
VALORES NOE DA CAPTAÇÃO DO 131 NAS 2A HORAS NO

TUÍ.I0 TERHAHVES VE OLIVEIRA FILHO *

CAIO FLÃl/10 FERNANVES VE OLIVEIRA **

* Chefe do Laboratório de Radioisõtopos da UFKN.

** Professor Colaborador da UFRN.



VALORES NORMAIS DA CAPTAÇÃO DO

1 3 1I NAS 24 HORAS NO RGN.



- SUMMARY -

The authors carried-oat. thorough clini

cal exams on all patients whjp went 'to the radioisotope La

boratory at ÜFRN j^attempting to select those patients with

thyroids considered to be clinically normal.

*• After wayne tests for hypo and hyper

thyroidism were carried out/ 100 patients were considered

(to be/fit for the research. All of them had an impalpable

and asymp/tomatic thyroid.

Waynes clinical indices were precisely

revealed in' 93% of cases.-

concluded that the normal values

of uptake of I during the 24 hours in RGN variea between

14% and 44%i
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- INTRODUÇÃO -

A descoberta dos radioisótopos e o seu

uso como traçadores veio possibilitar inúmeras descobertas

novas com relação ao homem e, mais acentuadamente, a sua

glândula tiróide. Sem dúvida esta glândula foi quase que

totalmente devassada nos seus miStérios pelos isótopos ra

dioátivos. Entretanto, passados 15 anos no uso de todas e£

sas provas com iodo, começou-se a verificar divergências

entre os vários autores com relação aos resultados obtidos.

Afastaram-se os fatores mesológicos, padronizaram-se técni

cas e mesmo assim ainda permaneceram divergências. Achou-se

de bom senso que cada laboratório, cada grupo, estabelece^

se em primeiro lugar os seus valores normais, afastando as_

sim dúvidas referentes a técnicas diversas, instrumentalya

riado ou ainda diferentes condições mesológicas.

Com esse pensamento é que iniciamos es

se trabalho de estabelecer os valores normais de captação

do I nas 24 horas no RGN. Valores semelhantes já tinham

sido obtidos em São Paulo com trabalho (2) de padronização

semelhante ao nosso. Usamos não só a mesma sistemática de

ação radioisotõpica mas também a mesma padronização na aya

liação clínica, como se verá adiante.

Observamos ainda, os casos de pacieri

.tes que tinham feito uso recente de substâncias que inter

ferem na função tiroideana, tais como: Xaropes iodados, Sei

licilatos, corticoesteroides, diurêticos, medicamentos à

base de iodo, contrastes iodados, drogas anti-tiroideanas,

etc.



Material e Métodos:

Não fizemos propriamente uma seleção

do pessoal para captação, mas ao contrário usamos todas

as pessoas que procuraram o Laboratório de Radioisõtopos

do Hospital das Clínicas da UFRN. Fizemos apenas uma cias

sificação clínica dos mesmos. Os critérios clínicos segui

dos para encontrar os normais foram baseados nos índices

clínicos de Wayne para hipertiroidismo e Hipotiroidismo*.

Todas as pessoas que procuraram o Laboratório de Radioisõ

topos passaram pelos índice», ou o de hiper ou o de hipc>

tiroidismo, dependendo da maior inclinação aparente para

um lado ou outro.

Após essa avaliação clínica, que pode

ser vista adiante, fizemos então a verificação laborato

rial.

O material para uso de radiosõtopos em

medicina no nosso Laboratório é-resultado do convênio des

ta Universidade com a Comissão Nacional de Energia Nuclear

N) 2.753, e consta de: Um sistema completo para exame da

tiroide modelo 4405 para 115 Volts, 60 ciclos, consistindo

dos detector de cintilação N9 956 com sonda N9 950, adapta

dor N9 820310 com cristal de duas polegadas N9 820362 e co

ne N9 940, colimador modelo IAES N9 942 Stand e com supor

te para braço N9 1786, analizador com Sealer N9 8725 fixa

dor para tiroide N9 3162, filtro "B" para tiroide N9 3106

e pescoço fantasma N9 3100.

Os cuidados durante os exames foram os

que se Seguem:

1 - Com um cristal de iodeto de sódio ativado com Tãlio, de

de duas polegadas tivemos possibilidades de dar doses

baixas, contando apenas um minuto, ficando com erro

estatístico baixo. As doses foram de 10 a 20 nCi por

paciente.
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2 - Foi usado um colimador de largo ângulo, modelo IAES -

N9 942, trabalhando a 30 cm.

3 - Usamos para padrão dose igual a que foi usada para o

paciente e foi medida no simulador (pescoço fantasma

N9 3100) introduzindo-se no orifício um tubo de ensaio

com a dose.

4 - As doses do padrão e do paciente foram' medidas no mes

mo dia e hora, e observando-se a mesma distância de

30 cm.

5 - A contagem residual foi obtida usando-se um filtro de

chumbo (N9 3106) colocado entre a glândula tiroide e o

cristal.

6 - 0 percentual de captação da tiroide foi obtido com a

fórmula:

% da captação contagem do paciente

contagem do padrão
* 100

Os pacientes foram separados clinica

mente, acreditando-se nos resultados obtidos nos índices

para hiper e hipotiroidismo. Aqueles pacientes que se mo£

traram em eutiroidismo, com tiroide impalpãvel foram seLs

cionados para o trabalho, sendo assim considerados nor

mais.

Aqueles que apresentam função tiroidea

na normal clinicamente, mas possuíam alteração anatômica

da glândula foram colocados em outro grupo.

Ainda dois grupos foram

pelos hipertiroidèanos e hipotiroideanos.

contituldos



RESULTADOS

ÍNDICE DE WAYNE

HIPOTIROIDISMOS

NORMOTIROIDEANOS

HIPERTIROIDEANOS

RESULTADOS DUVIDOSOS

13 %

70 %

10 %

7 %

Gráfico 1 = Distribuição Percentual dos pacientes após

aplicação dos ïndices de Wayne.
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CONCLUSÕES:

1 - Os valores normais de captação do iodo radioativo nas

24 horas nos pacientes que procuraram o Laboratório de

Radioiosõtopos todos oriundos do Rio Grande do Norte,

variaram de 14 % a 43 %.

2 - 0 índice clinico de Wayne revelou-se de acordo com cs

resultados das captações do iodo radioativo nas 24 ho

ras em 93 % dos casos.



RESULTADOS

HIPERTIROIDEANOS

CASOS: N9

01

02

03

04

05

06

!' 07

08

09

10

CAPT. DO 1 3 1I

45.6 %

47.0 %

48.0 %

55.0 %

59.0 %

72.7 %

74.0 %

75.3 %

78.0 %

87.0 %
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NORMOTIROIDEANOS



NORMOTIROIDEANOS

CASOS: N9

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

• 6 9

70

CÂPT. 131J.

30.0 %
30.0 %
30.0 %
30.0 %
31.0 %
32.0 %
32.0 %
33.3 %
34.0 %
35.0 %

• 41.0 %
43.0%



HIPOTIROIDEANOS

CASOS: NÇ

01

02

03

04

05

06

07

08

09 .

10

11

12

CAPT. 1 3 1I

1.7 %

2.0 %

2.2 % -

2.4 %

4.7 %

9.0 %

9.0 %

10.0 %

12.0 %

12.0 %

12.0 %

14.0 %
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