do i [KinoKKÍia liquÓKica);

- localização de nível e gKau de bloqueio iub-aKacnoideo poK
compKe&tao da medula a pinhal;

- diagnõ&tico de tumoKei intKaventKiculaKe*;
- avaliação piii e pô& opeKatoKia do i zn^eimoi com hidKoce&a-
lia obttKutiva;

- avaliação da peKmeabilidade de cuKto-ciKcuitoi ventKicula-

1 - VentKiculogua&ia noKmal. Injeção na ci&teKna magna (SoKoal
bumina humana maKcada com iodo 131)

FiguKa 2 - VentKiculogKaiia em caio de kidKoceialia. Note-ie ai gK&n-
dei dilataçõei ventKiculaKei {SoKoalbumina humana maKcada
com iodo 131)

FiguKa 3 - CintigKa^ia do iiitema neKvoio centKal evidenciando acumu-
lo anoKmal do tKaçadoK na Kegião tempoKal diKeita devido ã
exiitencia de iaKmação tumoKal neaa Kegião.
[Zndío ÍÍ3M- PTPA).
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0 thaçadon. maii utilizado z a ioKoalbtimina hu.ma.na., mancada

com o iodo 131, injetado no eipaço iubanacnôidzo lombau, na ziitztna

magna ou no vzntulculo latzial, dzpe.nde.ndo do zòtudo a iZK Kzalizado.

A4 técnicas Kadioisotopical &ão maii vantajoiai quz ai n.a-

diolÕgicai, poKque., além de. ie.ie.rn ti&iolÔgicai, indzpznde.m da po&i -

cão do do&ntz e. iz acompanham de. mznoK moibidadz.

Alim dino poiòutm pft.obabilida.do. diagnõitica muito

01 ãi tzcnicai članica* mali inócuas, como pode. &e.i zvidinciado pz

Io quaduo abaixo, adaptado pzlo Üh. Júlio Kiz^iK, que. compara a pKo_

babilidadz de. diagnóstico6 pzla cintigta^ia com oi Kaioò X òimplzi z

o zle-tnozncn-ialogKama.

ENCEFALOCIMTIGRAFIA

TUMORES

CORRELAÇÃO COM OS EXAMES

TOTAL : 92 cai06

EWCEFALÖCINTIGRAFIA

RAIOS-X SIMPLES

E E G

CARdTIPO-ANGIOGRAFIA

PNEUMOENCEFALOGRAFIA

Adaptado dz Witkoiiki Et

LABORATORIAIS CLÁSSICOS

PiLobabilidadz
Viagnóiticali)

82

41

10

92

94

Al (J.W.M. Í-.181-196 1967)
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TIREÖ1VE

1NTR0VUÇ&0

Como, c iodo 131 iz compoKta qaimic.ame.nti da mzima &0Kma quz
o iodo 127, i eu itõtopo zitâvzl, a glândula não $az qualquzi dii. Lnção
quanto â~ utilização dz um ou outKO nuclZdzo. Eaz &ato pzKmitz aoi mz^
dicoi a ie.alizaq.ao dz uma. iZKiz dz zxamzi, viiando o zitudo da iunção
tiKoidzana. A vzKifaicação da taxa dz acúmulo dz iodo 131 pzla glândula
em função do tzmpo, a do&agzm da inação dz iodo ligado a pKoizZnai, zm
nzlação âi do&zò adminittladai, z o "mapzamznto" [nzgiòtKo g/iâ^ico da
diòtnibuição do tiaçadoK na glândula), ião oi zxamzi maio utilizado*
na Kotina mídica pana a avaliação da função titoidzana. Pana (,int> p/iã-
ticoi, na dziignação dz tail zxamzò, z&tão con&agiadoi, o& tzimoi capta
ção tiloidzana, PBI 131 z cÍKtigtia{ia ou cintilo g fiaria tiKzoidzana.

CAPTAÇÃO TIROÍVEANA

Tfiata-òz dz um tzitz dz Kzalização iimplzi z totalmzntz ino_
cuo paia o pacizntz . Admini&ttia-iz dz 20 a 50 uCi dz iodo 131, pon.
via oKal; 2 a 4 hon.a& apÔi iaz-iz a contagem da Kadioatividadz na aKza
coiKz&pondzntz ã glândula. CoiKzlacionando a contagzm i eita òobie a
glândula com a contagzm dz um padrão quz contzm do&z dz igual valoK ã
adminiituada, obtzm-iz a pziczmtagzm da do&z captada pzla glândula no
momznto do zxamz.

û& valoKZi noKmaii vaxiam ae acoido com a Kzgião
zm quz 4Z Kzaliza a pKova e ate. mzimo divzKgzm zntKz iziviçoi z&pzcia-
lizadoò zxiitzntzi na mzima ânza. Totina-òz poKtanto, impzKioio quz ca
da um z&tabzlzça &eu& padKÕZi dz normalidade. No Labon.aton.io dz Radio-
iòôtopoi da Eòcola dz Medicina z CiKûKgia do Rio dz JanziKo, onde tKa
balham oi autoKzi, oi valoKzi noKmaii zitão zntuz 3 a 15%, pana a cap-
tação dz 2 notai, z zntKz 15 a 45% da doiz adminiitKada paKa a capta-
ção dz 24 hoKai.

Como acontzcz na maioKia dai pio vai dz invzitigação tinoidza
na, tambim a captação apKZiznta KZiultadoi ialioi quado o "pool" dz io_
dzto plaimâtico zncontKa-iz comidzKavztmzntz altzKado. Qualquer iubi-
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tãncia quz in^luznciz noi nZvzii dz iodzto plaimãtico dzvz izi zvitada

a$im dz quz o zxamp. apizizntz, com toda ^idzlidadz, o ^uncionamznto do

ôigão. VzntKZ ai iubitanciai quz maii comumzntz in^luznciam oi iziulta

doi zitãoi oi contiaitzi nadiolôgicoi , czitoi complzxoi vitamZnicoi,ai

gani zxpzctoiantzi, ialicilatoi, {znilbutazona, õlzoi bn.onzzadon.zi, c£

nantzi paia cabzlo z o pn.opn.io iodo ai ado como antiazptico.

Vaia zvitan. iziultadoi {alioi, um intzin.ogaton.io poimznoiiza

do dzvz izn. izalizado antzi dz cada zxamz, a i im dz zxcluii, com maion.

maigzm dz 'izguiança poaZvzl, ai cauiai dz altziação do "pool" dz iodz

to.

ClhlTlGRAFIA TIROIPEANA

A cintigiaiia tiioidzana coniiitz no izgiitio giâ^ico da dii_

tiibuição do ladionuclZdzo na glândula. P zxtizmamzntz útil na vzii^i-

cação do tamanho, localização z loima do ôigão, alzm dz pzimitii iua a

valiação funcional izgional.

A conduta do clZnico pziantz um pacizntz poitadon. dz um nôdu

Io czívical podz ie.1 oiizntada dzciiivamzntz pzla ein tig ia ̂ ia. Nõduloi

(jlioi, noi quaii a incidzneia dz cancel z bem maioi quz zm nÔduloi hi^

pzi^uncionantzi [quzntzi), podzm izi localizados piotitamzntz, bznziici^

ando o pacizntz z auxiliando iobizmanzila o mzdico clZnico. Outia uti-

lidadz z izpizizntada pzlo diagnôitico dz mztãitaizi, bôcioi mzigulhan

tzi ou dz tiiôidzi zctopicai.

Adminiitia-iz dz 80 a 100 uCi dz iodo 131, Z4-h.on.ai antzi do

momznto pizviito paia a izolização do zxamz. Eut zipaço dz tzmpo pzi-

mitz um acúmulo adzquado do tiaçadoi no ôigão, poaibilitando o izgii-

tio glâ^ico dz iua diitiibuição.

Em algum cai o i z nzczi&âiio lançai mão dz tzitoi

paia iz conizguin. maioizi zidaizcimzntoi diagnôitico i . Voii tzitzi

ião la/igamznte. utilizada com zaz piopôiitot o ttitz dz zitZmulo z o

dz iupizaão. Uo piimziKO, £az-iz a adminiitiacão dz TSH, doiz dz IOUI

datante, oi cinco diai quz pizczdzm o zxamz o quz piomovz aumznto dz

captação ondz houve.fi tzcido hZgido. No izgando, adminiitxa-iz a. tniio-
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dotA.Kon.inoL, du.ia.nti oi diz diai que pie.czde.rn a piova, objetivando blo_

queai ãieai glandulaiei de 6unciona.me.nto noimal.

Ai piincipaii indicacõei do teite de. zitZmuto

1 - Viie.izncia.cao zntie. hipotiioidi&mo piimaiio e &e.cundãiio;

2 - Vziifiicacao da izie.lva funcionai da glândula;

3 - Caiar.tiiização de. noduloi autônomoi.

Ai piincipaii indicaçõei do tzite. de. iupieaão ião:

1 - Avaliação do tiatamznto clinico da Voença de. Baiedovo-Gfia

vei;
2 - Catiactziização de. noduloi autônoma

A cintigia^ia iupeipoita ã loto do pacie.nte. mo i tia

que. oi giande.i noduloi czivicaii não captam a ia 7

dioatividade [noduloi IKÍOÍ) . O te.cido tin.oide.ano

captante zitâ compiimido e. limitado a uma zona a

ziquíida.
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EXEMPLOS PE CINTIGRAPIAS TIROIPEANAS

Figuia I - ViAtiibuição no tonal do tiaçadoA. na glândula tilôidi. Vê.-AZ
o maio h. acumulo de. iodo ladioativo (con. ve.fime.lha) no cen -
tio de. cada lobo.

Figuia Z - Viitiibuição noimal do tiaçadoi. Ví-ie um pouco acima do
coipo glandulai leiquZcioi do conduto tilogloao [lobo pi-
Kamidal).

J-iguia 3 - Cintigia^ia tix.oide.ana pôi-cinufigia em que. &oi letiiado to_
do o lobo dii&ito. Lobo eiquendo pe.imane.ee. noimal.

Figuia 4 - Cintigia^ia tiioideana de contiolí pôi cilüigico de. um cai
cinoma ^oliculai. 0 acúmulo do tiacadoi na legião de
cão da glândula ivide.ncia izcidiva da nzoplaiia.

figuia 5 - Cintigia^ia tiioide.ana. com a pieiença de um nadalo
cio nanti [&iio) no polo iupeiioi do lobo diieito.

figuia 6 - Cintigia^ia tiioideana com a pie.oe.nca de doii nSduloA hipo_
úuncionante.4 I^IÍOA), um de.le.4 localizado no polo òupziioi
e. o outio no polo in&niol do lobo diicito.

Tiguia 7 - Cintigia^ia tiioidzana dtmomtando a pie.6e.nca de. um nôdulo
hipeiíuncionantz [quente) no polo in{e.iioi do lobo e.iqu&i-
do. No ta-A & o maiol acumulo do t laçado 1 (coi ve.ime.lha) na
ãie.a compoimztida.

Figuia 8 - Cintigia^ia tix.oide.ana demonitando a piíienca de um nôdulo
hipoiuncionanti Ulio) no polo in^eiioi do lobo dii&ito e
um nôdulo noimo&uncionante. (moino) no polo inie.ii.oi do lo-
bo ziqu.tn.do. 0 nôdulo moino acumula o t laçado i em taxa i-
gual ao lei tante da glândula.
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O zitu'do do6 p:ilmõzi com zlzmzntci nadioativoi, atnavii da
dn tig Ka i La, iomzntz loi poaZvzl a pantin de 7963. Eaz zxamz, hojz
muito utilizado, pKZita-iz ã invzitigação da ventilação z da pzi&u -
ião pulmonanti, cujai intzK-n.ziaq.ozi podzm ÍZK dzvidamzntz dztznmina
dai zm to dai ai ãnzai do ôngão.

A cintigfiaiia pulmonan pon pzniuião baizia-iz na di&tnibui-
ção p&io tzito vaiculan, dz micnopantZculai mancadai e injztad ai pon
via vznoia, Pnaticamzntz to dai ai pantZculai iicam nztidai ao nZvzt
doi capilanzi palmo nanti apÔi uma única paaagzm pzloi pulmõzi z aZ
pznmanzczm o tzmpo nzcznãnio pana quz izja matizada a pnova. Taii
pantZculai ou macnoagnzgadoi, t&m diâmztno quz vania dz 10 a 100 u .
Uma doiz dz 200 a 300 uCi do tnaçadon maii utilizado pana zaz tipo
dz zxamz [macnoaghtgadoi dz ionoalbumina humana mancada com o iodo
131) dztznmina obitnução zm apznai um dz cada 250.000 capilanzi, o
quz zxplica a auizncia dz diitúnbioi fiuncionaii dunantz a pnova.

A cintignaiia pon inalação, pana vzni^icação da pznmzabili^
dadz dai viai aznzai, 1 ^acilmzntz obtida com auxZlio dz um iiitzma
nzbulizadon z um nuclZdzo dz mzia-vida cunta. 0 tzenzeio 99m e o Zn-
dio 113m ião utilizadoi com õtimoi nziultadoi.

A combinação doi mito do i dz pzníuião z vzntilação pznmitz
avaliação izguna da iituação funcional dz innigação z vzntilação pul
monanzi.

A cintigna^ia pulmonan tzm i ido muito zmpnzgada pana
iinman a iuipzita clZnica dz zmboliai pulmonanzi. Em bona não indiquz
zxatamzntz o ponto dz obitnução vaiculan, dzmomtna a ânza compnomz-
tida, zvitando iubmztzn-iz o pacizntz a uma antzniogna^ia.

Uai doznçai candZacai, quz Izvam ã hipzntzmão pulmonan, a
cintigna{ia z dz gnandz utilidadz na avaliação do pnognoitico z do
tnatamznto. Oi "ihunti" dinzi to -e.ique.ndo podzm tamb&m izn diagnoiti-
cadoi pon intznmzdio dzitz exame.
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Uma. dai contn.ibuiq.ozi impcitantzi do mztodo &oi dzmonitnan.
a alte.iac.ao da pzn.ftuião ianguZnza nziuítantz dz \>ân.iai dozncai. Com
baiz nziie. £ato, podz-iz zitudan. a zvoZucão dz dA.vzA.iai zn^zKmldadzi
como abicziioi, bKon.qu.-Lzctaii.ai, tu.bzn.cui.oiz, pnzumon-ía, ztc.

Ai doznçai bfionc.opulmonan.zi obitn.uti.vai cn.5nicai (aima
bn.Snqui.ca, bn.onquitz cn.5ni.ca e. zn&iizma pulmonan.) cauiam aiteiaçõzò
zitn.utun.ali z iunclonali cuja zxiitzncla podz izn. zvídznciada atn.a -
VZÍ dai ci.nti.gn.a&iai. Em vân.*.ai cttcumtânciai, o zxamz doi pulmõzi,
com KadíonuctZdzoi, pzn.mi.tz ao mždico a vzn.Á.^-icação dz di.iftunq.5zi ,
cuja zxtzmão z cujo gn.au dz intzmidadz podem izn. apn.zci.adoi,

Alzm dai Indlcaçõzi acima cltadai, tzm i zu vaton. no planzja
mznto dz ci.n.un.alai puímonaizi z na indicação dz outKai mzd-cdai tzn.a-
pzuticai. Comtltui n.zcun.io valíoio no zitabzlzcimznto da conduta tz
n.apzuti.ca z no pn.ognoiti.co do cânczn. dz pulmão.
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EKEMPLOS £E CINTIGRAFIAS PULMONARES

Figuna 1 - Aipzcto dz uma cintigna^ia pulmonan nonmal, zm dzcûbito vzn
ttial e do ml. Ttiaçadon. u&ado ntitab ^igun.aò: ma.&tioagne.ga. -
doi tie atbamína mancada com iodo 131.

2 - Cintigia^ia pulmonan. pon. p&Kiu&ão, em caio de. caicinoma
bKoncogînizo. Hota-it a auiincia qua&& total de. pzKÍuião no
pulmão && que fido acompanhada de. um dt^icit ptK^unctôiio no ã
pi ce. do pulmão din&ito.

Figuia 3 - Cintigna&ia pulmonaK dzmo & ninando deficit dz pzn^uiao na
pantz mzdia do pulmão evidenciado pnincipalmzntz nai inci -
džnciai po&tznion z latznaii. Caio dz ab&cz&&o pulmonan,

figuna 4 - Cintigna^ia [incidência poitznion) em caio dz agznziia dz
antínia pulmonan ã ziquznda. Vê-iz a auizncia total dz pzn-
iuião naquzlz lado.
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Vivido a sua simplicidade., a cintigna&ia hzpãtica tzm si-
do ZaA.game.nie. utilizada na avaliação da moK{,oloaia, função z localiza
ção do Sngão.

Vois g fiapo i dz tnaçadonzs são zmpnzgados Kotinzinamzntz •*
o pnimeino composto de. pn.zpan.adot> que. são ^agocitado s pzlas cžlulas
dz Kup&&zn z o szgundo compnzzndzndo conantzs quz ião captados z ex-
cnztados pzlos hepatôcitoi. Oi do pnimziio glupo ião gzn.almzn.tz iui -
pzmõzò coloidaiò man.cada& com ouio J9S, te.tne.cio 99m ou Zndio 1 í 3m ,
dzitacando-ie. como oi mais fiizquzntemzntz utilizada o OUKO 19& coloi
dal z Zndio 113m; do izgundo gAupo dzttaca-iz o iodo 131 maxcando o
ioia bengala {ial iõdico da tztna-clono-tztia-iodo-^luofiziczina).

0 indicadon. maii adequado pana a vzni&icacão da pznmzabi-
lidadí das vias bilianzi z o nosa bznçalai no entanto,o izu uso pan.a
a avaliação da mon^ologia hepática sz tonna inconvznizntz posto quz
ao mzsmo tempo quz zstâ sz acumulando no $Zgado vai szndo zxcnztado
pon zssz õngão. Sua pnzsznça no intestino dzlgado compnova a pznmzabi_
lidadz das vias biliaxzs , szndo dz glande atilidadz no diagnostico dz
obstnuçõzs panciais ou totais, intna ou entna hzpãticas.

Qjialquzn patologia quz Izsz gnavzmzntz o $Zgado em szu as_
pzcto funcional, quz ocupz zspaço dzntno do pan.znquima kzpãtico, ou
ainda que zxznca compnzssão sobnz a vZsczna, podz szn. íacilmzntz dz
monstnada atnavzs do nzgistno da distnibuição do tn.ac.adon. nesse Ôngão.

Absce.noi dz qualquzn onigzm, cistos, tumoH.es primitivos
ou mztastãticos z hematomas zstão zntnz as Izsõzs quz ocupam zspaço z
podem szn diagnosticadas pon zssz mžtodo. Nos casos dz hzpatitzs in^zc
ciosas, a cintigna^ia z dz gnandz valon no acompanhamento da evolução
da doznça, pznmitindo um julgamznto quanto a tzndzncia ã cuna ou ã
cnonicidadz.

Outnossim, nznhum mžtodo mostn.a-sz tão ziicaz quanto a
cintigna^ia na onizntação do ponto idzal pan.a a Azalização dz uma
biõpsia hzpâtica pzncutãnza, pois zla dzmonstna, com zxatidão, os lo-
cais ondz há compnomztimznto do ôngão.
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Fig. l

T-Lqu.ua. 1 - Cint'Lgfia^4.a_h&pâtic.a iup&Jipoòta. 5 i$oío do_pac-teníe domada a
me.òma poüçâo, d&mon&tfiando uma pto&e. h&pãtlca quando paie.ci
t i e tKatau ciinic.ame.nte. de. uma he.pa.tome.gat.ia« ~

Tiauia 2 - ImagemjLacunai de. bo/ido* nZtidoò, cafia.c.tun.Z&tica dz um quie-
to hidãtico.
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EXEMPL0S VE CINTIGRAFIAS VE FÍGADO

Figuia 7 - A-spec-to dz uma ein tig fiaria hepãtica noKtnal nai incidências
pot>tznioi, antzKioK z la.te.Kat ditzita. 0 tiacadoi «e acu-
mula maii ace.ntuadame.nte. na legião ce.ntn.ai do Lobo diizito
devido a maio i Zòpuiuia dz paiznquima £uncionantz nziòa
anza [OUKO 7 9$ coloidal).

Tigwia 2 - CintigKa^ia hzpática zm cai o dz ziquiitoiiomoiz hzpato-z6-
plznica com dztivaçâo poxto-cava. 0 d&Avio da ciiculacäo
poita &az com quz o SRE e&pl&nico faaocitz axandz pantz do
colôidz lOufLO 19S coloidal).

Figala 3 - Seqüência dz cintigiafaiaò hzpâticai noimaii com penmzabili
dadz total dai viai biliaizi demonitiada pela piziznça do
tKaçadoi no intz&tino dzlqado IRo&a bzngala mancada com io_
do 7 37). Ene tiacadoi z captado pelo i hzpatôcitoi z zx -
cKztado pelai via& biliaKzi.
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EXEMPLOS £E CINTIGRAF7AS PE FlGAVO E 8AÇ0

FiguKa 1 - CintigKa^ia hepätica (3 incidenciai) em cato de feepaíoma. Vê-
ie uma gKande lacuna no acúmulo da Kadio atividade na pKoj&çüo
do lobo diKlito, coA.Ktiponde.ndo â 5/iea da £e^ão [OUKO 198 co-
lo idal).

2 - CintigKafia ke.pâtica dimon&tKando mitãitaàzi de um
noma de. colo. A Izião &itã localizada no lobo zòquzKdo [âKia&
claKai) ando de.momtKada pzla ialta ou diminuição do acúmulo
do tn.ac.adoK naquele local. [OVLKO 198 coloidal).

FiguKa 3 - Aipecto de. uma cintigKaiia eiplênica noKmal em decúbito ven -
tKal e lateKal diKeito. Exame Kealizado com kemâciaò ma.fica.dai
com cKomo SI e izmibilizadai pelo caloK.

FiguKa 4 - CintigKaiia tiplenica em paciente poKtadoK de leiòhmanioie

viiceKal. Vê-ie a gxande eiplenomegalia. Exame Kealizado com
hemãciai maKcadai com cKomo 51 e ieniibilizadas pelo caloK.

FiguKa 5 - CintigKaiia hepato-e&plênica em caio de ciKKoie hepãtica com
iinaii evidentei de hipeKtemão poKta. Vê-ie a auiência quaie
total de iunção do SUE hepãtico, compemado pela atividade do
SRE eiplênico. Note-ie ainda a eiplenomegalia [Zndio 113m co-
loidal).

,



FIG. IA

• • »'• l i " ' . " . " • ! . * ' • • •- • ' l i l i i l l v M i a i '

FIG. IL

FIG. IP

FIG. 2

FIG. 3P FIG. 3L

FIG. 4 FIG. S



-26-

£ 2 ft a a 2.

Paia id obtzi uma boa cintigia^ia dz um ôigão, z nzczaã-

lio quz o nuclZdzo zmpizgado ie. acumule, em muito maio», quantidade. n&i_

id ôigão do que. no i tzcida vizinha. Podz-iz comzguii a vi&ualiza -

cão do baço atiavži de. colÔidzi ladioativoi ou ainda atiavži da maica

cão de hzmãciai com domo 5 7 e iua poittuioi i&niibilízação pelo ca -

Ion..

Embota o método de. marcação dai h&mãciai tenha i ido maii

zmpie.Qa.do, ultimamente, tem-ie. dado maion. valoi à utilização doi colo i

dei nadioativoi, devido a simplicidade de iua manipulação. Ai he.mã -

ciai mancadai olenicem vantagem, poii peKmittm a ne.alizacão da piova

funcional, com a detenminacão da dzpuiacão do i tuituôcitoi pzlo baco,

alem de poiiibilitau a peiquiia de tecido nipltnico aceaÔKio.

A viiualizacão plena do õngão, atKavêi de. negiitKo

co, ê de extnemo valon. paia a obieivação de ieu tamanho e de iua loca

lizacão alhn de p&umitil a demaicação de qualquzi Itião que poKventu-

1CL ocupe eipaço em ieu inteiioi.

Ai indicaçõei clinicai da cintigia&ia eiplênica ião:

í?) Vete-iminacão objetiva da iituação e &oima do baço;

29) Viagnóitico di^eitncial de tumoKZi no hipocôndiio e.i-
queido;

3Q) Compiovação de. baçoi ace.aò~iioi depoii da eiplenecto-
mia;

4Q) Compiovação dz Iziõzi paienquimatoiai de baço: en^ai-
toi, ciitoi, nzcioiz, abiceaoi, turnoIZÍ;

5?) Compiovação de "iitui inveiiui", tianipoiição ou ecto_
pia do baço;

69) Compiovação dz aplaiia do baço;

79) Contiolzi zvolutivoi do tamanho e função do baço, z&-
pzcialmzntz na vigência dz tiataminto.

Rziumindo, pede-ie dizei quz a cintigtiaiia ziplznica ê a-

tualmentz um doi mztodoi maii adequada dz invzitigação do Sigão, não

iomzntz poi iua iimplicidadz, mai tambzm poi poiiibilitai concluiõzi

diagnôiticai di^Zczii dz alcançai com outioi mztodoi.
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!L í a 6 L

Voli exames com Kadio li 5 to po 6 ião ai ado i rotineiramente
exploração do& Kim; o ne programa e a clntigra^ia.

na

0 ne programa Kadio li o tô pito vem iendo utilizado no eitudo
dai alteraçõei renali no i últlmoi quinze, ano i. Embota aja um método
qualitativo e que., por il iõ, não pode. haze.fi o dlagnõitlco da condi -
cão patológica que. acomete o órgão, ê de. extrema Importância como exa
me de triagem, devido ã iua ilmpllcldade. e iegurança. Pode. i er reall-
zado em g lande número de pacientei, vli ando a determinação de neirov±
tlai dlveKiai, principalmente ai de localização unilateral, meimo
q'iando oi exame* de laboratório rotineiro i ião norm ali.

0 traçador mali ai ado í o ortohlpurato de i ódio marcado com
lodo 131. Ene traçador é itc.re.tado ativamente para a luz doi tabulo A
rznali. Portanto, qualquer condição que aiete ai célula* tubular ei,ou
a excreção urlnêrla, &lca demomtrada na curva que caracteriza o ne-
irograma Eaa <urva £ compoita baiic.ama.nte. de trêt segmenta, iendo
o primeiro de acúmulo rápido, o iegundo de acúmulo .rcuo lento e &inal
mente o terceiro caracterizando a excreção renal do traçador.

0 neirograma apreientando anormalldadei , auxilia, o ne.{rolo_
glita na ei to lha de outra mato doi, que completarão o exame, dia o re
iultando a confirmação dlagnóitlca. Sua utilidade na pratica deve -ie
ao i ato de ier uma técnica i im pi ei e que orienta a conduta do médico
no ientldo de iubmeter, ou não, ieui pacientei a nutro* meto do i de e±
ploração neurológica mali traumatlzantei ou de ma^or rlico.

A cintlgra&ia renal ie díienvolveu a partir de 1969, iendo
hoje amplamente empregada, propiciando ao clZnlco In^ormaçõei valio-
iai iobre o tamanho, configuração e poilção doi rim.

Varloi traçado rei i oram teitada para a realização da clntl
grafia renal. De. todo i elei, a clorimtodrlna marcada com o mercúrio
203 ou mercúrio 197, revelou-ie como o mali eficaz. No entanto, pode.-
ie realizar o exame com hlppuran marcado com o iodo 131, com o Zndlo
113m VTPA ou ainda com o tecnêclo 99m.
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A<s indicaçõzi da. cintigKafaia Kznal

19) PaKa OLVAUOLK O tamanho, poiição z função doi Kini;
29) PaKa zitudaK oi dozntzi com kipzKizniibilidadz a contKa±

tzi Kadio iodada;
39) PaKa oKizntaK o local dai bio pilai;
49] Pana con^iKmaK Iziõzi iu.ipt.itai, zncontKadai na pizlogta

{ia;
59) Pana o izgmznto de pac.ie.ntti com KÍni tiani plantado i.

A cintigia^ia pode. pKzciian. o tamanho doi Kim, com maKgzm
dz zKKo dz czKca dz 1 cm. A hipzKtKo{ia Kznal podz tzK divziiai cauiai
z zntKZ zta.6 valz dzita.ca.fi: amiloidoiz, hidKonz{Koiz, Kim policZitico,
in{ilt>iação mizlomatoia z tKomboiz da vzia fiznat. Podz-iz tambtm apiz-
ciaK a zxiitzncia dz Kim pzquo.no i, como na hip o piai ia congznita, e.ite^
noiz da aKtzKia Kznal z a atKo&ia KZiultantz dz glornzKuloni^Kitz ou pi
zlonzÚKitz.

0 conhzcimznto da zxata localização doi Kim & zxtKzmam&ntz
impoKtantz. quando iz nzczaíta KzalizaK uma biõpiia. Podz-iz zxzcutaK
a cintigKa&ia z maKcaK iobKZ a pžlz do pacizntt a localização pKzciia
doi ÕKgãoi z nzlzi dai zonai iuipzitai, facilitando a obtznção dz amoi_
tKa zxpKzaiva paKa o zxamz hiitolõgico.

0 m itodo tambzm z valioio paKa zvidzncioK Iziõzi duvidoiai
quz não apKzizntam diitoKçõzi do iiitzma pizlocalicial, ou paKa di&e. -
KznciaK uma lobulação Kznal dz pzquznai manai

Hoi caioi dz hidKonz{Koiz, em quz a pizlogia^ia não podz moi_
tKaK claKamzntz iz ainda Kzita ou não função no Kim compKomztido, a
cintigKa{ia z dz gKandz utilidadz. Eaz exame chzga a pzKmitiK a viiua
lização doi Kim zm pacizntzi com uKzmia dz atz 100 mg%.

Ultimamzntz, com o advznto dz tKamplantz, tOKnou-iz urn mzto_
do útil paKa o contKolz dz Kim tKamplantado, poii mzimo zxamzi Kzpz-
tidoi não cauiam dano ao pacizntz.
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EXEMPLOS £E CDVTIGRAFIAS REMAIS

flguna 1 - Clntlgn.a£la n.enal com amboi oi Õn.Qãoi> acumulando ie.Qu.lan.meyi
te o tiaçadon..

TÍQun.a î - Clntlgia^ia Kenat demonitKando uma "amputação" do polo 4tipe_
n.íon. do Kim dlKelto devido a f,on.mação tumoKal ne&&a ãn,ea.

¥lgun.a 3 - Clntlgiaila n,enal típica de Insuficiência n.znal f
acúmulo do ttiaçadon. no paiênqulma kepâtlco, comum neae.6 ca

Flguia 4

Flguia 5

Clntlgn.a$la num caio de Inòu^lclêncla nenal cn.on.lca, com
gtande. captação do tn.açadoi pelo panênqulma hepâtlco.
Clntlgia^la demon&tn.ando amboi oi n.lni com iua ^on.ma e volu
me çonien.vadoiL em caio de malfioimação congênita de vlai u-
Klnâfilai. O acúmulo de KadloatlvIdade, que ie piolonga do
Klm eiqueido conn.eiponde â" un.eteH.oitomla. Uai falguiai de 1
a 5 iol empregada a clofmen.odn.lna man.cada com men.cun.lo 203.

Flgun.a 6 - Clntlgn.a$la Kenal utilizando o on.tohlpun.ato de iodlo IHlppu-
Kan) maKcado com o lodo Í3J , demo nit fia n.etan.damento na ex-
cnecão do tnacadon. pelo film eiqu.in.do. Ve-ie abaixo, o acúmu
Io da b&xlga.

flgun.a 7 - Imagem clntlgnã^lca evidenciando n.lm dlKelto ptoiado {Hlppu
n.an).

flguia S - Clntlgn.aila^de n.lm tn.amplantado. A excreção do txaçadoi
[HlppuKan) 2 adequada e nota~ie o acúmulo na bexiga.
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C I N T I G R A F I A Õ S S E A

Paxa que uma'modificação na dzniidadz ônea izja viiZvzl nai
comam z necenãxio quz ocoKKa 30 a 501 dz altzn.aq.ao na

minzKalização doi oiioi; zitz bato impede, que o método KadiogKa&ico con
i-ig a dzicobKiK pxeco cem ente. leio ei deitxutívai. A neczn idade de i>e KZ
COKKZK a metodo maii pn.ec.iio paxá a indicação pKzcocz dei i ai altzKa-
cõei, pKincipalmzntz quando mztaitãticai, Izvou ao dei envolvimento da

^i Õiiea.

Hã vaKioi ano i tzntou-iz utitizaK iiõtopoi de cálcio, paxá Ke_
alizaK mapeamento, poKzm o tipo dz dei integ nação deiizi zlzmentoi nun-
ca pexmitiu zxamzi iatii{atÔKÍoi.

Em 1942, TKeaduiell z colabon.adon.zi obien.van.am que o zitKon-
cio tem um mztaboliimo õaeo iemelhante ao do cálcio, podzndo iubititu
Z-lo a contento neu a técnica. A paKtiK de 1961, panou-ie a utitizaK
o eitKÕncio Í5, paxá Kzalização de cintigxa£iai, depoii que &icou dz-
momtxado ieu acúmulo nai ãi&ai em quz havia aumento dah tKocaò dz cal
cio no i oaoi. ktualmzntz, oi txaçadoxei maii comumzntz utilizado* ião
o iluox 28, que ie íix.a na iupex^Zcie õaza, o zAtxôncio 85 e o zitxôn^
cio 87m. Como o ilúoK 18 i omente podz iZK zmpxzgado em itxviçoi pKÕxi-
moi a xzatoxzi z o zitKÔncio 85 tzm mzia-vida muito longa, o zitKÔncio
87 m é o maii ai ado no momento.

A gxandz vantagem do método cintigxã^ico na peiquiia dz Iz -
iõei õneai tumoxaii pKimitivai ou mztaitãticai é, como já boi dito ,
quz o maiox acumulo do txaçadox, no local afetado, OCOKKZ pxecocemente
meimo antei que oi exame* Kadiolõgicoi poi&am conitatax anoxmalidadei.

figuKa 1 - CintigKa&ia com eitxõncio 85 da Kegião lombo-iacKa, apxeien
tando acúmulo anoxmal do ttaçadoK na pKojzção de L,, Lç e i
tZaco, con^iKmando a pxziznça dz metãitaiei de um adenocoK-
cinoma dz mama.

figuKa 2 - Cintigxabia õiiea em caio dz mal dz Pott. O zxamz xadiologi^
co moitKa deitxuição dz Tj z Tg. A cintigKabia apuei enta a

cúmulo do tKaçadox na Kzgião compKometida.



1

FIG. 1

FIG. 2


