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R E S U M O

r
Foram estudados 26 pacientes diabéticos, %m vá

rios graus de evolução, com o uso de técnicas radioisotó"pi_

cas, na tentativa de detectar precocemente alterações vda

função renal.jp

-̂Na metodologia nuclear fizemos uso da cintilogra.

fia renal j taxa- de filtração glomerular com Tc-99m DTPA,

renograma e fluxo plasmático renal efetivo con 1-131 Hi'

puram. A avaliação renal foi complementada com dosagens

bioquímicas laboratoriais de uréia e creatina plasmáti

cas, proteinúria de 24 horas, e fundoscopia destes pacien

comprometimento' renal do diabético por resul_

tarda soma de diversos fatores, «ostra alterações funcio

nais sub-clínicas que podem ser atribuídas a alterações

hemodinâmicas reversíveis, tais como diminuição do fluxo

plasmático com aumento da fração de plasma ultrafiltrado e

da filtração glomerular. Os mecanismos que levam a estas

alterações não estão ainda estabelecidos.

O presente trabalho sugere que os diabéticos bem

compensados metabolicaaente apresentam menor incidência de

complicações degenerativas, dentre elas as lesões renais.

J



1 - INTRODUÇÃO

2 - FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1 - Rim e Radionuclidios - Histórico

2.2 - Rim - Embriologi^, Anatomia e Fisiologia

2.3 - Parâmetros de Avaliação da Função Renal

com Radiofármacos -

2.3.1 - Taxa de Filtração Glomerular([TFG)

2.3.2 - Secreção Tubular e Fluxo Plasma
tico Renal Efetivo

4

6

• 6

8

13

13

16

1

2.3.3 - Fluxo Plasmático Renal Efetivo(FPRE) 17

2 . 4 - 0 Rim no Diabético • 20

3 - METODOLOGIA • 23

3.1 - Discussão sobre a escolha das técnicas

a serem empregadas 23

3.2 - Materiais e Métodos 27

3.2.1 - Recursos Materiais e Humanos 27

3.2.2 - Grupos de" Pacientes 27

"3.2,3 - Fluxograma 28

3.2.4 - Aparelhagem 28

3.2.5 - Descrição das Técnica* Empregadas 29

3.2.5.1 - Cintilografia e Taxa de
Filtração Glomerular
com 99mTc-DTPA 29

3.2.5.2 - Neírograma e Fluxo Pias
mático R«nal Efetivo ""
com 1311-Hipuram , 31

3.2.6 - Cálculos • 33'

3.2.6.1 - Fluxo Plasmãtico Renal '
Efetivo (FPRE) 33



1
I
I
1
1
s
I
i
i
I
i
H

3.2.6.2 - Taxa Filtração Glome
rular (TFG)

3.2.7 - Controle de Qualidade e
Dosimetria

4 - RESULTADOS

4.1 - Resultados da Avaliação Clínica

4.2 - Resultados Prcvás Radioisotõpicas Renais

5 - DISCUSSÃO

5.1 - Analise e Correlação Clínica

6 - CONCLUSÕES

7 - RECOMENDAÇÕES

8 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

9 -. A N E X 0 S -

10 - SIGLAS UTILIZADAS

34

36

37

37

39

40

40

45

46

Íl
I

11



i
-H-

1
I
1
I
9

1. INTRODUGÂO

A eficiência na montagem de esquemas diagnosti.

cos pode ser observada com a crescente tendência em reaH

zar todas as possíveis investigações dentro de uma hipõte^

se clínica No entanto, em determinado contexto clínico

deve-se optar por um conjunto de testes diagnósticos cuja

indicação correta implique na modificação do manuseio do

paciente alterando uma possível conduta expectante(BRITTON

1978).

Em passado recente a maior parte dos diabéticos,

principalmente os insulino^dependentes, vinham a falecer

de coma diabético ou infecções gravesj na atualidade, em

conseqüência d« uma mafior sobrevida proporcionada a estes

pacientes, g,*aças aos atuais recursos terapêuticos, a incî

dência de invãliêfz • .morte por complicações degenerativas,

constitue a maior responsável pelas altas taxas de morbidji

de' e mortalidade de doença CANDERSON, 1968, AGUIAR, 1980).

A Retinopatia, a Neuropatia e a Nefropatia são

as complicações a longo termo mais comuns e importantes no

diabetes. As afecções renais degenerativas e inflamatõ

rias são agrupadas sob a rubrica diagnostica de"Nefropatia

Diabética" que, traduz, segundo Marble( 1963), criador do

termo, uma síndrome clínica de etiologia mista, associada

ao diabetes, e que seria responsável por cerca de 10% dos

casos de óbitos de pacientes portadores desta enfermidade

(BRENNER-1976).

0 estudo da função renal em diabéticos pode mos_

trar alterações funcionais subclínicás, precoces, reversj[

veis e atribuíveis a alterações hemodinâmicas nos rins de£

tes pacientes. Esta se traduz por queda do fluxo plasmãti

co renal com aumento significativo da fração do plasma ul

trafiltrado e com filtração glomerular aumentada (DITZEL e

JUNKER, 1972). Esta alteração funcional ê compatível com

uma vasoconstricçao da arteríola eferente" e com aumento da
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pressão de filtração (MOGENSEN e DENMARK, 1976). Os meca

•nismos que levam a estas modificações precoces da hemodinâ

mica renal não estão a^nda estabelecidos (1)(61)(65)(69)

(71)(108).

Quando surgem os sinais clínicos da- glomeruloes_

derose diabética, a filtração glomerular começa a % cair,

sobrevindo morte em uremia e acidose metabólica, em prazo

de 3 a 5 an( * - apôs o aparecimento dos primeiros sinais

clínicos da ,_*ífropatia (3) (27) (61).

As principais manifestações da doença renal no

diabético são a-glomeruloeselerose (nodular, difusa e exsu

dativa), pielonefrite (aguda e crônica), arteriosclerose

da artéria renal e arterioloesclerose q .que leva a pensar

que o comprometimento renal do diabético seja a resultante

da integração de diversas agressões (3) (41) (64) (65) (69) (7J)

(108).

Os métodos radioisotópicos de diagnostico, por

serem fundamentados em princípios fisiológicos, - resultam

em valioso recurso no manuseio de alterações funcionais

subelínicas, sobressaindo-se a qualquer outro método que

evidencie lesões já estabelecidas, na maioria das vezes ir

reversíveis (13)(58)(62)(90)(91),

Na tentativa de avaliar a função renal em pacien
tes diabéticos, empregamos técnicas radioisotõpicas que

fornecessem dados morfolõgicos e funcionais eque talvez possibitt

taásera um estadiamento da evolução clínica da doença quanto

ao aspecto dinimico-funcional.

-. •» „ -

t " - Avaliamos também pacientes considerados "diabeti^

cos em potencial", e tentamos obter parâmetros que permi

tissem um meio diagnostico precoce desta fase da doença.
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1 - Rim e Radionuclidios - Histórico

A introdução do uso prático de compostos marcados

com radionuclidios na riefrqlogia clínica ocorreu com a cr:L

ação do "Renograma", atribuída a Taplin, Winter e Kimbel,

1955-1956 (102). Anteriormente já se usava material radio

ativo no estudo de parâmetros da função renal em pesquisa
ir T

e na cinetica de traçadores. Eram usados S-SO, H-inuli^

na, ácido 14C-p-amino-hipurico, 22Na-NaCl, 42K -Cl4, e mui,

tos outros, que formaram a base teórica para a moderna t£

rapia endovenosa dos distúrbios hidro-eletrolíticos (10).

De acordo com Winter, 1963, Goodwin foi o primei^

ro a obter imagem cintilogrãfica renal no início da década

de 50, logo apôs a invenção do cintígrafo linear por Cassen.

0 material utilizado era o Diodrast marcado com.. Iodo.po

rem com excreção tão rápida pelos rins, que sua visualiza

ção era muito pobre.

Uma serie de pesquisadores continuaram na tenta

tiva de mapear cintilograficamente os rins, destacando-se

Rosenthall, 1966, usando Hipuram em pacientes com obstru

ção do trato urinário e falência renal.

203
Em 1956, Borghgraef et col. , marcaram clornerodri

na com Hg no sentido de estudar a atividade farmacológi_

ca dos diuréticos mercuriais. O rim animal mostrou altas

concentrações do radiofármaco uma ou duas horas apôs a ad

ministração. Observou-se que a cortex renal concentrava

seletivamente a clormerodrina,em comparação com o sistema

calitíeal*infundíbulo-pélvico.

197
Sodee em 1963 introduziu a Hg-clormerodrina,

com vantagens dosimétricas . (ver tabela I)' que se tornou um

dos agentes de escolha para a imagem estática renal(EARLY,

1975-RAYNAUD, 1976). . • •

Determinações de "clearances", estavam ainda em

1
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seu estagio inicial e eram com freqüência menosprezadas. A

tentativa de dar explicações relativamente simples aos

achados clínicos em relação ao renograma, conduziu a erros

que levaram a um longo período de descrédito na técnica.No

entanto, uma apreciação mais realística, estabelecendo os

limites das interpretações e o desenvolvimento tecnológico,

fez com que os estudos renais com radionuclídios re$surgis_

sem. Os refinamentos e sofisticações técnicas levaram ao

uso combinado de imagens com curvas de atividade em função

do tempo, obtendo-se avaliações morfológicas e funcionais,

simultaneamente (10)(68).

O rim*, além de participar nas funções metabõli

cas fundamentais de muitos órgãos do organismo, possue me_

canismos altamente especializados em excreção. Estes sis_

temas, especializados em excreção, podem transferir signî

ficantes quantidades de muitos compostos endôgenos e exoge

nos, através da célula tubular, da corrente sangüínea, para

a urina.

Muitos dos compostos que o rim remove do plasma

são facilmente marcados com nuclídios emissores de gama,que

torna possível obter uma série de informações a respeito

da integridade da função renal de uma maneira não invasiva

pela contagem das cintilações, tendo a vantagem destes me

canismos de excreção renal dos radiotraçadores (10).

Os testes radioativos para a exploração morfolõ

gica e funcional dos rins- p*odem ser classificados genérica

mente «m quatro grupos: o nefrograma, os "clearances" re_

nais, os cintigramas. ou cintilografias, e o teste de quan

tif£cação com mercúrio. Estes testes serão descritos no

decorrer do trabalho (59).
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2.2 - Rim - Embriologia,Anatomia e Fisiologia

Os pormenores da emb rio gênese, anatomia e £isip_

logia do rim humano escapam as finalidades deste estudo;no

entanto tentaremos uma descrição sumaria do assunto.

0 rim definitivo adulto, o metanefro, sõ se conjs

titui após se terem desenvolvido e regredido duas tentati_

vas primitivas. As três estruturas provem do mesoderm». 0

primeiro rim fetal, o pronefro, é um vestígio de estrutura

nos vertebrados, não tendo função. 0 seu dueto excretor,

entretanto, persiste para formar o canal excretor princi^

pai do mesonefro, que o sucede. 0 mesonefro tem estrutura

mais próxima à de rim adulto, tendo néfrons funcionantes e

glomérulos rudimentares. Â medida que o mesonefro se de_

senvolve, forma a crista urogenital. 0 mesonefro, como o

pronefro, regride, persistindo novamente o dueto excretor

principal, agora denominado dueto de Wolff. 0 rim defini^

tivo diferencia-se do mesoderma lateral da crista urogeni^

tal, enquanto a porção mediana da crista dã origem à cri£

ta genital.

0 rim localizado normalmente é formado na extr£

midade cefãlica da crista. Todo o sistema excretor, com

preende os ureteres, a pelve renal, os cálices e os túbu

los coletores, deriva de uma proliferação da extremidade

caudal do conduto mesonéfrico, denominada botão ureteral;

este cresce no sentido cefãlico para estabelecer contato

com o metanefrov do qual se originam os nefrons funcionan

tes (95).

* * Os rins no homem adulto são órgãos situados no

espaço retropéritoneal, pesando cada um 150 a 160 gramas.

A artéria, a veia e a pelve renal estão situadas na porção

medial do órgão. Quando seccionado cada um ê constituído

de córtex e medula. As pirâmides são facilmente identiH

caveis como porções da medula, que se estendem da córtex

até a pelve renal. A córtex por si só ocupa os espaços

entre as pirâmides. Estas projeções corticais são*conheci
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das como colunas de Bertini. Os glomérulos estão localiza

•dos na cortex\ assim como um grande numero de segmentos

distal e proximal dos túbulos. Os restantes segmentos tu

bulares estão na medula (4) (11)(35) (37).

0 suprimento sangüíneo dos rins vem das duas ar_

térias renais principais, ramos da aorta; ocasionalmente

há 3 ou 4 artérias principais. 0 rim é geralmente dividi^

do em cinco segmentos maiores, cada qual com suprimento de

sangue arterial próprio. São eles o apical, superior, me

dio, inferior e posterior. Cada vaso segmentai estende-se

até a junção cõrtico-medular, onde dã origem aos ramos ar_

queados que por sua vez dão as artérias interlobares, que

seguem retas até as porções periféricas da cortex renal.

As arteríolas aferentes dos glomérulos sè originam destes

vasos interlobares (37)(93).
*

A principal função do rim é manter a constância

da pressão osmótica, volume, reação e composição do fluído

extracelular, quer seja através da secreção da urina, quer

agindo através de mediadores (29)(35).

Para entender os mecanismos funcionais do rim é

preciso conhecer sua unidade funcional básica, que é NEFRDN.

0 Nefron possui componentes distintos anatômicos

e fisiológicos. Estes incluem o glomérulo, a cápsula de

Bowman, o tübulo distal e os duetos coletores que conduzem

diretamente ao sistema pielocalicial, por onde a urina é

drenada dos rins para os ureteres e bexiga.

0 glomérulo é um tufo de capilares originados da

artéríola aferente, que por sua Vez origina-se dos vasos

interlobulares. A cápsula de Bowman envolve o tufo capi

lar. A cápsula, por sua vez, é um saco de parede dupla eu

ja luz é contínua com a luz do túbulo proximal (12) (13).

0 túbulo proximal é composto de uma camada sim

pies de células cuboides grandes, que contém-muitas mit£

condrias, ' vma indicação de que nestes túbulos ocorre trans_

porte ativo de substâncias. 0 túbulo proximal também é ro_

deado por uma rica rede capilar. ' .
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A porção ascendente da alça de Henle, atinge o

•tübulo distal, que por sua vez atinge .o tabulo coletor. A

uaioria das substâncias de interesse nos estudos de função

renal são concentradas pelo tübulo proximal. Algumas são

pelo túbulo distai e outras por estes dois segmentos do nç_

fron. ,

Há uma considerável heterogenicidade entre os n£

frons, porém a maneira como os radiofãrmàcos comumente* usa

dos, passam através deles difere pouco. Naturalmente, os

vários componentes anatômicos do nefron têm diferentes fun

ções.
*

0 glomérulo funciona como um filtro. Substâncias

com certas.características passam livremente através da

membrana que filtra a água do plasma para a luz da cápsula

de Bowman. Substâncias de tamanho molecular pequeno, como

a uréia, glicose e sacârose, são rapidamente filtradas

através do glomérulo. A relação das concentrações do plas_

ma,para o filtrado é isfuai A

As substâncias com moléculas maiores e mais com

plexas são filtradas com maior dificuldade e a relação é

menor que um. Uma molécula com peso ao redor de 69.000,

como a albumina, pouca ou nenhuma quantidade passa através

da membrana glomerular e aparece no filtrado '(13) .

Existe uma série de fatores que afetam a filtra_

ção glomerular de uma substância.; mas os mais importantes

são: tamanho da molécula, configuração estérica e ligação

as proteínas. A quantidade de água filtrada do plasma de_

pende, das pressões oncõtica e hidrostática do mesmo.
* —

" Como referido anteriormente, os citoplasmas das

células tubulares proximais são ricos em mitocondrias, in

dicando transporte ativo presente. As porções apicais das

células tem vastas superfícies absortivas^ Ê no túbulo

proximal que muitas substâncias são seletivamente reabso£

.vidas e secretadas..

O rim excreta substâncias por filtração glomerij
lar e secreção tubular. Os materiais-que "contém proteínas
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geralmente não entram no filtrado glomerular e, portanto,

são secretados unicamente por via tubular. A concentração

de uma substância particular no plasma é um meio de deter

ainar a velocidade com que o rim depura estas, substâncias.

Velocidades de depuração ou "clearance" geralmente são de

terminados utilizando a fórmula UV / P, onde U e P repr£

sentam as concentrações urinãrias e plasmáticas, respecti

vãmente, e V a velocidade de produção da urina, expressa

em ml/min. Assim UV e a velocidade em .mg/ml com que a

substância e excretada, e UV / P representa o volume de

plasma, do qual uma quantidade excretada cada minuto pode

ser obtida, ou, o volume de plasma clarificado em um minu

to. Geralmente se refere ao "clearance" renal plasraático de

uma substância particular (97).

Alguns materiais são depurados somente por

tração glomerular; inulina, creatinina, manitol fazem pai*,

te desta categoria. Quelatos, como o DTPA, por seguir tam

bem esta via, uma vez marcados com radionuclídios podem

ser usados para determinar as taxas de filtração glomeru

lar (TFG). A TFG normal no homem ê em torno de 125«í7fflin.

e: sua determinação padrão e com a inulina (14)(21)(38),

A atividade primária do epitélio secretor dos tu

bulos renais é reabsorver o volume do fluído glomerular e

fazê-lo retornar ao plasma. Desta forma os rins conservam

água e solutos essenciais como o sõdio, potássio, cálcio,

glicose e aminoãcidos, Se o "clearance" de uma substância

é menor que a TFG, deve ter ocorrido reabsorção.

•> Uma segunda função do túbulo renal ê de secretar

ativamente certos compostos na urina. Uma taxa de "clea

rance" maior que a TFG evidencia que uma excreção tubular

ativa ocorreu. Materiais ligados a proteína são elimina

dos desta maneira. Diuréticos incluindo compostos radio_

mercuriais fazem parte deste grupo. 0 ortoiodohipurato(ítt

puram) é eliminado predominantemente por via tubular., emb£

ra cerca de 20% também o seja por filtração glomerular.

Paraaminohipurato (PAH) tem sido usado pelos fî
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siologistas renais para medir o fluxo plasmãtico renal, ja

que ele tem uma alta velocidade de extração do plasma arte_

rial (90%). Adultos normais tem um "clearance" de PAH de

600 ml/min, que corresponde a um fluxo plasmãtico renal to_

tal de 700 ml/min. 0 fluxo sangüíneo renal correspondente

é de 1250 ml/min. ou 25% do débito cardíaco. A determina

ção do fluxo!plasmãtico renal com radionucíídios têm sido

obtida com sucesso usando Hipuram radioiodado e

de sangue e urina (BLAUFOX,- 1972).
amostras

A fração de filtração tem sido definida como a

relação entre TFG e FPRE e ê de 0,2 no adulto normal. Isto

confirma o fato que aproximadamente 20% do plasma que al̂

cança o rim termina como filtrado glomerular.

0 "clearance" renal talvez seja o mais importan

te parâmetro na avaliação da função renal, Qualquer subs

tância que apareça na urina tem um "clearance". 0 maior

"clearance" que um composto poderia ter, seria igual ao

fluxo plasmãtico renal total. Os parâmetros usuais

dos são a taxa de filtração" glomerular (TFG)e o fluxo

mãtico renal efetivo (FPRE).

Na realidade a maioria das substâncias têm taxa

de excreção menor que um. 0 hipuram- i é agente de esco

lha para a medida de FPRE, e possui uma taxa de extração

de 0,7 (10).
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2,3 - Parâmetros de Avaliação da Função Renal com Ra

diofãrmacps.

2.3.1 - Taxa de Filtração Glomerular (TFG)

Na formação da urina entra um grande fluxo \ san

guíneo renal, cerca de 251 do débito cardíaco, como já re

• ferido, seguido por ultrafiltração do plasma através das

paredes do tufo capilar glomerular para a cápsula de Bowman.

0 filtrado glomerular assemelha-se ao plasma,excetq pela

ausência de proteínas plasmãticas e lipídios. Ao passar

ao longo do tübulo, o filtrado é concentrado e substân

cias essenciais são conservadas. A maior parte da água é

reabsorvida e somente 01 ml/min passa pelos tubulos col£

tores produzindo aproximadamente um litro e meio de urina

por dia.

A taxa de filtração glomerular ê largamente usa

da como uma medida da função renal. 0 glomérulo pode ser

muitas vezes comparado a uma membrana semi-permeável que

filtra uma quantidade finita de plasma por dia (cerca de

170 litros) . A taxa de filtração glomerular é um parâme_

tro da função renal que permanece dentro de limites relati^

vãmente estreitos, mesmo sob amplas variações da pressão

de perfusão e do fluxo sangüíneo renal. Esta constância

da TFG na presença de outras variáveis deve-se ao mecanis^

mo de autorregulação renal. Apesar das características do

glomérulo serem- semelhantes às de uma membrana semi-permea_

vèl, o material que é filtrado assemelha-se a um ultra-fil^

trado do plasma, que contém apenas aqueles compostos de t£

manho molecular suficientemente pequenos para passar atrai

vés da membrana. A quantidade final de um composto que

aparece na urina reflete a quantidade de plasma filtrado

pelo glomérulo[se p composto for livremente filtrado pelo

glomérulo), se a concentração no plasma é idêntica a sua

concentração no filtrado glomerular e se, o composto conti

1
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do no fluído tubular, que passa através do glomérulo para

o túbulo proximal, alças de Henle, túbulo distal e dueto

coletor, não for reabsorvido por.qualquer destas partes do

néfron. .

Se não ocorrer nem reabsorção nem sècreção tubu

lar do composto em questão, então a quantidade que aparece

na urina pode refletir a quantidade que foi filtrada pelo

glomérulo. Se a quantidade deste material que aparece» ne

urina por unidade de tempo pode ser determinada, então a

taxa deste material que esta sendo filtrada pode ser caleu

lada. Se a concentração deste composto ê manti.da constan

te durante o período de observação e é medida a concentra-

ção urinaria, então o volume de filtrado glomerular pode

ser determinado.

A inulina ê o composto mais aceito como livremen

te filtrado pelo glomérulo, não sendo nem secretada nem.

reabsorvida pelo túbulo. Clinicamente o "clearance" de

creatinina é usado como uma aproximação grosseira da TFG,e

a concentração de uréia sangüínea aproxima-se da TFG como

I uma função hiperbólica.

A inulina apresenta a desvantagem, em • Medicina

1 Nuclear, de não poder ser marcada com radionuclidios emi£

sores gama nem sofrer alteração na estrutura química,

•. " Nesta tentativa de marcar inulina com emissores
125 131

gama, marcou-se I e I a allyl-inulina (Concannon et

col. 1964) que descreveram um comportamento semelhante ã

inulina. No entanto, há a desvantagem de serem altamente

instáveis, o que resulta na contaminação com quantidades

signíficantes com radioiodo livre. . Outros compostos que

têm sido estudados e que parecem ser excretados numa velo

cidade que se aproxima da TFG, e incluem outros' radionuclí

dios são: Iotalamato (Sigman 1965), EDTA - Cr (BrHchner

Mortensen 1969) "*Tc-D^PA (Hauser 1970).

O dietil-triamino-penta-acético (DTPA), marcado

com Tc, sob cuidadosas condições de síntese e armazena

gem, pode ser usado para obter uma medida da TFG por ser
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eliminado predominantemente por filtração glomerular^ por

apresentar a vantagem sobre outros compostos de ser e»is_

sor gama de boa energia para detecção e sem emissão beta,

o que resulta numa baixa dose de radiação. 0 modo de ex.

creção do DTPA ainda precisa ser cuidadosamente avaliado

(6)(14)(75)(76) (81).

Um agente de escolha para medida da TFG seria Io

talamato marcado com iodo 125 ou 131, por apresentar a*me£

ma possibilidade que outros compostos iodados e ter um m£

canismo de excreção relativamente bem conhecido (87t 100).

Porém não é encontrado com facilidade comercialmente em

nosso meio o que restringe seu uso, assim como a vitamina

B12 (79). Já o EDTA marcado com Cr, por decair por cap_

tura eletrônica, resulta em alta dose de radiação para o

paciente, mormente nos casos de insuficiência renal. A res_

trição na escolha de um composto para avaliar a função re_

nal, de uma maneira geral, cai no fato de que nenhum deles

foi estudado suficientemente para avaliar a sua precisão

de medida. A escolha de compostos para medida da função

renal precisa ser revista amplamente (Blaufox 1972-Raynaud

1976-1977-Zielinski, 19 77).
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2.3.2 - Secreção Tubular e Fluxo Plasmãtico. Re_

nal Efetivo (FPRE)

Se ton composto é adicionado ao fluído tubular p£

Io tubulo remai, em adição ao que foi filtrado, séu "clea

rance" auneata. Muitos compostos que são marcados com ra_

dionuelidios são eliminados desta maneira e, praticamente,

extraídos do plasma completamente, passando pelo tubulo

proximal de cortex renal, UJD composto deste tipo é o Hipuram

que ê extraído com eficiência de 70 a 80*(Blaufox et alli

1967) % assim o fator limitante de. excreção destes compos^

tes ê o fluxo plasmático renal. ' ' '' . Estes compostos são

ditos, comumente, medidores de FPR. . Não sendo 100% extraj[

dos seus "clearances" tendem a subestimar o fluxo plasmáti_

co real e daí o uso do termo "fluxo plasmático renal efe

tivo" (FPRE) ser mais preciso (10)(73) (97).

0 "agente ideal" para o estudo da função renal

deveria ser um que fosse excretado por secreção tubular, e

que medisse o FPR dando uma boa diferença entre o órgão al_

vo e a radiação de fundo corpõrea (92) . Deveria ser marca_

do com um radionuclídio de alto foton de energia sem emis

são beta. Potencialmente está se usando o Hipurammarcado

com iodo-123 (102), porém não ê comercialmente viável. Bus

ca-se também marcar substâncias semelhantes ao Hipuram com

Tc e In. 0 uso do Hipurammarcado com iodo 131 não

representa problema para o paciente com razoável função rç_

nal pois sua meia-vida biológica é de uma hora.
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2.3.3 - Fluxo Plasmãtico Renal Efetivo (FPRE)

De acordo com o Princípio de Fick, se uma subs

tância é consumida somente por um órgão o fluxo sangüíneo

deste órgão pode ser determinado dividindo-se a quantidade

consumida por unidade de tempo pela diferença arterio-ven£

sa da concentração deste material. Isto significa quev a

concentração desta substância particular precisa ser deter

minada tanto no sangue arterial como no sangue venoso. En

tretanto, se esta substância ê totalmente consumida ou ex

cretada durante-umã única passagem atrsrvés do órgão, a con

centração no sangue venoso será zero. Da mesma forma a dî

ferença arterio-venosa,que está se igualando \ concentra

ção arterial deste material. Assim, o fluxo sangüíneo dejs

te órgão pode ser estimado dividindo a quantidade consumi

da por unidade de tempo pela concentração deste material

(10)(29)(79)(94).

No caso do rim, uma substância de quase completa

remoção do plasma numa única passagem pelo órgão é o para-

amino-hipurato de sódio (PAH). Após a injeção endo-venosa

de uma dose "carga", o PAH ê administrado na forma de uma

infusão contínua a uma velocidade que mantenha o nível san

guíneo de PAH em "equilíbrio". Assim que o nível sariguí

neo de PAH estiver constante, a taxa de infusão deverá ser

igual a taxa de excreção. Desta forma o FPR pode ser de

terminado dividindo a quantidade infundida, ou seu equiva

lente, a quantidade excretada por unidade de tempo, pela

concentração plasmãtica de PAH. Entretanto, a manutenção

dó nível sangüíneo de PAH em equilíbrio não ê fácil, e.por

.outro lado, uma estimativa acurada do PAH urinãrio que sai

por unidade de tempo necessita da aplicação de cateter ure_

teral e banhos vesicais (10)(99).

Estas dificuldades foram solucionadas pela técnî

ca de injeção única com subsequente análise da curva de dei

sapa recimento. do PAH do sangue. Entretanto como a -diminui_

ção da concentração de PAH no plasma não se deve unicamen
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te â excreção renal mas/ também, \ sua difusão para equilí!

bràr o espaço da difusão do PAH, o registro dos dados deve

se estender por mais de uma hora para abranger os dois

compartimentos de acordo com o modelo bicompartimental.Uma

outra desvantagem é a estimativa para as últimas amostras

com baixa atividade (10) (14).

Esta dificuldade foi resolvida pela introdução

do Hipuram marcado com i, com o qual se pode estudar a

curva de desaparecimento plasmãtico através de amostras ou

por monitorização externa. A curva ê então analisada de

acordo com o sistema bicompartimental. Um segmento da cuj_

va de depuração é selecionado de tal modo que, 'durante es_

te período, o desaparecimento deve-se principalmente aos

rins, podendo, assim, ser considerado um sistema de um

único compartimento. Sob certas condições o FPR ê igual à

taxa de desaparecimento do Hipuram - I permanecendo cons

tante seu volume de distribuição. O segmento de escolha-

está entre 8 e 18 minutos apôs a injeção. O efeito da dî

fusão do Hipuram sobre a curva de depuração durante este,

período é contrabalançado pela remoção incompleta do Hipu

ram durante sua passagem através do rim (deve-se â conta

gem de amostras de sangue total ao invés de plasma)(10)(29)

(78) (99).

O FSR não é uma medida na rotina clínica. Varias

são as técnicas de medidas do "clearance" de um composto e

a determinação de sua extração pelo rim (76) (106). Dentre

elas, a jã descrita, que requer infusão contínua e catete

rização da veia renal. 0 valor obtido para o "clearance"

deve^ ser corrigido com o hematôcrito para se ter o FPR,

alertado para o fato que o hematôcrito arterial renal pode

diferir do hematôcrito periférico.
1.77 •

A técnica de "washout" com Xe (Blaufox, 1970)

tem sido popularizada por vários laboratórios, e oferece

uma medida do FSR (ml/min/g). Há uma única vantagem, que.

e a de também fornecer uma estimativa potencial da parti
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çao do FSR dentro do rim. Seu uso é dificultado pela ne_

cessidade da cateterização da artéria renal (51)» Uma e_s

timativa do FSR é obtida pelos estudos seqüenciais rápidos

com 99TnTc-DTPA (18) (21) (75) (83) , cuja determinação da dis_

tribuição da radioatividade ê feita pela passagem inicial

através do rim. Nos momentos iniciais, os composto^ de

tecnecio ficam largamente confinados ao espaço vascular, e

a quantidade que aparece por unidade de tempo ê função*' da

perfusão renal (30) (31). Não são testes quantitativos mas

qualitativos, e dão medidas, principalmente, do tempo de

trânsito, do que do fluxo. Eles relatam o fluxo como mos
*. F • -

tra a equação: t • -y-, onde t é o principal tempo de

trânsito, F é o fluxo (ml/min) e V é o volume vascular(ml).

0 FSR com cinecintilografia sõ recentemente come_

çou a ser explorado em Medicina Nuclear (Rosenthal, 1972,

Freeman, 1971) (5)(10)(23)(34)(35)(75)(78)(83)(91)(98).

0 conceito sobre as técnicas de injeção única pa
ra o cálculo do "clearance" foi introduzido por Sapirstein

1955 (97), usando compostos não radioativos (creatinina e

PAH) e posteriormente vários investigadores^dentre eles

Blaufox, 1963, introduziram - materiais radioativos

no uso desta técnica.

1

J
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2. 4 - 0 Rim no Diabético

Kimmelstiel e Wilson (54) descreveram, em 1936,

uma glomerulopatia presente em autópsias de oito pacientes

diabéticos de meia idade e idosos, portadores de hiperten

são arterial, retinopatia e edema, acompanhados de album!

núria e hipoproteineaia. Este trabalho representou um mar

co.histórico na individualização dé uma doença renal vpr<S

pria do diabetes, a glomerulosclerose nodular intercapilar

A Manifestação inicial mais precoce da glomeru

losclerose e a proteinúria, de hábito não seletiva e não

acompanhada de hematúria. Uma alteração da hemodinâmica

renal pode condicionar precocemente proteinúrias moderadas,

reversíveis, eai pacientes diabéticos, as quais são detecta

veis com métodos rotineiros de laboratório. 0 aumento da

permeabilidade da barreira de filtração glomerular é a res_

ponsãvel pela proteinúria. A proteinúria é o sinal mais

precoce da glomerulosclerose (1)(56)(61).

EM .. diabéticos íeves ou decentes, o rim não

revela alterações urinãrias funcionais ou histológicas(69).

Apesar disso, a sintomatologia clínica do diabetes depende

em parte do comportamento do riir. frente a hipergliceraia» -

uma vez superada a capacidade de absorção tubular a glico_

se é excretada e aparece a glicosúria. Trata-se portanto

de uma glicosúria por maior carga filtrada,coincidente com

uma capacidade reabsortiva normal. A glicose presente no

fluído tubular produz uma diurese osmôtica que se manifest

ta pòr poliúria. A glicosúria e a poliúria constituem

causas importantes da polifagia e polidipsia da doença (1)

"(68)(108).

Quanto às alterações avançadas do rim diabético,

existe uma diminuição da filtração glomerular, do fluxo

plasmãtico renal e do'taxa. máxima.- de excreção e de

reabsorção. Segundo certos autores, a fração de filtração

esta diminuída como correspondente às lesões com predom!
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nio gloaerular. Outros, que compararam a exploração sele
tiva co» o estudo histológico, estabelecem que a diminuí
çio do filtrado glomerular é paralela a do fluxo plasmáti_
co renal e, portanto, a fração de filtração se conserva
normal. Este fato coincide com a afecção simultânea da ar
teríola jeferente, cuja esclerose produziria no início um
aumento relativo da pressão de filtração (1) (61) (64)í<65) (69)

Desta forma as lesões nodulares afetariam mais a
filtração glomerular do que as lesões difusas, e nestes ca.
sos seria mais evidente a alteração funcional tubular que
a glomerular, com um balanço glomérulo tubular elevado. A
correlação anátomo-funcional não seria estritamente no sen
tido das alterações anatômicas graves e se revelaria por
perturbações funcionais menos pronunciadas. Porém, todas
as alterações funcionais são inespecíficas e comuns a ou
trás glomerulopatias e angiopatias. Quando avançada, a
glorneruiopatia fornece alterações funcionais específicas
(46) (64)(68) (69).

Podemos enumerar no rim do diabético as seguiri
tes alterações fisiológicas e patológicas:

1) 0 tamanho do rim está nitidamente aumentado, tanto
no diabetes juvenil como no diabetes de longa ev£
lução (Mogensen, 1976, Kahn, 1974).

2) A filtração glomerular e a excreção de proteína es
tá aumentada precocemente no curso da doença(Ditzel
e Junken, 1972).

3) Pode-se observar mudanças morfolõgicas caracterís_
* ticas no rim do diabético,entre elas o espessamen

to da membrana basal glomerular, a expansão de me_
sangio, a formação de nõdulos intercapilares com a
presença de desprendimento capsular e capas de fi
brina arteriolar (Miller, 1976).

A patogenese destas alterações renais não é co
nhecida. Existe na verdade duas hipóteses a respeito: a
primeiraique estas lesões seriam devidas a perturbações me_
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tabõlicas do diabetes (Mogensen, 1976), e a segunda, que S£

riam dependentes primordialmente <3e fatores genéticos (Mauer

et col., 1976,.Yodaiken e Baltimore, 1976). Harmonizando

as duas, Pyke-1977, apresenta o seguinte ponto de vista:am

bas as teorias são válidas, sendo que os fatores genéticos

predisporiam ao desenvolvimento das complicações, m^s o

controle do diabetes poderia alterar o seu aparecimento.

. \

1
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3 - METODOLOGIA

3.1 - Discussão sobre a escolha dàs técnicas a serem

empregadas.

Para o Renograma*Ta composto de escolha, no mo_

mento, continua sendo o i - Hipuram (OIH-ortoioáo Jiipu

rato), que é rapidamente excretado pelo rim, além de apre

sentar uma curva de troca rápida que ê facilmente interpre_

. távei por inspeção visual (42) (99) (102). A curva tem espe_

ciai valor na avaliação de trato urinârio, assim como mu

danças assimétricas da função renal. Outros compostos co

mo o Tc-DTPA tem uso limitado no renograma, pois agen

tes excretados por filtração glomerular geralmente não

dão boas curvas em função de tempoj por isso é usado para

o calculo da filtração glomerular e presta-se a obtenção

de imagens (28) (43) (53") (55) (60) (75) (84) (95) .

0 FPRE pode ser realizado em conjunto com o renp_

grama através do posicionamento de uma sonda de captação

na area cardfai&aou rjetirada de amostras de sangue em dife

rentes tempos, que^serão contadas em um cintilador de po

ço(94). 0 método do calculo de "clearance" com o I- Hi

puram permite realizar a curva de depuração, tanto por

amostras plasmãticas como por monitorização externa(9) (74).

0 renograma pode ser realizado através de câmara

ou alternativamente, pelo modo convencional, com duas son

das de detecção localizadas sobre as áreas renais; ambas

dão uma estimativa da função renal entre os dois- rins, as_

simrcomo a atividade total (5) (10) (34) (50) (87) (90) .
*

0 método ainda não encontrou uma padronização,em

bora esteja sendo usado desde 1956 por Taplin(102).0 princí

pio básico consiste em injetar o I-Hipuram e então rea

lizar contagem externa sobre cada rim. Geralmente consti^

tuída de duas etapas, a primeira,a localização dos rins

realizada previamente através de estudo cintilográfico com

Tc-DTPA e a segunda, o exame propriamente dito, em que

*, Renograma sinônimo de Nefrograma.' ' " •
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o paciente permanece sentado ou em posição prona enquanto
é* realizado o registro gráfico.

A interpretação das curvas obtidas por vários m£

todos não esta padronizada(45) (59) (73) (74) (78) (99) . 0 re_

nograma pode ser afetado pelo estado de hidratação4 do pa

ciente, pelas condições técnicas de execução do exame,pela

localização de seus rins e por medicação em uso (20). *

Quanto a obtenção de imagens, com Tc-DTPA o

estudo pode ser associado com a filtração glomerular (40)

(44) (90) (.94). 0 "'Vc-DMSAÍdimercaptossucsinato) é consî

Ji . derado o indicador de escolha para imagens renais (8) (25)

(51) (80) , porém não permite o cálculo da TFG simultaneamen

fl te. Também o glucoheptonato marcado com raTc ê excelente

• " para a obtenção de imagens renais, porém seu uso para estu

a ' do de fluxos ê limitado (79). Juntamente com o DTPA refl£

,̂i • te a massa tubular funcionante(23), mecanismo este seme

lhante a clormerodrina marcada com Hg-203 e 197, porem com

0,064 da radiação dos compostos mercuriais(11)(23)(25)(62)

(79)(89)(101). Outros traçadores para obtenção de imagens

como o Unithiol - 99lttTc(77) o ácido.Tiomãlico - " mTc(40),

não encontraram larga aplicação em Medicina Nuclear. (Ver

Tabela I).

As cintilografias renais, que se apresentam sob a

forma de seqüências de imagens dinâmicas, fornecem dados

sobre a forma, tamanho, posicionamento e relações estrutu

rais normais e patológicas (Kahn,1974-Miller,1976,-Mogensen

1973). • -

|1 ' Quanto ao uso de técnicas simplificadas de inj£

l .- ção única para. o cálculo dos "clearances" têm sido exausti

ia vãmente' discutidas por diversos autores (Blaufox e Merril,

r' 1976, BOchner-Mortensen, 1976, Donath, 1971,Schlegel,1976,

lm - Groth, 1977). Algumas delas dependem de 2 amostras de san

i*| gue, outras dependem de varias amostras ou.de' contagem ex

' ternaf9). Cada um destes métodos têm seus méritos e des_

í| vantagens. 0 maior problema é que a simplificação leva a

uma perda na fidediçnidade da prova.

1
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Radiofãrmacos comumente usados no Estudo Radioisotõpico Renal

FreenaY-1975

R A D

197Hg -

197Hg -

" m T c -

99mTc .

99mTc .

"»Tc -

• 9 9 mTc -

I O F A R M A C O

clormerodrin

blicoride

DTPA

Fe-ascorbato

dimercaptossucc inato

glucoheptonato

pertecnetato ***

Hipuram

2

2

8

T

,7

,7

6

6

6

6

6

,1

1/2

dias

dias

h

h

h

h

h

dia

GAMA KeV
PRINCIPAL

77

77

140

140

140

140

140

364

* D O S E
ADMINISTRADA

100-150 uCi

500.uCi

10 mCi
*

10 mCi

1-5 mCi

10 mCi

10 mCi

200-400 uCi

* *

1,

20

o,

o,

1,

3,

0

0

DOSE DE

rins

2 - 1,8

- 25

05-0,1

5 - 1

4 - 7

0

05-0,1

2 -0,4

RADIAÇÃO(rads)

corpo-inteiro

0,01 - 0,02

-

0,03 - 0,2

0,01 - 0,2

0,02 - 0,1

0,008

0,1 - 0,2'

0,006-0,012

* Uma dose de lOmCi da maioria dos traçadores marcadas com 99mTc torna possível realizar

o estudo de fluxo, assim como estudo subsequente de função e/ou de excreção.(em câmara)

** As doses de radiação foram obtidas de múltiplas fontes de referência.

*** Para estudos de fluxo.

_I
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Os "clearances" simplificados de injeção única

são usualmente bastante reprodutíveis em certos indivíduos

sob situações controladas, mas varia de pessoa a pessoa,

devido a diferenças nos volumes de distribuição (10).

A Medicina Nuclear usa dois tipos principais de

procedimentos diagnósticos, "in vivo" e "in vitro"; Este

último _ê utilizado para determinar a concentraçâi) no

sangue ou na urina de produtos orgânicos, como enzimas, an

tigenos, vitaminas e hormônios (72). Os procedimentos "in

vivo" estudam a distribuição de um radionuclídeo no corpo

e são classificados em exames "ESTÁTICOS e DINÂMICOS" (50)

(58).

O exame estático visualiza a distribuição espja

ciai de um radionuclídeo em um órgão alvo, permitindo a£

sim a sua visualização (33) (79). Os procedimentos dinâmi.

cos são aqueles em que a chegada, distribuição e excreção

de um radionuclídio em relação a um órgão ou sistema são

relacionados com o tempo. Isto pode ser realizado colocan

do-se um detector sobre o órgão a ser estudado e contando-

se a radioatividade que passa através do órgão.

Os estudos dinâmicos e estáticos podem ser quan
tificados e complementarem-se entre si(4).

No aspecto morfológico.a cintilografia não conse_

gue a precisão de imagens obtidas através dos métodos radip_

lógicos e ultrassonográficos, porém os dados indiretos for

necidos sobre a função renal a colocam' na mesma escala de

importância diagnostica. Os métodos,antes de competirem

entre si, se complementam (12) (13) (81).

"* 99m
0 Tc-Sn-DTPA foi desenvolvido por Atkins ,e

coli( 1971)e o controle de qualidade é necessário, pois

produtos deteriorados de quelato tendem a reduzir a taxa

de excreção e consequentemente aumentam a atividade plasm£

tica.

0 uso de mTc-DTPA permite avaliar a morfologia

renal juntamente com a medida da TFG, por ser um radiotra

çador específico de tecido renal funcionante(26) "(81). Apr£
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ximadamente 96* da dose injetada de Tc-DTPA ê depurada

por filtração gloraerular (23) (87) (107) (111) • Seu coefici_

ente de correlação com o Iotalamato radioiodado aproxima-

se da unidade, cerca 0,99 (26). A taxa de filtração glome_

rular calcula-se usando a técnica de medida de "clearance"

plasmático através do método de injeção ünica de Brtlchner-

Mortensen, 1976 (16). *

0 tempo de chegada do mTc-DTPA nos rins dêpen

de da função de cada rim. Geralmente de 1-2 minutos após

a injeção. Em 3-4 minutos a radioatividade já se encontra

na pelve renal. Segundo Piepz, 1977, a quantidade de ra

diotraçador que deixa o rim ê desprezível ate o 3* minuto..

Quatro horas apôs a administração, cerca de 97% da dose in

jetada encontra-se na bexiga ou jã foi eliminada(21).

Controle de qualidade - a ligação do xc-DTPA

as proteínas plasmãticas, quando testada em cromatografia

de papel usando salina como eluente (110), mostra que menos

de 11 da quantidade total de tecnácio injetada encontra-se

sol» a forma de pertecnetato "livre e,apõs 5 minutos da inj£

ção do radiotraçador, nenos de Ai encontra-se ligado às

proteínas plasmáticas. Se bem que a cromatografia em gel

seria o método mais indicado para o controle de qualidade

do DTPÁ (26)(63) os resultados da cromatografia de panei

estão de acordo com os dados relatàcíos na bibliografia.(104)
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3.2 - Materiais e Métodos

3.2.1 - Recursos Materiais e Humanos

i

Os recursos materiais e humanos provenien

tes do Serviço de Medicina Nuclear do Hospital Universitã

rio - Universidade Federal do Rio de Janeiro, contáPram com

a colaboração da Comissão Nacional de Energia Nuclear atra

vés de subsídio financeiro ao atual Plano de Pesquisa.

3.2.2 - Definição Grupos de pacientes

Os pacientes diabéticos em potencial ou já está

belecidos fazem parte da clientela normalmente controlada

pelo Serviço de Nutrologia do Hospital Universitário - Unî

versidade Federal do Rio de Janeiro.

Nossa intenção inicial, a de obter uma amostra

gem a mais ampla possível; ficou prejudicada por três mo

. - tivos básicos:

- primeiro, devido à restrição natural ao encamjL

nhamento de número elevado de pacientes, por se tratar da

administração de material radioativo "in vivo";

- segundo, devido a dificuldade na padronização

metodológica, pelo fato do estudo envolver várias etapas,

ao mesmo tempo que era necessário manter a validade dos de_

mais exames laboratoriais.

- por último, o alto custo operacional da fase

Í de implantação da.rotina de pesquisa (57) (66) (67).
•i

Vinte e seis pacientes foram estudados no perío

.do de abril/79 a abril/81, de ambos os sexos, idade varian

do de 20 a 65 anos, subdivididos clinicamente da seguinte

forma:

- pacientes diabéticos em potencial;

1 - pacientes diabéticos clínicos; "

- pacientes diabéticos químicos.

I
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l' CRITÉRIOS IB NORMALIDADE - como a metodologia de

i estudo da função renal com radioisotopos vem sido por" nós
empregada desde 1977 (nos Hospitais Escolas das Universida
des Estadual e Federal do Rio de Janeiro), na prática dia£
nóstica de rotina dos Serviços de Medicina Nuclear consider
ramos como critérios de normalidade os valores por nós ob_
tidos desde então, que, por sua vez, estão de acordo com os
dados fornecidos pela bibliografia convencional. \

Estes valores serão discriminados mais adiante
em Resultados.

•n • . »

3.2.3 - Fluxograma

Os pacientes foram submetidos a seguinte sequên
cia de exames:

1) Provas bioquímicas:

- urina - sumário e contagem de Addis

- sangue - glicemia, uréia e creatinina

2) Cintilografia renal com "" Tc -DTPA
99m

3) Localização renal através da cintilografia com Tc
DTPA

99m

J 4) Filtração glomerular com Tc-DTPA

n _ 131T „.

5) Renograma com I-Hipuram

1 6) Fluxo Plasmãtico Renal Efetivo com I-Hipuram

7) Fundoscopia\ '. Os exames foram realizados dentro de um interva^
Io mínimo de uma semana e máximo de um mês.

I •
3.2.4 - Aparelhagem

Aparelhos utilizados:

Aparelho de Renograma - "Multiprober'LPicker Nuclear,
equipado com três sondas de captação, escalimetro e regis_
trador•gráfico.|
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I
Cintigrafo Linear - "Scintimat 2" - Siemens, com cris_

i tal de NaI (TI) de 5 polegadas, equipado com gravador, co

a I .piadora e sistema de monitorização TV e memória magnética.

Cintiladores de Poço - "Automatic - Counter," - Picker
"Autoweel" - Picker, "Curietesf-Siemens.

Cromatográfo - controle de qualidade - "Berthold -LB"
2560 Degasa Frigostat Multiskop. *

3.2.5 - Descrição das Técnicas Empregadas

3.2.5.1 - Cintilografia e Taxa de Filtra

ção Glomerular com mTc-DTPA

Cintilo-grafia -

A avaliação qualitativa da morfologia renal foi

' feita apôs administração endovenosa de cerca de 40uCi/Kg/

peso corporal (= 2,0mCi) de 9mTc-DTPA (ácido dietileno

triamino pentacético -"Kit" pronto para uso Mallinckrodt).

Em seguida o paciente era colocado em decúbito ventral sob

o aparelho "Scintimat II" com cristal de detecção de INa.

(TI) de 5 polegadas.

As cintilografias em papel e em filme radiográfi^

co eram obtidas em tempos seqüenciais de 10,20 ou 30 minu

^ - tos, tentando-se uma boa visualização renal. Para a ima

gem estática, obtém-se a concentração máxima do Tc-DTPA

em rins normais, em torno de 20 minutos apôs a administra

•ção da dose.

A duração do exame era.de aproximadamente 30 mi

nutos e ao término do mesmo realizava-se a localização dos

... rins através do foco luminoso do colimador da sonda de d£

tecção; Os polos superior-e inferior de cada rim eram a£

sinalados e as projeções dos rins sobre a pele demarcadas

. com duas tiras de esparadrapo. Esta sinalização serviria

posteriormente para a localização renal no Neírograma*.

*NOTA; 0 método cintilogrãfico de localização renal foi ide

alizado pela autora.

1
8

I
1
I
0

I
?!
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Cintilografia-Renal Normal - a imagem cintilografica ê

uma projeção bidimensional da estrutura renal, que se en

contra habitualmente a nível da 12a. costela o RD e lia. o

rim E. A distribuição do traçador ê homogênea em toda a

cdrtex renal de modo que normalmente a densidade do traça_

dor e uniforme, diminuindo nos bordos por sua menor espe_s

sura. Em relação ao tamanho comparativo entre ambos ê fr£

quente encontrar pequenas assimetrias em pessoas normais,

considerando-se como anormais diferenças de longitude maio_

res de 2 cm. Nossos valores normais de tamanho renal oscî

Ia entre 10-2cm. A cintilografia fornece informações quan

to à forma, tamanho, posição, limites e relações estrutu

rais normais e patológicas. Se- bem que a Cintilografia-Re_

nal não apresenta a precisão e nitidez de um exame arterio

gráfico ou Urográfico, pode trazer informações úteis ao

clínico, sendo um excelente exame complementar no que tan

ge a sua simplicidade, rapidez, ausência de preparo prévio,

inocuidade e boa aceitação por parte do doente, auxiliando

na seleção dos casos que necessitarem investigações diag

nõsticas mais cruentas.

Taxa de Filtração Glomerular (TFG) '

'99
Utilizando a mesma dose "traçadora da cintilogra

fia de Tc-DTPA, a TFG era realizada em conjunto com o

estudo de obtenção de imagem. As retiradas de amostras

de sangue aos tempos de 5 e 30 minutos, 1,2,3 e 4 horas fo_

ram diminuídas posteriormente para 5 minutos, 1,3 e 4 hp_

ras.

"', *̂  .. Ao termino da coleta, o sangue heparinizado era

centrifugado e separado 01 ml de plasma de cada amostra.

Juntame.nte com a dose do paciente preparava-se uma dose de

2,0mCi de mTc-DTPA que era diluída em um volume de 2.000

ml, e que serviria de padrão.

As contagens das amostras e do padrão eram feî

tas ent contador de poço, modelo "Aútowell", Picker, e os

valores eram usados para traçar uma curva de atividade em
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função do tempo. Por tratár.-se o "cleai*ence" de uma

ção exponencial, no que tange às amostras retiradas

uma hora da dose, os resultados ao serem plotados em

escala semi-logarítmica, permitem a obtenção de uma

da qual facilmente são encontrados o tempo médio de
- T

çao ( 1/2) e a constsnte de excreção '( Jl) que é dada

fun

após

uma

reta,

excr£

pela

inclinação da reta. A intersecção da curva no temjjo zero

(Io) ira permitir o calculo do volume de distribuição(VD),

e através da relação entre VD e X obtém-se a medida de* TFG

(ver cálculos).

log,
Atividade

Io.
10.000 •

W2
1.000

100 -

0

\
\

1
i

t i i ?• i / i t
- f i l l 1 / / /

1/2 T(hor

X
VD=

1/2

Dose (padrão)
Io

TFG = V D . À

A curva de Atividade em função do tempo permite,

apôs tratamento, uma avaliação quantitativa da função gl£

merular (38) (59). Os resultados são expressos em ml/minu

to e comparados ao intervalo de normalidade de 110-20 (con

siderando 2 desvios padrões).

3.2.5.2 - Nefrograma e Fluxo Plasmãtico

Renal Efetivo com I-Hipuram

Nefrograma Radioisotõpico-

Após a calibração das sondas de detecção do apa

relho "Muitiprober-Picker", com a dose de I-Hipuran,ajus
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te feito através da alta tensão das fotomultiplicadores das
sondas, o paciente era posicionado de costas para o apare_
lho, sentado ou deitado e iniciava-se o estudo conjugado
de Nefrograma e de FPRE. As sondas <?e detecção eram posi^
cionadas sobre as projeções renais,assinaladas previamente
através da cintilografia. Uma dose de I-Jlipuram de

| l-2uCi/Kg peso corporal (= 50-100uCi) era administrada en
dovenosamente e os tempos da dose e das retiradas de amo_s

, trás de sangue,para o calculo- do FPRE,eram cronometrados
h rigorosamente.

0 traçado renográfico de ambos os rins,da ativjL
dade em função do tempo, era feita em papel especial, à ve_
locidade de 12 polegadas por hora.

A análise qualitativa de cada nefrograma para
avaliar a função tubular renal foi feita apôs dividir o

j traçado de cada rim em:

f* ' a) fase inicial ou de chegada do rádiotraçadorl
ir i

I , b) fase de transição ou parenquimatosa secretora;

c) fase excretora.

E os traçados foram classificados em:

Classe I - normal;

Classe II - lesões prê-renais que afetam a fase (a);
Classe III - lesões parenquimatosas que afetam a fase

(b)

Classe IV - lesões obstrutívaS do trato urinário,que

afetam as fases (b) e (c).

Fluxo Plasmático Renal Efetivo (FPRE)

0 FPRE realizado juntamente com o Nefrograma era

calculada através da retirada de amostras de sangue aos

tempos de 9,12,15 e 18 minutos. As amostras de sangue eram

centrifugadas e 01 ml de plasma separado para contagem.Uma

dose de Hipuran- I igual â administrada ao paciente era
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• , diluída em um balão de 2.000ml e uma amostra de 1 ml era
i

j contada juntamente com o plasma em um contador de poço. A
elaboração grafica c os cálculos são os mesmos descritos
para o cálculo de TFG. Todas as medidas de "clearance" fo_
ram normalizadas para uma área de superfície corporal de

2 '
1,73m , e os valores normais situam-se em um intervalo de

500ml - 40 ml. (considerando 2 desvios padrão)

3.2.6 - Cálculos

0 "clearance" plasmãtico do mTc-DTPA, que for
nece fácil e rapidamente uma avaliação precisa sobre a TFG,

| • pode ser determinado através de adaptação da técnica sim
|̂ plificada de Brüchner-Mortensen e Ríídbro- 1976, na qual
f- a... TF.G _é ..calculada através da relação entre a dose in
! • jetada e a área total sob uma função exponencial. Por es

í te método poucas amostras de sangue são necessárias.quando
í c forem tomadas num intervalo de tempo durante o qual a cu_r
[ va de desaparecimento plasmático é mono-exponencial (final
c • da inclinação). A reprodutibilidade em sujeitos com fun
l ção renal normal está na ordem de 96%t em pacientes com s£
* rio comprometimento renal, em torno de 88$. Em normais o
I tempo ativo para a retirada das amostras de sangue esta em
I torno de 2 horas e nos pacientes com alteração renal em
| ,, - torno de 3 a 5 horas.
l 3.2.6.1 - Fluxo Plasmático Renal Efetivo

|° . ' (FPRE)
s

• \ "*. .0 fluxo plasmãtico renal foi calculado a partir

da administração endovenosa de uma dose de 50-100 uCi-de

I-Hipuran e de coleta de amostras de sangue.

A análise foi feita através do modelo mono-com
131 ~

partimental de I-Hipuran em que o FPR é dado pela rela

ção da constante de desaparecimnto plasmático do radiotra

çador versus o volume de distribuição.
Contando-se em um detector de poço as amostras
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de plasma retiradas aos tempos de 9,12,15 e 18 minutos apôs

a administração endovenosa do radiofarmaco e plotando em

! papel semi-logaritimico; traça-se uma curva "AtividadeXtem

| . po". 0 segmento de 9 a 18 minutos é extrapolado a fim de

*! se encontrar o valor da intersecção no tempo zero (Io) . Re_

| lacionando-se Io com o valor da dose injetada (D), medida

em contagens por minuto (c.p.m.) através do preparo prévio

de um padrão/ pode-se calcular o volume de Distribuição

(VD)(103) através da expressão:

VD * -2—
Io

l A Curva permite determinar o tempo médio de ex
r creção (T 1/2), que é o intervalo de tempo gasto para que
: a co-nccnirdwc plasmãtica do Hipurair se reduza pela metade.

Através do T 1/2 calcula-se a constante de decaimento (A )

que é dada pela expressão;

Relacionando-se (1) e (2) tem-se o cálculo de
\ FPRE:

FPRE = VD. /\ (ml/min)

Em adultos normais o "clearance" de Hipuran- i

é em torno de 500 ml de plasma por minuto e 70* da

dose injetada aparece na urina 35 minutos apôs. a injeção.

3.2.6.2 - Taxa Filtração Glomerular(TFG)

(79)

A determinação dos "clearance" equivalentes a

TFG como do FPRE pode ser simplificada pela técnica de uma

injeção única, baseada em análise compartimental. Um mode_

Io pode ser construído de forma a mostrar o compart intento

plasmãtico em interação com um segundo "pool". Há uro"cle£

rance" contínuo em sentido único, (rins) do primeirõ"pool"



3

1

1.
a

i
3

i> * i „ „ J&Í**** y> »"4 - " ' ^ ' '
— |

- 35 -

para a urina. Este fluxo resulta num "clearance" plasmãti^

co biexponencial que pode ser caracterizado pelo diagrama:

Saída

O fluxo K ("Clearance") de volume injetado

(V.) para os rins (V ) pode ser calculado pela taxa de de

saparecimento medida através de amostras,plasmáticas sê

quenciais (K^j x V ^ (17) (19),(63) (105) .

0 calculo da TFG pelo modelo de dois compartiaen

tos é dado pela expressão de Sapirstein et col.:.

TFG = 0.693 x D
A x B X

D = dose total injetada em contagens por minuto.

'•\ A = intersecção da 2a. fase da Curva quando T»Ó.

B = iatersecção da Ia. fase da Curva quando T*O.

^1/2 • tempo médio de excreção.

0 cálculo daTFG através desta expressão nos da o

seguinte intervalo médio de normalidade: 110-20ml/min.

considerando 2 desvios padrões. ETC nosso trabalho optamos

pelo modelo monocompartimental.
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3.2.7 - Controle de Qualidade e Do simetria.

O controle de qualidade- do percentual de radio_

atividade que permanece ligada ao radiofãrmaco foi realiza,

do antes e apôs a administração do material radioativo ao

paciente, através de cromatografia de papel, Como se sabe,

ov percentual de radioatividade que não está ligada â subs_

tância traçadora, no caso DTPA e Hipuram, influi na ^

ência do teste de função. A radioatividade pode ser eticon

trada livre, ligada ao radiofãrmaco, e ligada a proteínas

plasmãticas do paciente (2)(7)(31)(32)(36)(82).(Ver Tabela

n? 3.2.7.A) * . "

A dose de radiação depende do radionuclídio. USÍÍ

do, da quantidade de radioatividade, e da duração da inves_

tigação(47). Os árgãos críticos nos procedimentos de avíi

liação de função renal, alem dos rins, são a bexiga, ovã_

rios e testículos. No entanto, os radiofarmacos escolhi

dos irradiam muito pouco craças a sua pequena meia-vida

biológica (Ver Tabela 3.2.7.B). Em situações em que ha insufi

ciência renal as doses dos rins diminui e a do corno intei

ro aumenta. (44)(52£(96),
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4 - RESULTADOS:

No período de Abril de 1979 a Abril de 1981 f£
ram estudados 26 pacientes diabéticos, de ambos os sexos,
com idade variando de 20 a 65 anos, em vários estágios de
evolução da doença. Todos os pacientes foram submetidos
as provas de função renal radioisotopicas e bioquímicas en
quanto 21 deles realizaram fundoscopia. v

Para fins didáticos a apresentação ê feita em

duas partes, a primeira referente aos parâmetros que defi
nem o grupo estudado, enquanto a segunda traduz o e£
tudo da função renal propriamente dita.

4.1 - Resultados da Avaliação Clínica

Os quadros 4 1,A e 4.1.B fornecem dados gerais a
respeito do grupo estudado, salientando-se a ..correlação
dos achados laboratoriais com o estadiamento clínico, con
trole terapêutico e-achados*fundoscópicos.

A apreciação dos . resultados nos revela que,
do ponto de vista estatístico a população diabética estu
dada ficou assim distribuída:

a) Numero total de pacientes 26 (1001)
Pacientes do sexo masculino 13 ( 50*)
Pacientes do sexo feminino 13 ( 50*)

b) Faixas etárias:
20 - 29 anos .... 05 ( 19*)
30 -39 anos 03 (lit)
40 - 49 anos , 09 ( 35*)
5 0 - 5 9 anos 08 ( 31*)
60 - 69 anos 01 ( 4*)
T o t a l 26

Media de 46 anos - Intervalo de 20-65 anos

'1
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T A B E L A 3 . 2 . 7 . A

Distribuição comparativa dos órgãos do"

99m,
Tc-DTPA meia horas apôs a injeção(4 0)

# DOSE/ÕRGÂO X - Sd.

Sangue

Fígado

Rim

Músculo

4,8 - 0,46

1,03 - 0,19

1,1 - 0,27

4,1 i 0,70

CONCENTRAÇÃO MÉSIA
CORPOREA(ir)X - Sd.

68 - 6.6

25 - 3,5

330 * 84

10 1 1.7

T A B E L A 3.2.7.B

Dose de radiação absorvida nos testes Radioisoto'picos

para estudo de função renal

RADIOFÃRMACO

99mTc-DTPA

131I-Hipuran

DOSE ADMINIS
TRADA mGi

2.0

P,l

DOSE RADIAÇÃO (rads^

rins

0,01

0,1

bexiga

0,1

0,2

corpo
inteiro

0,006

0,003

gônadas

0,02

0,04

* 1 rad » ,.. gray

** Doses obtidas do valor médio de várias fontes de ref£

rência.
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Quadro 4.Í.8 - ALTERAÇÕES KbTAbOtlCAS E ÍUNCIONAIS

RO GRUPO BE SIABSIICOS ESTUDADOS

Parlodo d» XKzaabro da 1979 a Abril da 19B1

c
BJ
C
R
2
Z

• X

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

P A C I S B T S S

IKICIAIS

AAS

KSLC

CSH

J7V

PCS

JJt

MS

AB3

ua

xns

JPL

S3IP

Axas

ACl

3
E
X
0

K

?

r

•

X

X

F

X

X

t

T

X

T

r

i
D
A
J>

50

27

45

23

46

42

45

52

35

42

50

34

25*

28

FROKTOARIO

04.62.70.6

03.17.12.6

02.17.97.0

00.60.64.0

03.19.57.7

04.85.85.2

00.04.72.2

06.20.19.1

07.36.30.3

00.99.67.8

03.25.33.3

06.30.Y2.2

06.35.62.9

04.46.51.5

I
I»
I
C
I
0

38

26

43

12

45

41

31

46

35

37

49

27

23

22

inmis
T£KFO US

EVOLUÇÃO

12 anoa

1 ano

2 anoa

11 anoa

1 ano

6 aaaaa

14 anoa

. 8 anoa

3 aaaaa

5 anoa

1 ano

7 anoa

2 anos

6 anoa

cumco

X

-

X

X

X

X

X

-

-

X

-

-

QUXHICO.

X

X

_

X
ft

X

X

-

-

-

\

TSHAP2UTICA ATUAL

DIETA

s i a

aim

aio

ain

s in

»ia

ain

s i a

aia

aia

aia

aia

a l e

aia

HIPOGHCE-
KIAMS ORAL

-

-

-

-

a ia

-

-

a ia

-

a ia

-

a ia

-

IKSULIKA
unid/dia

-

• -

-

40

-

12

20

-

-

-

-

-

-

?AT0LC3I,_

ASSOCIAI: IS

-

Hip«rter: r-

HipertensI

-

Cardiopati.

ObMidais

-

-

Obtsidaet

-

-

-

Obtaidsif

Obaaidsit

I
f

I



Quadro 4.1.A - ALTERAÇÕES M2TAB0LICAS, ESTRUTURAIS I füKCIOKAIS
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c) Idade do início do Diabetes:

antes de 20 anos 02 ( 8*)
20 - 29 anos • 04 ( 16*)

30 - 39 anos 06 ( 24*)
40 - 49 anos 11 ( 40*)
50 - 59 anos 0Í ( 8*)
60 - 69 anos 01 ( „ 4*)

T o t a l • 26

Média de 42 anos -• Intervalo de 12-64 anos

d) Tempo de evolução do Diabetes:

menos de 01 ano 06 ( 24*)

01 - 05 anos 10 ( 36*)

06 - 10 anos 05 ( 20*)

11 - 15 anos 04 ( 16*)

16 em diante 01 ( 4*)

T o t a 1 ...' ' 26

, Média de 05 anos - Intervalo de 5 meses à 16 anos.

e) Tipo de Diabetes:

Diabetes Clínico ....16 pacientes.,.. _16. ( 61*)
tratados com dieta + hipoglicemiante

oral ... 07 ( 27*)
tratados com dieta + insulina , 08 ( 30*)

tratados apenas com dieta .......... 01 ( 4*)
Diabetes Químico ... .08 pacientes .... _08. ( 31*)

tratados apenas com dieta 08 (100*)
Diabéticos em potencial 02 pacientes.. 02 f g*)
Todos os nacientes foram submetidos a dietotera-

. pia e, dependendo da evolução clínica,ao uso
de hipoglicemiantes orais (sulfoniluréia e biguani
da) ou insulina.

£). Patologias Associadas ao Diabetes:

Obesidade 09 pacientes ( 34*)
Hipertensão arterial-06 pacientes,.,,, ' ( 23*0
Cardiopatia 01 paciente ,.,.. ( 4*) •
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4.2 - Resultados Provas Radioisotópicas Renais

Os resultados das provas radioisotópicas quantjL

tativas renais foram; divididos gràficamente em duas fases:

na primeira (Abril a Dezembro de 1979) , que correspondeu a

fase inicial de implantação da metodologia, podemos obser

var maior dispersão entre os pontos das curvas relativas a

cada paciente,com conseqüente perda de precisão e acura

cia. Já na segunda fase da pesquisa (Janeiro/80 a Abril/

81), quando as falhas técnicas foram sanadas em ̂  sua maio_

ria, obser iramos maior reprodutibilidade dos resultados (Ver

gráficos A,B,C,D).

No Gráfico B vemos que as curvas referentes aos

pacientes 23,25 e 26 apresentam-se destacados dos demais.

Trata-se dos casos em que as doses administradas foram me_

nores que as padronizadas, mas podemos observar que as in

clinações são proporcionais em todas elas. 0 quadro 4.2.A

mostra os resultados gerais da avaliação quantitativa e

qualitativa da função renal dos diabéticos.

Observamos na Tabela 4.2.A correlação entre as

provas funcionais radioisotópicas quantitativas -FPRExTFG.

Verifica-se que não existe um predomínio de alteração do

FPRE, o mesmo não se observando em relação â TFG, onde há

nítido predomínio do aumento da mesma(38t) versus uma dimi^

nuição (8%). Só se observa alteração significativa de

FPRE (diminuição) quando associada ao aumento da TFG.

Na correlação das Provas Qualitativas Radioisotó
picas Renais, Tabela 4.2.B, verificamos que 65* das provas

mostraram resultados normais, com aumento dos rins na cin

tilografia ou predomínio funcional de um dos rirts (191 e

15% respectivamente). Quanto ao Nefrograma, verificamos

alteração em uma de suas fases em 271 dos casos e rredoaí.

nio funcional de um dos rins. em 151 dos casos. A detecção

qualitativa de alterações funcionais em ambas as provas

foi de apenas 1%, (Ver figuras dos Casos 3,7,8,9,10,13,14)
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Caso 3 - D.F.R.S.
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Caso 9 - I.D.D.

Cintilografia normal.

Renograma mostra acentua

do predomínio funcional

de R E.

Caso 14 - M.E.L.C.

Cintilografia com retar-

"| do de excreção do R D.

~j Renograma alterado nos

dois rins - Classe III.

i
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* Classe IV e Discreto

i predomínio do R D.
* ^
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TABELA 4.2.A

Correlação entre as Provas Funcionais Radioisotópica^

quantitativas FPRE x TFG

iBÉ
TFG f

TFG N

TFG 4*

TOTAL

FPRE

•f
2

2

1

5(191)

FPRE
N

4 '

10

1

15

FPRE

4

2

0

6 ( 2 3 * )

TOTAL

10(381)

14

2(8%)

26

- aumentado

I - diminuído
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5 - DISCUSSÃO;

5.1 - Análise e Correlação Clínica.

I • Em nossa amostragem observamos um predomínio de
pacientes em faixas etárias mais avançadas, superior a 40

I anos (70%) , com o início do Diabetes apôs os 30 anos de
idade (77%) , o que traduz o estudo em pacientes com diab£
tes da maturidade, sendo 8 deles (31%) diabéticosvquí
micos.

0 tempo de evolução do diabetes apresentou uma
média de evolução de 9,7 anos nos casos superiores a cinco

anos de evolução da doença (50%), e de 1,7 anos nos casos,

inferiores a cinco anos.

hr Foram estudados 02 pacientes "diabéticos em po
! I —
1 tencial", casos 14. e 26, ambos obesos, sendo controla

I "~
I ' dos apenas com dieta,Referente ao caso 25 verificamos glice
* mia alterada durante uma gravidez.

Quanto às Alterações Laboratoriais encontramos
os seguintes resultados: (Quadro 4.Í.A e f.i.8) .

a) 15 pacientes (57%) apresentavam hiperglicemias
acentuadas (mais que 200 mg%), traduzindo períodos de de£
compensação do Diabetes, apesar do uso de insulina em sua
maioria (30%) ou de hipoglicemiante oral (27%).

b) Apenas 2 pacientes (7,6%) apresentavam retenção
azotada, ambos com evolução recente de Diabetes (menos de

j: 1 ano), porém com estado clínico grave, descompensados.

,c) A proteinüria de 24 horas apresentou-se alterada
em 10 pacientes (38%) , quase todos portadores de diabetes
clínico, de evolução prolongada[valor médio 11,7 anos3,ape
nas 3 de evolução recente (casos 6 10 e 18).

d) Oito dos pacientes diabéticos clínicos (31%) apre
sentavam retinopatia grau II (D ) . E dé se estranhar a pre
sença desta lesão em pacientes com poucos anos de evolução
da doença (2, 5 e- 6 anos respectivamente), Apenas um dia.
bético químico apresentava retinopatia, sendo sua evolução
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de apenas 2 anos. Nos outros 5 pacientes, apesar da evolu
* ; ção prolongada (ate S anos) não se encontrou lesão retinjL
j ana.

0 estudo da função renal revelou os seguintes da
dos: (Tabelas 4.Z,A, M.2.&, 5.1.A;

1) A filtração glomerular(TFG) esteve diminuída em 2
I pacientes, (casos 4,9), ambos com Diabete Clínico cam 6 e

15 anos de evolução resnectivamente. Por outro lado a FG

I »
estava aumentada em 10 pacientes, sendo que em seis deles
com evolução recente do Diabetes,o que falaria a favor de
alteração hemodinâmica do rim devido ao aumento da pressão
de filtração.

2) 0 Fluxo Plasmãtico Renal* (F>R) esteve diminuído em
6 pacientes (251) 'sendo que em 5 pacientes o tempo de ev«o
lução do Diabetes era superior a 5 anos,e em apenas um ca_

, so (caso 10), de instalação recente da doença, 8 meses, po
rém clinicamente grave, inclusive com retenção azotada,pr£
teinúria, cilindrúria e sinais de glomerulopatia evidencia,
dos inclusive nas imagens cintilogrãficas.

0 FPR mostrou-se aumentado em 5 pacientes "(19\)
sendo que em 3 o tempo de evolução do Diabetes era inferior
â. 1 ano, sugestivo de simples alteração hemodinâmica r£
versível.

A correlação entre tempo de evolução da Diabetes
e a incidência de alterações renais e vasculares de fundo
de olho nos mostra: (Tabela 5.1.A)

a) Nos pacientes com menos de 5 anos de evolução, o
que ocorre com maior freqüência é um aumento da TFG(,23È),j

| * b) Em relaçío a alterações da proteinúria de 24 horas
|j e do F.O., a incidência é mais notória em pacientes com
| tempo prolongado da doença (mais de 10 anos).

?i c) Quanto S freqüência de possíveis alterações renais

ç verificamos: 42* para o FPRE, ̂ j6| para TFG, 38% para a
|| Proteinúria de 24 horas. Quanto à .sensibilidade de detec

ção de lesões pelo exame do .fundo de olho encontramos 421.

I
- i
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•TABELA 4.2.B

Correlação entre as Provas Funcionais Radioisotõpicas

Qualitativas Nefrograma x Cintilografia

NT\PIÍ

L 0 »

Rins *f

Rins N

Rins ^

*Predomínio
Funcional de
um dos rins

T O T A L

ALTERAÇÃO

EM UM OU

MAIS DAS

FASES DO

EXAME**

2

3

1

1

(27$)

NORMAL

2

13

0

2

17
(65%)

PREDOMÍNIO
FUNCIONAL
DE UM DOS
KINS

1

1

1

1

(15%)

V

TOTAL

(195)

17
(65%)

2

4

(15%)

28®

** Ver classificação em classes 1,11,111,JV

* Predomínio funcional de um dos rins

® Encontrada mais de uma alteração em um mesmo exame

/ - Aumentaddo

j •Diminuído
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TABELA 5.1.A

Correlação entre o tempo de Evolução do Diabetes

a incidência e alterações renais e vasculares do F.p,

EVOLUÇÃO

^ 5 anos

^ 5 anos

*10 anos

Total

Provas \
Alteradas

3

1

1

5

Fluxo

ou

FPRE

N

8

3

4

15

1

3

2

6

alterado

U/26

6

2

2

10"

TFG

N

10

2

2

14

0

1

1

2

Filtração alter-
nada ou 11/26
(MD

PROTEINÜRIA

24 h f

3

2

5

10

10/26 '

FO

1

3

5

9

9/21

3
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d) A Tabela S.l.A nos mostra uma correlação importan

te que vem a corroborar com nossa hipótese inicial em que
1 entre as alterações hemodinâmicas renais a que se apresen

tava com maior freqüência é o aumente de TFG com a dimi

nuição da FPRE. Observamos tais alterações em 61* dos ca

SOS 11,3,27,61 , 8 6 ) . * &<? aceréc Cc->r» os aotírís-

0 Nefrograma convencional com I-HipurâSn, med^

de com detectores externos, tinha a desvantagem potencial,

de- ser interpretado incorretamente devido a um posicionei

mento incorreto das sondas de detecção (37).

0 problema de localização dos rins foi resolvido

localizando os rins para traçar a.s curvas em função do tem

po através das imagens cintilogrãficas com mTc-DTPA. A

incidência de alterações no Nefrograma radioisotópico quer

relativa a discrepância funcional (um dos rins com menor

atividade que seu homólogo), quer com alterações em uma

das fases do exame, foi observada em 42% dos casos.

Quanto a cintilografia observamos: a incidência

de rins aumentados de tamanho foi de 19% contra 7% de rins

diminuídos. 0 que esta de acordo com os resultados encon

trados por Mogensen, 1973 e Kahn, 1974. A incidência gl£

bal de alterações (de tamanho e de predomínio funcional)

cintilogrãficas foi também de 42%.(Tabela 4.2.B)

A manifestação mais precoce da glomeruloescler£

se e a proteinúria, <?e habito não seletiva e não acompanha

da de hematúria (70). É preciso lembrar que uma alterâ

ção da hemodinâmica renal pode condicionar, precocemente,

proteinúrias moderadas reversíveis, em pacientes diabêti^

cos, as quais não são, contudo, detectãveis com os métodos

rotineiros de laboratório (94). A hiperpermeabilidade da

barreira de filtraçao é a responsável pela proteinúria. Em

nosso trabalho 10 pacientes (38%) apresentavam proteinúria

Í
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de 24 horas anormal. Quando,.porém, a glomeruloesclerose é

clinicamente significativa, ela se acompanha sempre de pr<o

teinúria, a qual pode atingir níveis muito elevados nos pa

cientes que exibem síndrome nefrõtica. 0 achado de uma

proteinúria, sem causa aparente, èm um paciente diabético,

pode ser considerado como sinal mais precoce desta compli_

cação renal. Em nossa causuística apenas um paciente,caso

n* 4, apresentou proteinúria maciça (2,0g) associada a dî

minuição da filtração glomerular e aumento do FPRE (4íml/

min e 843 ml/min respectivamente).

Marble, 1963, Ditzel e Junker, 1972, estudando a

função renal em diabéticos, mostraram que as ' alterações

funcionais subclínicas, precoces, reversíveis, podem ser

atribuídas a alterações hemodinâmicas no rim destes pacien

tes. Esta se traduz por queda do FPRE, com aumento sign_i

ficativo de fração do plasma ultra-filtrado e filtração

glomerular aumentada. Esta alteração funcional é compatí

vel com uma vasoconstricção da arteríola eferente, aumen

tando a pressão de filtração. Os mecanismos que levam a

estas modificações precoces de hemodinâmica renal não e£

tão ainda estabelecidos.

Em nosso trabalho, seis pacientes .'(casos 3,5, 7,

10, 20 e 22), apresentaram FPR diminuído com FG normal ou

aumentada, estando de acordo com as alterações hemodin-âmi

cas descritas por Aguiar, 1980 e Ditzel and Junker, 1972;

Resultados que mostram aumento de FPR associado

a FG normal ou aumentada (casos 4,6,8,13 e 17) estão ass£

ciados ao Diabetes de evolução recente, exceto o caso 17,

provavelmente ligado a alterações funcionais reversíveis.

Analisando a Quadro 5.1. .vê-se ainda que as provas,,

Radioisotõpicas, a Proteinúria de 24 horas e a Fundoscopia

são exames que freqüentemente aparecem alterados na

avaliação dos pacientes diabéticos, com níveis de glicemia

Superior a 200mg/l£40S dà~populaçãc éstudadaj»

í
Diversos autores' (1,3,27,41,61), têm mostrado a



1
1

I

I

QUADRO 5.1

Incidência de Alterações nas Provas Diagnosticas.

Provas Radioisotõpicas alteradas:

FPRE 11 (0,42 )

Cintilografia 10 (0,38 ) *

TFG 12 (0,46 ) mêdia ?'41

Nefrograma • 10 (0,38 )

Dosagens Bioquímicas alteradas:

Uréia ....; 02 (0 , 70 )
Creatinina 04(0,14) m e d i a °'10

Proteinúria 24 horas alterada:

Total 10 (0,38 ) média 0,38

Fundoscopia alterada:

Total 09 (0,42 ) média 0,42

Provas radioisotõpicas mostraram ainípositividade

(sensibilidade em detectar alterações) de 0,41 contra

0,38 de proteinúria de 24 horas alteradaj 0,42 de altera^

ções vasculares de fundo de olho e 0,10de alterações bio

químicas sugestivas de comprometimento renal.
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importância em conse.quir-se o equilíbrio metabôlico dos

diabéticos, pois en pacientes bem compensados, mesmo com

evolução prolongada da doença, e muito menor a incidência

das complicações degenerativas, destacando -se o comprometi^

mento vascular renal.

1

I
I
1

V

1
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6 - CONCLUSÕES:

O estudo da função renal com radioisõtopos, ass£

ciado a proteinúria de 24 horas, parece ser um método de

real importância na avaliação do estado da microcirculação

renal dos pacientes diabéticos, permitindo assim diagnosti

car precocemente alterações tais como a glomerulopatia,sem

o uso de métodos invasivos como a biõpsia renal. *

A comparação dos resultados com a fundoscopia tor

na o método ainda mais valioso, uma vez que confronta as

alterações de função de um órgão com as alterações anatônú

cas de outro, ambos apresentando a mesma lesão fundamental:

a microangiopatia diabética. Essa conclusão carece da faJL

ta de uma comprovação baseada em dados estatísticos signi

Íic»tiro>s, no entanto, os resultados da presente pesquisa

contribuem para consolidar essa proposição.

A avaliação renal em diabéticos com métodos . réi

dioisotõpicos não deve ser considerada como um fim, mas co_

mo um meio de se obter precocemente informações fisiopat£

lógicas, que permitam,através de medidas terapêuticas mais

eficazes, modificar o curso natural da doença.

4
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7 - RECOMENDAÇÕES:

0 trabalho prossegue, e acreditamos que um núme_

ro muito maior de pacientes devera ser estudado a fim de

se afastar causas de erro que porventura possam estar ocoi:

rendo na atual fase da pesquisa. Para os diabéticos estu

dados com os métodos radioisotopicos torna-se importante o

seu acompanhamento evolutivo, no sentido de avaliar não

apenas as alterações renais jã estabelecidas, mas também,

obter um perfil o mais proximo possível de seu estado sub-

clínico real.

0 estadiamento da fase evolutiva do Diabetes ^

litus, com uma possivel interferência na historia natural

da doença, através de um controle terapêutico mais eficaz,

torna-se um-novo objetivo a ser alcançado.

o
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Descrição Técnica (3.2.5.)

COLETA DE DADOS RELATIVA AO PACIENTE N» f 1- | [

CAMPO I

Nome:

Sexo:

IDENTIFICAÇÃO

Idade:

Abreviatura | |

Estado Civil: *

CAMPO II DIABETES

1 - Idade de início: ( J f anos

2 - Tempo de evolução: [ ( . / anos

3 - Tipo de diabete:

_J | meses
Primário Secundário(especificar a causa)

P D
4 - Medicação uti l izada: Em várias fases

da evolução

4 . 1 - Apenas d i e t a . . . .

4.2 - Sulfonilureias..

4.3 - Biguanidas

4.4 - Insulina

Nos últimos
12 meses

D
P
•
P

5 - História de patologias correlatas ou associadas:

Sim Não

5.1 - Coma diabético....... j ) j )

5.2 - Coma hipoglicêmico... | f | |

5.3 - Acidente vascular.... | j | J

5.4 - Hipertensão arterial. / j { |

5.5 - Obesidade Q •

6 - Queixas a t u a i s :

6.1 - Sugestivas de ins.renal ) j [ |

6.2 - Próprias de retinopatia J^J | |

Caso positivo,
especificar "
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CAMPO III/ EXAMES COMPLEMENTAIS:

1

2 •

3 •

4 -

- Bioquímica do sangue:

1.1 - Glicose

1.2 - Uréia

1.3 - Cretinina

- Urina:

- Proteinuria de 24 horas ..

- Avaliação da função renal
com radioisòtopos:

3.1 - Cintilografia renal .,.

3.2 - Filtração glomerular..

3.3 - Renograma

3.4 - Fluxo plasmãtico
renal efetivo (FPRE)..

-

Resultados

4

K

CAMPO IVI CONCLUSÕES:

Rio, / /_

Ass:
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ESTUDO RADIOISOTOPICO DA FUNÇÃO RENAL

NOME DO PACIENTE:

REGISTRO:

PESO:

DATA NASCIMENTO:

ALTURA: SUPERFÍCIE CORPORAL:

MOTIVO EXAME:

Ia. Parte: Cintilografia + Filtração Glomerular

Dia e hora do Exame: Início: Término:

Traçador: Dose Paciente Dose.Padrão
(Dose preparada menos resíduo)

AMOSTRAS
(tempo apôs dose)

Ia. - 5 min.
2a. -30 min.
3a. - 1 hora
4a. - 2 horas
5â. - 3 horas
6a. - 4 horas
7a. - Padrão

HORA HORA LEITURA_
(p/retirada)

ATIVIDADE
CANAL A

ATIVIDADE
CANAL B

2a. Parte: Renograma + Fluxo Plasmático Renal Efetivo

Data e hora Üo^Exame: Início: Termino":

Traçador: Dose Paciente Dose Padrão

AMOSTRAS
(tempo apôs dose)

Ia. - 9 min.

2a, -12 min.
3a. -15 min.
4a. -18 min.
5a. - Padrão

HORA LEITURA_
ATIVIDADE
CANAL A

ATIVIDADE
CANAL B
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ESTUDO DE FUNÇÃO RENAL"

la. parte: Cintilografia + filtração glomerular (F.G.) +
"Clearance" sangüíneo.

2a. parte: Renograma + fluxo plasmãtico renal efetivo(F.P.R.E.)
ou Fluxo Sangüíneo Renal (F.S.R.)

-x-x-x-x-x-x-x-x-x- *

V

la. parte: Cintilografia * Filtração Glomerular+'Tlearance"
sangüíneo.

1) Anamnese

Determinação da dose.

2) Radiofarmacia

2.1 - Cintilografia Renal e filtração glomerular:

2.1.1. - Material: "mTc-DTPA

Preparar 2 doses em 2 seringas iguais
' (de 3 ou 5 il) , de 2 - 3 mCi. (70 -

- 110 mBci)
Dose 1 - PACIENTE, injetada EV, com paciente

no aparelho Multiprober, onde é" £eî
to o "Clearance" cardíaco nos primei^
ros 20 minutos apôs a dose.

IMPORTANTE: - Anotar a hora da injeção.
- Identificar o local da injeção

com um esparadrapo.

Dose 2 - PADR&O, dose idêntica a do paciente,
diluídos em um balão de 2000ml com
água destilada.

Se houver mais de um paciente,um úni^
co padrão serã utilizado para todos
os exames.
Lembrar de completar o volume do

• frasco a 2000ml.
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~4« i 2.1.2. - Contar a radioatividade residual no
j curiômctro das duas seringas. ConsjL

» derax dose líquida administrada. Diŝ
cutir a contagem da dose ' residual

W das seringas.

3) Enfermagem

3
1 - Pesar e medir a altura do paciente. *

99m
2 - Injetar a dose de Tc - DTPA EV no paciente,

no aparelho Multiprober.
Anotar a hora da injeção.
Identificar o local da injeção com um esparadra.
po.
•IMPORTANTE: Nãorfnsar a seringa com o sangue do

, paciente.

3 - Preparar 6 seringas iguais, de 5 ou 10ml, hepa^
rinizadas (apenas lavando-as com a Heparina).

4 - Identificar as seringas com o nome do paciente,
9 a hora e o tempo das amostras, ou seja: 5min. -

lOmin. - lh. - 2hs. - 3hs..
Identificar a seringa para o PADRÃO.

5 - Retirar amostras de 3ml de sangue nos tempos de
'' • 5min. - 30min. - lh. - 2hs. - 3hs.

As amostras devem ser retiradas no braço oposto
da injeção.

6 - Ao terminar o "clearance" sangüíneo C20min.), o
paciente devera ser encaminhado ao cintígrafo,

' . "• onde realizara cintilografias seriadas de 15min.
30min. - lh. - 2hs. - 3hs.
A realização em diferentes tempos dependera dos
resultados do exame.

7 - Guardar seringas com sangue do paciente em gela
^m deira.. . •

8 - Marcar o tempo com cronômetro.

1



4) Técnica

1 -

2 -

3 -

Cintilografia de 15min. - 30min. - In.*- 2hs. -

3hs., dependendo dos resultados cintilograficos.

Calibração no rim de menor atividade de forma a

visualizar todo o rim - mínimo de 80-851.

Anotar a atividade em c.p.m. no ponto quente de

cada rim. . *

SUBT - 15 ou 20.

Veloc. - 100 a 120 cm/min.

Proceder o exame normalmente, de acordo com té*£

nica conhecida.

4 -

5 -

Lembrar que intercalando as cintilografias,

a retirada de amostras de sangue.
há

Fazer localização das lojas renais com esparat

drapo e orientar o paciente a respeito, devendo

esta sinalização permanecer até* a realização do

Renograma.

3

3

Preparação para Contagem

1 - Contar todas as amostras ao mesmo tempo.

Se a contagem ficar para o dia seguinte,lembrar

de guardar na geladeira.

Centrifugar e separar o plasma das amostras de

sangue.

2 - Acertar o volume de todas as seringas para lml.

3 - Após aquecimento de 30min. do AUTOWELL, ajustar
para as. contagens para o Tecnecio 99m.

4 - Por ultimo retirar lml de padrão diluído em ba.
lão volumétrico e contar no poço.

IMPORTANTE: Ter o cuidado de trabalhar com luvas.



*

1

1
I

i
i

3

A U T 0 V E L L

MANUAL:

PRESENT COUNT A - OFF

PRESENT TIME - 1 minuto

1 min. REJECT - CPM - OFF

Bg SUBTRACT - CPM - A - Variável

A - Lower level. - p/Tc - .5 Í20 JIN

B - Lower.level -- p/131I - .5 ^.20; { o

DISPLAY STROBE RATE - ^ ^ - até o fim

window -£140

HIGH VOLTAGE \_ 1*5

ou
10. ) ( 20

IDENTIFICATION NUMBER | 0 [ 0 T 0 |

- PRINTANT - OFF

- OPERATION - H.V.

DISPLAY CONTROL - inicia contagem - 1 minuto cada amostra.

CICLES - OFF
NORMAL

SEALER START - f
MANUAL

- Contar Bg e fixar a subtração automática de Bg-IMPORTANTE.

- Anotar valores dados pelos canais A e B, simultaneamente
e considerar o valor médio das duas medidas.
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CONDIÇÕES MULTIPROBER - "CLEARANCE11 CARDÍACO

1) A dose ê aplicada com o paciente posicionado no apja
relho.

2) Posicionar a sonda (B) na região precordial ou 2'
espaço intercostal E.

3) Aparelho:
Ilower level - $0

4.1. Ajustar a janela para o Tc.^upper l e y e l _ 19(J

4.2. Colocar o RANGE em 1M (se não atingir esta es_
cala., diminuir gradativanente até úm valor »e
dio na escala).

4.3. Deixar o papel rodando na velocidade de 12
pol./h.

4.4. Observar as especificações de gravação.

4.5. Cronometrar a hora exata da injeção com a hora
exata de início do exame, assinalando no papel
do grafico este início.

4.6. Acionar o botão'start* do PRESET. TIME(20 min.).

4.7. Ligar momentos antes o gravador, deixando na_
velocidade "1" ou "2".

1 -

2 -

Lançar os dados em papel semilogarítimo e calcu
lar o T 1/2, volume de distribuição e filtração
glomerular.

Fazer os cálculos utilizando os dados forneci^
dos pela amostras sangüíneas e padrão.

1



1 2a. parte: Renograma + l-'luxo. plasmâtico renal efetivo (FPRE)
cru Fluxo Sangüíneo Renal (FSR)

1 I
-* 1) Anamnese
'T| Determinação da dose.

2) Radiofarmácia

J| - *
2.1. Renograma + FPRE

Tl 131 *
';§ ' • 2.1,1. Material: I - Hipuran»

Preparar 2 doses em 2 seringas iguais
i (l-3ml) de 50-100 uCi de Hipuran 1 3 1 i .

Dose 1 - PACIENTE, (2,2 a 4mBq) injetada EV,

'f % com o paciente no aparelho Multipro
I ber, onde e realizado o Renograma nos
!"íj • • primeiros 20-30 minutos após a dose.

IMPORTANTE! - Anotar a hora da injeção.
1 - Identificar o local da injeção

. com um esparadrapo.

I ' Dose 2 - PADRÃO, dose idêntica a do paciente,

diluídos em um balão de 2000ml de

I ãgua destilada.
Lembrar de completar o volume do fra£

I co a 2000ml.

2.1.2. Contar resíduos das duas seringas, do

Í
paciente e do padrão. Considerar dose

líquida administrada.
I " 2.1.3. Após as amostras de sangue serem colhi_
• • ". das, volumes de 4ml, centrifugar a 1500
I 2000rpm, durante 5min. e separar exatja
1 ; mente lml de plasma, em tubos iguais,pa

ra serem contadosno AUTOWELL.

I

— |

1



3) Enfermagem

Renograma + Fluxo Plasmático Renal Efetivo

1 - Preparar bateria de 5 seringas de 5 ou 10ml,

lavadas com Heparina e identificadas com os

tempos 0,12,15 e 18 minutos, lembrando 4© deî

xar visível a escala das seringas.

2 - Se o paciente for do sexo feminino colocar "ca

misola" com a abertura Jias costas e posicionar

corretamente no aparelho (de costas para o apji

relho). t

3 - Puncionar veia calibrosa do Braço Direito com

cateter n9 21, deixando-o cheio de Heparina, lî

gado a uma seringa também com Heparina (1 ml).

Esta seringa deverá ser fixada com esparadrapo.

4 - Uma vez feito todos os ajustes do aparelho, in

jetar a dose, de uma única vez, rapidamente,em

veia no Braço Esquerdo.

MARCAR 0 TEMPO.

Identificar o local com esparadrapo..
131*

5 - Dose de 50 uCi de I - Hipuram - EV - i n j e t a r .
com o paciente no aparelho Multiprober, em in

jeção única, ráp ida , não rinsd*><!o com o sangue

• do pac ien te .

IMPORTANTE: Marcar a hora da in jeção.

Ia. amostra - Qmin.apõs injeção
2a. amostra -12min.apôs injeção
3a. amostra -ISmin.apos injeção
4a. amostra -l&nin.apõs injeção

Utilize um cronômetro
para determinação dos
tempos exatos.

6 - Ao termino do exame, ent regar as ser ingas a Ria
diofarmãcia, para centrifugaçao e contagem da
dose r e s i d u a l .

r~— j
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4) Posicionamento do paciente;

4 .1 . 0 paciente deve ficar sentado de costas pji

ra o aparelho ou deitado de bruços. É mui

to importante que- ele não se mexa durante o

exame.

As sondas devem ser posicionadas da, seguin
te maneira:

Sonda(/y- canal vermelho-Rim esquerdo

SondaüP- canal verde -Rim direito

De acordo
com a sina.
lização cin
tilogrãficatilografica

Sondaf C7 - Região temporal ou precordial ou no
espaço intercostal E.

A injeção do Hipuram sõ ê feita depois
paciente devidamente posicionado.

do

4.2. Uma vez feito todos os ajustes do aparelho,

deixar momentos antes do início, o gravador

e o papel rodando.

0 exame demora de 20 a 30 min. e neste in

tervalo, retirar amostras de sangue em 9min,

12min., 15min., e 18 min.

Aos 15 minutos assinalar no gráfico.

OBS: Faz parte do protocolo, o estudo. ec£

gráfico do rim, sendo*que deverá ser

feito antes da sinalização cintilogrã

fica ou ao término do Reno gr ama.

5) Contagem das amostras:

~1

5.1. Ajustar o AUTOWELL nas seguintes condições:

H.V. - 810 - 820

131
I - Hipuram "lower level" - 300

"window" - 30
'Range" - .5

5.2. Contar o fundo durante 1 min.,contagens/min,
e fixar o valor da subtração automática de Bg. .

1
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4) Técnica - Aparelho

1) Renograma

1.1. Fazer a calibraçao das 2 sondas com a dose
de Hipuram.
Ajustar primeiro a HV da sonda A -valor pr<5
ximo a 1000(+ 40 ou 50) volts.
Em seguida, ajustar a da sonda B.
As duas devem indicar o mesmo valor da esca.
la (voltimetros) equilibrados.

2) Anotar:

2.1. Números da fita-inicio e fim do exame.

2.2. "Speed" - velocidade da gravação da fita.

2.3. "Range" - atividade máxima registrada.

2.4. "Time constant".

2.5. Velocidade do papel.

2.6. Cronometrar.

3) Condições ideais para exame:

3.1. Velocidade do papel = 12 pol./h.

3.2. "Time constant" = 1

3.3. "Range" - para dose de lOOmCi - usar 10K ou
. . 30K.

- para dose de 50mCi - usar 10K

" 3.4. "Velocidade-fita" = 1 ou 2.

3.5. Respeitar numeração (não "zerar" em cima de
outro exame).

3.6. Base e janela para I - "lower level"-315
"upper level"-415
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6)

a)

Contar as amostras, cujos volumes foram COT:

rígidos para 2ml se sangue total ou lml se
plasma, durante 1 min., nos canais (A) eÇ§),
simultaneamente.

Anotar os valores, considerar a média e lan

çar os dados em papel semilogaritimo.

Fazer os cálculos. - 4

Esquema do Aparelho: \

MULTIPROBER - GRAVADOR

Exame sem gravação
Apenas exame
Usa . BYPASS

D

a

a
D

D
a

D
a

a
D

ao
a

f\

a

A

a

a

a
a

a

D

m
a

$i
a

a
a

t i

c

c
E3
a

a

c

D

•

•
D

ID
1C3

D
a

p
•

a
P

a
a

b) Exame com gravação
e reprodução simul^
tânea.

c) Reprodução

gravação de
/O e {©

d) Limpar a fita.
Ligar gravação
f FORWARD )e des_
ligar DUAL ANALYSER
Para (c) e (iy desligar
'Ibaixo HV.

e) Reprodução da fita
de (c)

Apôs reprodução do exame - sonda (£) rim esquerdo, son
da (B) rim direito, fazer a reprodução da sonda(ÇA"cle_
arance" sanguíneo)no canal@ou 0/ de acordo com èsque
ma acima: (e).

aaoa
QQDD
A

UüüO
nona

èaaa
DDOO

0000
apDD

QDOO
ÜDQQ

aoaa
nnaa
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ÜUUÜ
anna

oèaa
ODQQ

aoao
QOOQ

DOQa
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A N E X O

Retinopatia Diabética - Segundo Arduino, F. - 1980(1)

Com o prolongamento da vida obtido pelo uso da

insulina e de outros recursos terapêuticos, uma serie de

complicações ou seqüelas aumentou de freqüência entre* os

diabéticos, dentre elas, a retinopatia diabética, que re_

presenta manifestação da microangiopatia diabética, cau

sa importante de cegueira depois do glaucoma e, da catarata.

. A incidência e o grau das lesões de retinopatia

diabética guardam relação com a duração e a qualidade do

controle, embora elas possam ser observadas em alguns ca_

sos antes do aparecimento do distúrbio metabõlico.

As alterações fundoscõpicas da retinopatia diabé

tica são as seguintes:

alterações venosas , ,

microaneurismas

hemorragias»

. - exsudatos

- neoformações vascular e conjuntiva

O estagio evolutivo e a gravidade das lesões foi

firmado por Corrêa, C , 1951 e comporta 4 graus a saber:

Grau I: microaneurismas, microhemorragias e/
ou turgência venosa.

Grau II: alem das lesões do Grau I,hemorragias
* * mais severas .e pequenos exsudatos.

Grau Ills numerosas hemorragias, exsudatos mais

abundantes e alterações venosas.

Grau IV: retinopatia proliferante. ,

Designando em conjunto as alterações fundoscópi/

cas da retinopatia hipertensiva, segundo a classificação

de Gans, e as da retinopatia diabética, Corrêa acrescentou
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as letras A e H da classificação de Gans, cora gradação de

0 a 3, â letra D, com gradação de 0 a 4, Assim, o aspecto

fundoscõpico de um paciente que apresenta grau discreto de

arteriosclerose e retinopatia diabética de moderada inten

sidade é expresso da seguinte maneira: A H D ,

1 o. Z

A retinopatia diabética em si é reflexo de outras

lesões degenerativas mais importantes, sua presença e in

tensidade podem servir como elemento de avaliação da e,xten

' são de lesões mais graves, capazes de encurtar a vida. É

o que ocorre com a glomerulopatia diabética e a coronarios_

clerose, que apresentam curso paralelo ao da retinopatia.

Assim, em 331 casos de retinopatia proliferante da Joslin

Clinic (27) , a morte foi provocada por nefropatia em 147

e por coronariopatia em 98 casos,

f3l
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! A N E X O

3 ' .
0 estudo do rira é considerado freqüentemente um

J| • problema complexo e mal definido. Há muitas razões para

este conceito, dentre elas salienta-se que a doepri renal

so pode manifestar-se por um numero limitado de modos. To_

das as lesões renais podem determinar perturbações da \ quí

mica sangüínea, alterações do débito urinário , dor na re_

gião renal e, nos estádios finais, sinais e sitomas de in

«M suficiência renal.

Este grupo limitado de manifestações, que ternú

nam em uremia, tende a produzir um complexo sintomático p<i

drão, independente da causa primária da insuficiência r£

nal. Assim, os quadros clínicos das nefronatias apresen

tam entre si uma grande semelhança. As dificuldades . de

diagnostico resultam em grande parte do fato das estruturas

renais lesadas serem vistas usualmente, apenas nos está

dios finais da doença. Em tal momento, a maioria das doen

ças encontra-se tão adiantada, que dificilmente podem ser

distinguíveis umas das outras (95),

d!
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10 - SIGLAS UTILIZADAS;- S'lMBOLOS.

1'
1

h3

Cl

TFG

FPRE

FPR

FSR

D2

Dl

DTPA

HIPURAM

F.O.

131J

99mT£

N

Atf

51,

- Taxa de Filtração Glomerular

- Fluxo Plasmãtico Renal Efetivo

- Fluxo Plasmãtico Renal *

- Fluxo Sangüíneo Renal

- Fundo de olho microaneurisnas, hemorragias e exu

datos

- Fundo de olho com ou sem microhemorragias

- Ãcido dietil-triamino-penta-acético

- Orto iodo hipurato de sódio

- Fundo de Olho

- Iodo - 131

- Tecnécio

- Normal

- Anormal

Cr - Cromo - 51

,203 Hg - Mercúrio - 203


