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REGULAMENTO DO 4.° CONGRESSO DA

SOCIEDADE BRASILEIRA DE BIOLOGIA E MEDICINA NUCLEAR

/. Disposições Gerais

1. As atividades científicas do Congresso serão as seguintes:

a) Conferências
b) Mesas-redondas
c) Simpósios
d) Cursos
e) Temas Livres

•• 2. O organograma do programa científico não permite qualquer
transgressão do tempo destinado a cada atividade. Os respon-
sáveis pela condução das diversas sessões deverão observar ri-
gidamente este detalhe do regulamento.

3. Os diapositivos a serem utilizados pelos participantes deverão ser
entregues com antecedência de 12 horas, no máximo, na sala do
Slide Desk.

4. A Comissão Organizadora reserva-se o direito de modificar o
programa na eventual ausência de qualquer um dos palestrantes
nele indicado.

5. A Comissão Organizadora do Congresso resolverá os casos omissos
neste regulamento.

//. Disposições Específicas

Dos Presidentes/Coordenadores
Aos Presidentes ou Coordenadores caberá a responsabilidade de
cumprir rigorosamente os horários previstos no programa, bem como
o encargo de estimular os debates e selecionar as questões apre-

• sentadas pelo plenário. Estas deverão ser encaminhadas à Mesa por
escrito.
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Dos Secretários.

Caberá aos Secretários assessorarem e, nos impedimentos, substitui-
rem o Presidente.

1 . Conferência: serão pronunciadas um total de 18 conferências, com
a duração de 40 minutos cada uma e mais 10 minutos para per-
guntas. As sessões a elas correspondentes serão dirigidas por
um Presidente, a quem caberá a apresentação do conferencista,
bem como o encaminhamento das perguntas.

2. Mesa-redonda: em número de 5, terão a duração de três horas
cada uma, incluindo perguntas. Será integrada por um Coorde-
nador e quatro Relatores. Cada relator terá 30 minutos para sua
apresentação, incluindo projeção de diapositivos. Ao final, serão
permitidas perguntas, formuladas por escrito, pelo plenário.

3. Simpósio: Serão realizados 3 simpósios, com a duração de duas
horas e meia cada um, incluindo perguntas. Serão integrados
por um Coordenador e no máximo quatro Relatores. Cada re-
lator disporá de 30 minutos para sua apresentação, incluindo pro-
jeção de diapositivos. O Coordenador disporá de 10 minutos para
seus comentários.
Ao final haverá espaço para as perguntas, formuladas por escrito,
pelo plenário.

4. Curso: Serão realizados 5 cursos;
a) Curso básico de Radioimunoanálise - total 5 horas/aula
b) Tomografia por Emissão - total de 3 horas/aula
c) Análise de receptores hormonais - total de 3 horas/aula
d) Controle de qualidade em Radiodiagnóstico - total de seis e

meia horas/aula
•e) Radiobiologia - total de 4 horas/aula
f) Radiofarmácia - total de 3 horas/aula
Haverá ainda um curso pós-congresso: Curso prático de Radiofar-
márcia, de 2 a 5 de /naio, com duração total de 12 horas/aula,

5. Temas Lives: o apresentador de temas livres disporá de 10 minu-
tos improrrogáveis para sua apresentação. A sessão será dirigida
por um Presidente, ao qual caberá anunciar o título, autores e
apresentador; controlar rigorosamente o tempo de exposição e de
discussão e, ainda, distribuir os certificados. Ao autor e co-auto-
res serão fornecidos certificados, desde que devidamente inscritos
no Congresso.
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INFORMAÇÕES ÚTEIS

DISPENSA DE PONTO

Conforme publicação no Diário Oficial da União de 23 de março de 1984,
foram dispensados do ponto os funcionários públicos federais, que com-
provarem sua participação no 4.° Congresso da Sociedade Brasileira: de
Biologia e Medicina Nuclear.

CRACHÁ

Será obrigatório o uso do crachá em todas as atividades científicas e so-
ciais do Congresso, inclusive para acompanhantes.

TRANSLADO

Haverá translado oficial para a Noite Gaúcha, saindo os ônibus do Hotel
Plaza São Rafael, as 20:30 horas.

Aqueles que desejarem este serviço deverão estar no local com a devida
antecedência.

PASSEIOS

No Centro de Convenções haverá um local para dar informações e co-
mercializar passeios à serra gaúcha.

NOITE GAÚCHA

No dia 30 de abril será realizado uma Noite Gaúcha, na Estância da
Harmonia, com churrasco e apresentação de um conjunto nativo.

As inscrições deverão ser feitas na Central de Informações até o meio dia
de 30/04, ao preço de Cr$ 5.000,00 por pessoa.

Haverá translado oficial para o local da festa, saindo os ônibus do Hotel
Plaza São Rafael, às 20:30 horas.
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CURSOS DURANTE O CONGRESSO

Dia 28/04 — sábado

1 . Curso básico de Radioimunoanálise

Dia 29/04 — domingo

2. Radiobiologia

3. Controle de qualidade em Radiodiagnóstico (teórico-prático).

Observações:

— Os interessados em participar dos Cursos, se já estiverem inscritos no
Congresso, não pagarão taxa extra, devendo fazer sua opção quando
da retirada das credenciais ou na efetivação da inscrição, no Centro
de Convenções.

— Aqueles que somente se interessarem em participar dos Cursos, sem
se inscreverem no Congresso, pagarão uma taxa de Cr$ 10.000,00 por
curso.

— Devido ao limitado n.° de vagas (30) para cada curso, a inscrição será
feita por ordem de chegada.

— As inscrições nos Cursos, tanto para inscritos no Congresso, como para
os não inscritos, serão abertas às 14:00 horas do dia 27 de abril, no
Centro de Convenções do Hotel Plaza São Rafael.

CURSO PÓS-CONGRESSO

Nos dias 2, 3 e 4 de maio será realizado um Curso teórico-prático de
Radiofarmácia, exigindo conhecimento prévio em radiofarmárcia.
Haverá somente 10 vagas e as inscrições estarão abertas no Centro de
Convenções, a partir do dia 29 de abril, ao preço de Cr$ 504)00,00.

REUNIÕES DURANTE O CONGRESSO

Dia 28 de abril, às 10:00 horas
Clube de Radioimunoanálise - CRIA
Local: Sala B
Dia 29 de abril, às 19:00 horas
Assembléia Geral da Sociedade Brasileira de Biologia e Medicina Nuclear
Local: Sala A
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P R O G R A M A C I E N T I F I C O

DIA 28 DE ABRIL — Sábado

10:00 às 72:00 horas

SALA " A "

SIMPÓSIO: "Controle de Qualidade em Equipamentos de Medicina Nuclear" ;

Coordenadora: Liana Rist — RS

Participantes:
— Câmaras de lonização

Leopoldino Mendes — RJ
— Mapeadores Lineares e Câmaras de Cintilações

Alípio Dias Netto — SP
— Sistemas de Processamento de Dados

Paulo Leme — SP

10:00 às 12:00 horas

SALA " B "

REUNIÃO. DO CRIA

Coordenador: Eloy fulius Careta — RS

70:00 às 72:00 horas

SALA " C "

CURSO BÁSICO DE RADIOIMUNOANÁLISE

— Princípios Gerais de Radioimunoanálise e Análise por Saturação r
Aida Fiori — RS

— Princípios Gerais de Radioreceptores IT
Aida Fiori — RS

72:00 ás 73:30 horas

INTERVALO PARA ALMOÇO

73:30 ás 75:45 horas

SALA "A"

TEMAS LIVRES EM MEDICINA NUCLEAR I

Presidente: Paulo de Sá Villela Pedras — RJ
Secretário: Alfredo Sílberman — RS

N.o do
Trabalho T I T U L O

01 EVALUACIÓN DE LA IMAGEN PLANA DICITAL RENAL POR ANALISIS HISTO-
GRAFICO
Heuguerot Carlos; Garcia Fernando; López Juan José; Vitarella Graciela; Oliveira
Cecilia; Gonzalez Luis David; Touya Eduardo.
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N.*do
Trabtllw T I T U L O

02 ESTÚDIO DE LA FUNCION RENAL POR SEPARADO CON 99mTC ÁCIDO DIMER-
CAPTO SUCCINICO (99mTC DMSA) EN UNA POBLACION DE DIABÉTICOS TIPO II
Heuguerot, C ; Scorza, L; Passano, N.; Gonzalez, L. D.; Vitarella, C ; Ibarra, A.;
López, j . J.; Trombotti, M.; Torres, J.; Touya, E.

03 CISTOGRAFIA RADIOISOTÓPICA DIRETA POR PUNÇAO SUPRAPÚBICA
Neivo da Silva, Noemia Perli Coldraich, Osvaldo Estrela Anselmi, Eduardo Brunei
Ludwig, Alfredo Silbermann e Isidoro Henrique Coldraich.

04 CISTOGRAFIA RADIOISOTÓPICA DIRETA NA INVESTIGAÇÃO DE REFLUXO VÉSI-
COURETERAL
Belmonte J. Marroni, Décio Streit, Eduardo B. Ludwig, Osvaldo E. Anselmi, João
J. M. Martins.

05 EVALUACION RADISOTOPICA DEL RESÍDUO VESICAL EN LA DIABETES TIPO II
Heuguerot, C ; Scorza, L.; Malfatto, G.; Gonzalez, L. D.; López, j . ].; Virarella, C ;
Pintos, A.; Ibarra, G.; Dix, A.; Pereyra Bonasco, J.; Torres, J.; Touya, E.

06 TÉCNICA RADISOTOPICA PARA EL ESTÚDIO FUNCIONAL DEL VARICOCELE
Heuguerot, Carlos; Gonzalez, Luis David; Garcia, Guido Luis; Vitarella, Graciela;
Garcia, Fernando; López, Juan José; Touya, Eduardo.

07 ESTUDO DE "POOL" SANGÜÍNEO DA BOLSA ESCROTAL COMPARATIVO COM
ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER NO DIAGNÓSTICO DAS VARICOCELES
Sergio Gabbay; Antonio Bonaccorsi S. Leite; Celsa Maria Maliska; Adilson S.
Almeida; Renato N. Esteves; Aguida R. B. Vieira; Norlândio M. da Fonseca; Nanei
Costa da Silva.

08 VALORACION DE LA FUNCION CARDÍACA INTRADIALISIS POR TÉCNICA RADI-
SOTOPICA. RESULTADOS PRELIMINARES.
Heuguerot Carlos; Fernandez Juan; Lago Graciela; Gaudiano Javier; Besada En-
rique; Tavela Norberto; Ventura José; Petruccelli Dante; Touya Eduardo.

09 REVISÃO DAS INDICAÇÕES CLINICAS DO ESTUDO DA SOBREVIDA DE HE MA-
CIAS COM sicr.
Maria José Ribeiro Martinho Solange Correia de Almeida, laci Nogueira de
Souza Moura, Maria Francisca Tereza Atten e Nanei Costa da Silva.

10 FERROCINÉTICA EM ANEMIA SIDEROBLASTICA
Artelma P. Leite, Luiz C. Rubim, Edmilson A. Silva, Amaro da Silva e Paulo
M. Pellegrini.

11 PESQUISA DE METÂSTASES FUNCIONANTES DE CARCINOMA DIFERENCIADO
DE TIREÓIDE

Abreu, G. S.; Esteves, K. M.; Rozemblum, S.; Esteves, N. R.; Silva, C. N.

74:00 ás 15:00 horas

SALA "B"

CONFERÊNCIA: "Proteção Radiológica em Radiofarmácia"

Conferenclsta: Mervy Billinghurst — Canadá

Presidente: Ana M»rí* Robles —- Uruguai
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14:00 às 17:00 horas

SALA " C "

_ 2 CURSO BÁSICO DE RADIOIMUNOANÁUSE

— Métodos Imunoradiométricos
Aida flori — RS

— Ensaios Radioenzimáticos
Aida Fiorí — RS

— Aplicações da Radioimunoanálise
Francisco Lhullier — RS

16:00 às 19:00 horas

SALA "A"

MESA-REDONDA: "Radioisótopos em Nefrourologia"

Presidente: Salomão Slomo — SP

Coordenadora: Noêmia Goldraich — RS

Participantes:
— Função Renal: Tc-DMSA

Osvaldo Estrela Anselmi — RS
— Pesquisa de Refluxo Vesicoureteral

Eduardo Brunei Ludwig — RS
— Avaliação de Transplantes Renais

Crac/e/a Lago — Uruguai
— Investigação de Uropatia Obstrutiva

Eduardo Touya — Uruguai

15:30 ás 18:30 horas

SALA "B"

MESA-REDONDA: "Controle de Qualidade em Radioimunoanálise"

Coordenadora: Carmen Blaya Ugalde — RS

I Participantes:
— Instrumentação: Contadores de Poço

Alípio Dias Netto — SP
— Controle Inter e Intra-Ensaio

Sulema Farinattí — Argentina
— Controle Inter e Intra-Laboratório

Silvia Quiroga — Argentina
— Análise de Erros no Ensaio

Ana Maria Robles — Uruguai

20:30 horas

SESSÃO SOLENE DE ABERTURA, seguida de Coquetel de Confraternização.

— 17



DIA 29 DE ABRIL — Domingo

08:30 às 09:30 horas

SALA "A"

CURSO: Tomografia por Emissão

Professor: juan José Touya — USA

Presidente: Neivo da Silva — RS

08:30 às 09:30 horas

SALA "B"

CURSO: "Análise de Receptores Hormonais"

Professora: Eisa Carófalo Aboy — Uruguai

Presidente: Francisco Lhullier — RS

09:30 às 12:00 horas

SALA "B"

CURSO: "Controle de Qualidade em Radiodiagnóstico" (Teoria)

Professor: Thomas Ghilardi Netto — SP

Presidente: Dilson Moreira — RS

— Melhoria na Qualidade de Imagem
— Redução na Exposição do Paciente
— Diminuição de Custos

09:30 às 12:00 horas

SALA "C"

CURSO: "Radíobiologia"

Coordenador: João A. Pegas Henrique — RS

Presidente: Eduardo Penna Franca — RJ

— Reparo das Radiolesões e Mutagêneses em Procariotos
Roberto Alcântara Comes — RJ

— Controle Genético e Molecular da Resistência de Células em Broto de Levedura
Sacharomyces Cerevisae às Radiações lonizantes
Elias Nunes — Uruguai

— Efeitos das Radiações lonizantes em Drosophila Melanogaster: Reparo e Mutagênese
Maria Luiza Reguly — RS
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09:30 ás 10:20 horas

SALA "A"

CONFERÊNCIA: "Diagnóstico Cintilográfico de Patologias Testiculares"

Conferencista: Arístides Sarmiento — Argentina

Presidente: Antonio Car/os Macedo Carvalho — DF

10:30 às 11:20 horas

SALA "A"

CONFERÊNCIA: "Marcadores Tumorais Identificados Imunologicamente: Princípios e Apli-
cações"

Conferencist.*: lorge Kalil Filho — RS

Presidente: Jacques Fridman — RJ

11:20 às 12:10 horas

SALA "A"

CONFERÊNCIA: "Novos Traçadores Marcados com Tecnécio"

Conferencista: Aldo M/tf a — Argentina

Presidente: Roberto Karan — RS

12:00 ás 13:30 horas — INTERVALO PARA ALMOÇO

13:30 às 15:45 horas

SALA "A"

TEMAS LIVRES EM MEDICINA NUCLEAR II

Presidente: José Ulysses Calegaro — DF

Secretário: Juarez Verba — RS

N.»do
Trabalho T I T U L O

12 LINFOCENTELLOCRAFIA EN EL ESTÚDIO DE LOS MELANOMAS MALIGNOS DEL
TRONCO
Priarío Julio César; Lago Craciela; Borges Francisco; Caudiano Javier; Touya
Eduardo.

13 LINFOCENTELLOCRAFIA RECTAL
Harratche Martin; Lago Craciela; Digenio Susana; Caudiano Javier; Barruti Adria-
na; Petit Teresa; Touya Eduardo.
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N.'do
Trabalho T f T U L O

14 CONTRIBUIÇÃO DA MEDICINA NUCLEAR À ONCOLOCIA CLÍNICA
laci Nogueira Souza Moura, Sanson Rozemblum, Renato Nunes Esteves, Mareia
Rodrigues Pacheco Brito, Solange Gomes de Abreu e Nanei Costa da Silva.

15 CENTELLOGRAFIA OSEA EN EL TRANSPLANTE DE HUESO HOMOLOGO
Gaudiano Javier; Zunino Jorge; Berriolo Alina; Touya Eduardo.

16 COMPARACION ENTRE CENTELLOGRAFIA OSEA Y DE MEDULA OSEA PARA EL
DIAGNOSTICO DE ISQUEMIA DE EPIFISIS FEMORAL. COMUNICACION PRELI-
MINAR
Gaudiano Javier; De Pena Prudencio; Berriolo Alina; Suero Carlos; Touya Eduardo

17 VENTAJAS DEL USO DEL 9*"TC (RENIO PARA LA CENTELLOGRAFIA DE MEDULA
OSEA
Gaudiano Javier; Berriolo Alina; De Pena Prudencio; Martinez Graciela; Gon-
zalez Luis David; Suero Carlos; Touya Eduardo.

18 DETERMINAÇÃO DO GRADIENTE DE FLUXO PULMONAR REGIONAL COM
MACROAGREGADOS
Sergio Menna Barreto, Eduardo Brunei Ludwig, Belmonte Juares Marroni, José
Roberto Goldim

19 ESTUDO COMPARATIVO ENTRE CINTILOGRAFIA PULMONAR POR PERFUSÃO
E VENTILAÇÃO, PROVAS FUNCIONAIS RESPIRATÓRIAS E RADIOGRAFIA DE
PULMÃO NA ESCLEROSE SISTÊMICA PROGRESSIVA (ESP)
Mauro Keiserman, Fernando Appel da Silva, Carlos Alberto Von Mühlen, Júlio
César Simon, Eduardo Ludwig e Osvaldo Estrela Anselmi.

20 ESTIMATIVA DA FUNÇÃO PULMONAR DIFERENCIAL PELA TÉCNICA RADIOISO-
TÓPICA
Sergio Menna Barreto, Eduardo Brunei Ludwig, Silvia Arcoverde Gusmão Martins,
José Roberto Goldin

21 LEVANTAMENTO ESTATÍSTICO DA INVESTIGAÇÃO EM CARDIOLOGIA DO SMN/
HSE/RJ
Nznci Costa da Silva, Celso Machado Cury, Sanson Rozenblum, Norlândio Me-
nezes da Fonseca e Renato Nunes Esteves.

22 EXPLORACION DEL ESPACIO PERIDURAL CON RADISOTOPOS
Gaudiano Javier; Montaldo Ana Maria; Bzurovski Enrique; Banguese Graciela;
Marx Martin; Touya Eduardo.

23 DETERMINACION DEL FLUJO SANGÜÍNEO CEREBRAL REGIONAL (FSCr) EN PA-
CIENTES CON ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO (AVE) ISQUEMICO
Mut Fernando; Favat Juan; Rodriguez Daniel; Lopez Juan José; Touya Eduardo.

73:30 ás 15:45 horas

SALA "B"

TEMAS LIVRES EM RADIOIMUNOANÁLISE

Presidente: Miriam Chauvin — RS

Secretária: Clarice Luz — RS
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N.-do
Trabalho T Í T U L O

24 CONTROL DE CALIDAD EN RADIOINMÜNOANÁLISIS: EMPLEO DE SUEROS DE
REFERENCIA Y TESTICOS DE CONTROL INTER E INTRALABORATORIAL
Beatriz Aguirre; Mirta Gonzalez; Cecilia Oliveira; Ana M. Robles; Gladys Tedesco;
Eduardo Touya

25 CONTROLE DE QUALIDADE INTER ANALISES EM RIA NO HOSPITAL DE CLI-
NICAS DE PORTO ALEGRE
Francisco Lhullier, Ivete Bagatti, Heloisa Rocha, janilde Almeida, Carmen Ugaldc

26 DOSAGENS POR RIE DO HPL E ESTRIOL, EM GRAVIDEZ DE RISCO, DURANTE
UM ANO NO LABORATÓRIO DE RIE DO HSERJ
Gomes, B. M. A.; Cardoso, M. V.; Oliveira, M. I.; Jorge, F. C. R.; Rolim, M. S.;
Freitas, W.; Silva, C N.

27 DOSAGENS SANGÜÍNEAS DE ESTRIOL LIVRE E TOTAL POR RIA — PADRONI-
ZAÇÃO DE VALORES NORMAIS
Francisco Lhullier, Ligia Crosseti

28 A IMPORTÂNCIA DO MÉTODO DO RADIOIMUNOENSAIO NAS DOSACENS DE
FSH E LH NAS AMENORRÉIAS SECUNDÁRIAS HIPERGONADOTRÓFICAS
Bernardo Blum e Ericson Linhares

29 DOSAGENS DE PROLACTINA — IMPORTÂNCIA DO POOL
Francisco Lhullier e Alceu Knijnik

30 DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3): PADRONIZAÇÃO DE RADIOIMUNO-
ENSAIO PELA TÉCNICA DE FASE SÓLIDA
Margarida Mizue Hamada, Carlos Henrique de Mesquita e Constância Pagano
Gonçalves da Silva.

31 FORMULAÇÃO DE UM PROGRAMA REDIGIDO PARA A MINICALCULADORA
HP33-C PARA EFETUAR OS CÁLCULOS DE DADOS DO RADIOIMUNOENSAIO
Carlos Henrique de Mesquita, José Augusto Carrinho Antonio e Margarida Mizue
Hamada

32 HEPATITE B
Carmen Blaya Ugalde e Jayme Kopstein

33 MARCADORES BIOLÓGICOS EN TUMORES DE TESTÍCULO
Aguirre Beatriz; Tedesco Gladys; Gonzalez Mat ri; Arbenoiz José Maria; De
Mucio Bremen; Robles Ana Maria; Garcia Loriente José Maria e Touya Eduardo

34 CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS E PRÁTICAS DA DEGRADAÇÃO DE RADIOTRAÇA-
DORES: FORMULAÇÃO DE MODELOS MATEMÂTICOS-APLICAÇÃO À DEGRA-
DAÇÃO DA INSULINA — «S|.
Carlos Henrique de Mesquita, Margarida Mizue Hamada e José Augusto Car-
rinho Antonio.

35 ESTUDO CINÉTICO DA DEGRADAÇÃO DE INSULINA-125| IMUNORREATIVA.
APLICAÇÃO DE MODELOS ANALÍTICOS E CORREÇÕES DOS PARÂMETROS DA
ANÁLISE DE SCATCHARD E DA ATIVIDADE ESPECIFICA
Carlos Henrique de Mesquita, Margarida Mizue Hamada e Constância Pagano
Gonçalves da Silva,
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14:00 às 15:00 horas

SALA "C "

CURSO: "Radiofarmácia"

Professor: Aldo Mina — Argentina

Presidente: Maria fanilde Almeida — RS

74:00 ás 78:00 horas

SERVIÇO DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL SÂO LUCAS — PUC

CURSO: "Controle de Qualidade em Radiodiagnóstico" (Prática)

Professor: Thomas Chilardi Netto — SP

Presidente: Dilson Moreira — RS

— Uso de Simuladores

— Avaliação da Quilovoltagem do Tubo
— Teste de Tempo de Exposição e mAS
— Determinação do Ponto Focai
— Teste de Colimação e Alinhamento Vertical do Feixe
— Avaliação da Intensidade e da Qualidade do Feixe

75:30 ás 18:00 horas

SALA "C"

CURSO: "Radiobiologia"

Coordenador: João A. Pegas Henriques — RS

Presidente: Roberto Alcântara Gomes — Rj

— Clonagem Cênica e sua Aplicação no Estudo do Reparo de DNA e Mutagênese
Ana Clara Schemberg Frascino — SP

— Efeito de Transmutação do 32P Incorporado no DNA
João A. Pegas Henriques — RS

— Radiobiologia
Eduardo Penna Franca — RJ

76:00 às 79:00 horas

SALA "A"

MESA-REDONDA: "Radioisótopos em Pneumologia"

Fresidente: David Serson — SP

Coordenador: Sérgio Menna Barreto — RS
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Participantes:

— Câncer de Pulmão: Investigação Cintilográfica
Eduardo Touya — Uruguai

— Embolia Pulmonar: Estudos Perfusional e Inalatório
Aristides Sarmiento — Argentina

— Trombose Venosa Profunda: Avaliação Radioisotópica
lose Luis Chamorro — Espanha

— Recentes Avanços: Metabolismo Pulmonar
luan José Touya — USA

77:00 ás 18:00 horas

SALA "B"

CONFERÊNCIA: "Marcação de Glóbulos Vermelhos"

Coníerencista: Mervy Billinghurst — Canadá

Presidente: Ana Maria Robles — Uruguai

19:00 às 20:00 horas

SALA "A"

ASSEMBLÉIA GERAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE BIOLOGIA E MEDICINA NUCLEAR
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DIA 30 DE ABRIL — Segunda-feira

08:30 às 09:30 horas

SALA "A"

CURSO: "Tomografia por Emissão"

Professor: fuan losé Touya — USA

Presidente: Neivo da Silva — RS

08:30 às 09:30 horas

SALA "B"

CURSO: "Análise de Receptores Hormonais"

Professora: Elsa Carófalo Aboy — Uruguai

Presidente: Francisco Lhullier — RS

09:30 às 12:00 horas

SALA "C"

CONFERÊNCIAS

— Fiscalização do Uso de Radiações lonizantes em Saúde Pública

— Normas Básicas de Proteção Radiológica em Saúde Pública

Conferencista: Paulo Moita Craveiro — SP

Presidente: Werner Mundt — RS

09:30 às 12:00 horas

SALA "B"

SIMPÓSIO: "Radiofarmácia"

Coordenador: Norberto /. Baldauf — RS

Participantes:

— Radiofarr -. Hospitalar
Aldo Mitta — Argentina

— Controle de Qualidade de Radiofármacos
Nilda Sosa de Pereira — SP

— Produção de Geradores
Constância Pagano da Silva — SP

— Preparação de Radiofármacos
Ana Maria Robles — Uruguai
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09:30 às 10:20 horas

SALA "A"

CONFERÊNCIA: "Imagens Paramétricas"

Conferencista: José Luis Chamorro — Espanha

Presidente: Belmonte Juarez Marrom' — RS

70:30 ás 77:20 horas

CONFERÊNCIA: "Medicina Nuclear no Protocolo de Pacientes em Uso de Adriamicina"

Conferencistas: Juan lose Touya — USA

Adalberto Broecker Neto — RS

Presidente: José Augusto Villela Pedras — RJ

77:20 ás 72:70 horas

SALA "A"

CONFERÊNCIA: "Avaliação Cintilográfica do Trato Biliar"

Conferencista: Edwaldo Camargo — SP

Presidente: Bernardo Spiro — RS

72:00 ás 73:30 horas — INTERVALO PARA ALMOÇO

73:30 ás 15:45 horas

SALA "A"

TEMAS LIVRES EM MEDICINA NUCLEAR III

Presidente: Adelanir Antonio Barroso — MC

Secretária: Odeie Maria Ambros — RS
N.»do

Trabalho T I T U L O
36 ANÁLISE QUANTITATIVA DA CINTICRAFIA CARDÍACA COM TÁLIO 201

Dario Cezar de Vascor.cellos, Ely Veloso, Neuma Maria Pamponete Lopes, Berdj
A. Megueriam, Claudia Caminha Escosteguy e Nanei Costa da Silva

37 REVISÃO PERIÓDICA DA EFICÁCIA DA CINTILOCRAFIA CARDÍACA COM
TÁLIO-201
Neuma Maria Pomponete Lopes, Dario Cezar de Vasconcellos, Berdj A. Me-
gueriam, Sanson Rozemblum e Nanei Costa da Silva

38 TOMOCRAFIA DE MIOCARDIO CON 201TALIO Y POOL CARDIOVASCULAR
MULTICATÍLLADO (MUCA) SENSIBILIZADOS CON ESFUERZO ERGOMETRICO EN
LA ENFERMEDAD CORONARIA
Lago Craciela, Besada Enrique; Mut Fernando; Garcia Carlos; Aznarez Alicia;
Bianco Alicia; Abero Blanca; Gaudíano Javier; Touya Eduardo.
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N.o do
Trabalho T I T U L O

39 O AUXÍLIO DO PROCESSAMENTO COMPUTORIZADO NA INTERPRETAÇÃO DAS
IMAGENS DE TL-201
Paulo de Sá Villela Pedras, Dauro de Sá Villela Pedras, Odorico de Souza Lima
Neto, José Augusto Villela Pedras

40 SENSIBIUDAD DEL ELECTROCARDIOGRAMA DE ESFUERZO CONVENCIONAL
(PEG) VERSUS ESTÚDIOS EN EQUILÍBRIO CON 99 mTC SENSIBILIZADOS CON
FRIO Y ESFUERZO ISOMETRICO (HANDGRIP) EN LA EXPLORACION DE LA
CARDIOPATIA ISQUEMICA
Isasi Maria Eloísa; Isasi Elida Susana; Silveira Antuane; Touya Eduardo

41 VENTRICULOGRAFIA RADIOSOTÓPICA DE ESFORÇO: UMA ANÁLISE DE 33
CASOS EM COMPARAÇÃO COM A CINEANGIOCORONARIOGRAFIA
Belmonte J. Marroni, Regis Mossmann, Eduardo B. Ludwig, Clovis Tondo, Ricardo
Lasevitch, Aloysio Achutti, Osvaldo Estrela Anselmi.

42 ANGIOCARDIOGRAFIA RADIOISOTÓPICA MÉTODO FIRST PASS. UTILIZANDO
UMA CAMACÂMARA COMPUTADORIZADA APEX 410 DA ELSCINT. RELATO
DE 15 CASOS
João A. Macedo Santana, Lédina Santana de Oliveira e José Carlos Santana de
Oliveira

43 ANGIOCARDIOGRAFIA RADIOISOTÓPICA MÉTODO FIRST PASS NO DIAGNÓS-
TICO DAS CARDIOPATIAS ISQUÊMICAS
João A. Macedo Santana, Lédina Santana de Oliveira e José Carlos Santana de
Oliveira

44 ANALISIS DE FASE EN LOS SINDROMES DE PREEXITACION
Touya Eduardo; Aznarez Alicia; Besada Enrique; Lago Graciela; Mut Fernando;
Simini Franco; Gaudiano Javier

45 DIAGNÓSTICO DE ANEURISMA VENTRICULAR MEDIANTE ESTÚDIO RADISO-
TOPICO MULTIGATILLADO DEL POOL CARDÍACO (MUGA)
Mut Fernando; Lago Graciela; Gaudiano Javier; Gonzalez Luis David; Petir
Teresa; Touya Eduardo

46 ULTERIOR EXPERIÊNCIA COM PIROFOSTATO-WniTc NO DIAGNÓSTICO DA
INSUFICIÊNCIA CORONÁRIA ACUDA
Mírtes Tomoko Kuwabara; Luiz Roberto Fernandes Martins; Leopoldo Piegas;
Anneliese Fischer Thom

47 CARDIOPATIA ISQUEMICA EN SITUS INVERSUS TOTALIS. VALOR DE LOS ES-
TÚDIOS EN EQUILÍBRIO CON 99 mTc
Isasi Maria Eloise; Isasi Elida Susana; Silveira Antuane; Touya Eduardo

14:00 às 15:00 horas

SALA "C"

CURSO: "Radiofarmácia"

Presidente: Maria Janilde Almeida — RS
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14:00 às 15:30 horas

SALA "B"

CONFERÊNCIA: "Novas Normas de Proteção Radiológica e suas Implicações em Medi-
cina Nuclear"

Conferencista: C/an Maria Sordi — SP

Presidente: Dilson Moreira — RS

15:30 ás 77:00 floras

SALA "D"

TEMAS LIVRES EM RADIOFARMÁCIA

Presidente: Romeu Warken — RS

Secretária: /vete Bagetti — RS

N.°do
Trabalho T Í T U L O

48 OTIMIZAÇÃO DO MÉTODO DE PREPARAÇÃO DO MACROACRECADO DE SORO
ALBUMINA HUMANA PARA MARCAÇÃO COM »m Tc.
Elena Setuko Hamada, Nilda Rosa de Pereira, Helena Okada, Constância Pagano
Gonçalves da Silva

49 ESTUDO COMPARATIVO ENTRE PREPARAÇÕES DE PIROFOSFATO-99-nTc QUAN-
DO SE UTILIZA CLORETO ESTANOSO OU ASCORBATO ESTANOSO COMO
REDUTOR DO ION99mTc04

Marybel Rosa Figols de Barbosa, Maria Tereza Colturato, Constância Pagano Gon-
çalves da Silva

50 SÍNTESE DA DISIDA E PREPARO DA
Muradian, José; Rockmann, Teresinha Moraes Barreto; Duarte, Nadia Silvia Rozo;
Coelho, Iris Janet Candida; Oliva, Cristina; Camargo, Edwaldo Eduardo

51 GLUTAMATO-99mTc: ESTÚDIO COMPARATIVO UTILIZANDO MÉTODO DE RE-
DUCCIÓN CON SnCI2 Y MARCADO EN FASE SÓLIDA. (RESULTADOS PRELI-
MINARES)
Campos, D. E.; León, A. S.; Chá, G. M.; Cox, P. H.

52 PREPARAÇÃO DE CONJUNTOS DE REATIVOS PARA MARCAÇÃO DE HEPARINA
COM 99mTc
Maria Apparecída Theodora Marcílio de Almeida

53 MARCAGEM DE ANTISOROS ANTI-HEPTENO ALBUMINA (131)
Brizola, I. P.; Schünke, A.; Baldauf, J. N.; Fiorí, Ângelo Maria de Castro

54 MARCAÇÃO DA CENTAMICINA COM 99mTc
Olga Gonçalves de Carvalho, Maria Apparecida Theodora Marcílio de Almeida

55 DETERMINAÇÃO DA ESTABILIDADE DE CONJUNTOS DE REATIVOS PARA MAR-
CAÇÃO COM 99mTc PREPARADOS NO IPEN-CNEN/SP
Nilda Sosa de Pereira, Marybel Rosa Figols de Barbosa, Constância Pagano Gon-
çalves da Silva
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76:00 às 19:00 horas

SALA "A"

MESA-REDONDA: "Radioisótopos em Cardiologia"

Presidente: Anneliese F. lhom — SP

Coordenador: Aloysio C. Achutti — RS

Participantes:

— Infarto Agudo do Miocárdio
Victorio Pecoríni — Argentina

— Isquemia Miocárdica
Aron Belfer — SP

— Função Ventricular: Avaliação Radioisotópica
José Luis Chamorro — Espanha

— Recentes Avanços em Cardiologia Nuclear
Juan lose Touya — USA

15:45 às 18:45 horas

SALA "B"

MESA-REDONDA: "Radioimunoanálise na América Latina — Problemas e Perspectivas"

Coordenador: Aida flori — RS

Participantes:

— Ana Maria Robles — Uruguai
— Sulema Farinatti — Argentina
— Silvia Quiroga — Argentina
— Ca/o Auriemo — SP
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DIA 1.° DE MAIO — Terça-feira

08:30 às 09:30 horas

SALA "A"

CURSO: "Tomografia por Emissão

Professor: /uan /osé Touya — USA

Presidente Neivo da S»7va — RS

08:30 às 09:30 horas

SALA "D"

CURSO: "Análise de Receptores Hormonais"

Professor: Sulema Farinatti — Argentina

Presidente: Francisco Lhullier — RS

08:30 às 10:00 horas

SALA "C"

TEMAS LIVRES "GERAL"

Presidente: Salete Carolina Aguiar — RS

Secretária: Heloísa Helena da Rocha — RS

N.°do
Trabalho T Í T U L O

56 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN RADIOFARMACIA: INCIDÊNCIA SOBRE
PRODUCCIÓN Y CONTROL
Ana Maria Robles, Alba S. León y E. Silvia Verdera

57 EFEITO DE FATORES IMUNOLÓCICOS SOBRE A MEIA VIDA EFETIVA DE UM
RADIOFARMACO
Brizola, Ismael Pedroso; Schünke, Arnaldo; Baldauf, Norberto João; Fiori, Ângelo
Maria de Castro

58 FUNCIONAMIENTO CONFIABLE DE LOS EQUIPOS EMPLEADOS EN RADIO-
FARMACIA
Milka Iglesias; Susana Muniz; Ema Frinz; Ana M. Robles; Alba S. León; E. Silvia
Verdera

59 ABSORCIÓN POR PIEL DE COLÂCENO SOLUBLE DE ELABORACIÓN NACIONAL:
SU ESTÚDIO MEDIANTE COLÂCENO 125|. (TRABAJO EN EJECUCIÓN)
Campos, D. E.; Delbene, U.; Batista, F.; León, A.; Baiter, H.; Olaberry, J.;
Martinez, C. y Carcía, C.
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60 EFEITOS DE BAIXAS DOSES DE RADIAÇÃO CAMA NA FERTILIDADE E SOBRE-
VIDA DE "DROSOPHILA MELANOGASTER"
Márcia Emilia M. De Luca e Bernardo Blum

61 DETERMINAÇÃO DA RADIOATIVIDADE DE CORPO INTEIRO DO ™1| ORIUNDO
DE CONTAMINAÇÃO PROFISSIONAL — DETETOR DE CORPO INTEIRO E ANÁ-
LISE DE EXCREÇÃO URINARIA
Carlos Henrique de Mesquita, Eliezer Dias Sacchetto, Sandra Aparecida Bellintani,
Janete Gaburo e Enocles Melo de Oliveira

62 CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DA RADIOATIVIDADE DE FUNDO DE HABITANTES
DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO
Eliezer Dias Sacchetto, Carlos Henrique de Mesquita e Sudernaique Fernandes
Deus

63 RESÍDUOS DE PESTICIDAS (AMITRAZ) NO LEITE, PLASMA, URINA E TECIDO
ANIMAL
Aida Muradas Fiori, Jane Maria R. Ourique e Antonio Carlos Souza Lima

09:30 às 10:20 horas

SALA "A"

CONFERÊNCIA: "67 Gálio: Aplicações Clínicas"

Conferencista: Edwaldo Camargo — SP

Presidente: Marília Martins Marrone — SP

10:30 às 11:20 horas

SALA "A"

| CONFERÊNCIA: "Doenças Ósseas Benignas"

I Conferencista: Aron Belfer — SP

('residente: Clovis Rogério Bornemann — RS

77:20 às 12:10 horas

I SALA "A"

;, CONFERÊNCIA: "Trato Gastroesofágico: Avaliação Radioisotópica"

Conferencista: Victorio Pecoríni — Argentina

Presidente; Nancy Costa da Silva — RJ
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09:30 ás 12:00 horas

SALA "B"

SIMPÓSIO: "Receptores"

Coordenador: Francisco Lhullier — RS

Participantes:

— Sulema Farinatti — Argentina
— Elsa Carófalo Aboy — Uruguai
— Maria Marques — RS

10:30 às 12:00 horas

SALA "C"

CONFERÊNCIA: "Radioproteção Aplicada à Medicina Nuclear: Novo Conceito de Moni-
toração Pessoal"

Conferencista: C/an Maria Sordi — SP

Presidente: Sérgio Souto — RS

72:00 ás 73:30 horas — INTERVALO PARA ALMOÇO

13:30 às 15:45 horas

SALA "A"

TEMAS LIVRES EM MEDICINA NUCLEAR IV

Presidente: Wirton Palermo — SP

Secretária: llza Vasques de Moraes — RS

N.°do
Trabalho T I T U L O

64 ESTUDO DO TRÂNSITO ESOFÂCICO EM PACIENTES COM ESCLEROSE SISTÊMICA
PROGRESSIVA (ESP)
Mauro Keiserman, Carlos Alberto Von Mühlen, Eduardo Brunei Ludwig, Osvaldo
Estrela Anselmi, José Cutin, Fernando Appel da Silva e Júlio César Simon

65 ESTÚDIO CENTELLOCRAFICO DE LA PERISTALSIS ESOFAGICA
Lorenzo Maria; Bianco Alicia; Seoane Susana; Martinez Suzana; Touya Eduardo

66 GAMACINTILOGRAFIA NO ESTUDO DO TRANSITO ESOFAGEANO
Joffre Rezende Filho, Ricardo Brandt de Oliveira, Roberto Oliveira Dantes e
Nassim lazigi

67 REFLUXO GASTRO-ESOFÁGICO (RCE): AVALIAÇÃO CINTILOGRÂFICA EM PA-
CIENTES COM ESCLEROSE SISTÊMICA PROGRESSIVA (ESP)
Carlos Alberto Von Mühlen, Eduardo Brunei Ludwig, Osvaldo Estrela Anselmi,
José Cutin, Fernando Appel da Silva, Mauro Keiserman, Júlio César Simon

— 33



68 EXPLORAÇÃO RADIOISOTÓPICA NO DIAGNÓSTICO DAS PNEUMOPATIAS DE
REPETIÇÃO POR REFLUXO CASTROESOFÁCICO
Sergio Gabbay, Celsa M. Matiska, Berdj A. Meguerian, Victor Hugo P. Coelho,
Dario S. de Barros, Luiz A. Erthal, Nanei Costa da Silva

69 A COLECINTIGRAFIA COM **"Tc-WDA NO ESTUDO DA MOTILIDADE DA
VESÍCULA BILIAR DE PACIENTES SUBMETIDOS Ã VAGOTOMIA TRONCULAR
Paulo de Araújo Carvalho, Eduardo Brunei Ludwig, Bernardo Leão Spiro e
José Cutin

70 ESTUDO CORRELACIONADO MEDICINA N U C ' L A R E ULTRASSONOGRARA EM
MASSAS EXPANSIVAS INTRA HEPÁTICA ISOECOICAS
Sergio Gabbay, José Jorge G. Lima, Berdj A. Meguerian, Sanson Rozenblum,
Rosângela G. Barbosa, Nanei Costa da Silva

71 DIAGNÓSTICO RADISOTOPICO EN LOS ANEURISMAS DE LA AORTA TORACICA
Gaudiano Javier; Mut Fernando; Lago Graciela; Aznarez Alicia; Heuguerot Carlos;
Bangueses Craciela; Rodriguez Daniel y Touya Eduardo

72 LA ANGIOGRAFIA RADISOTOPICA EN LA EXPLORACION DE LA VENA CAVA
SUPERIOR
Touya Eduardo; Lago Graciela; Aznarez Alicia; Mut Fernando; Barruti Adriana;
Lopez Juan José; Berriolo Alina; Gaudiano Javier

73 RETENÇÃO DE 99m-Tc-MDP E AUSÊNCIA DE 99«>Tc-ENXOFRE COLOIDAL NO
BAÇO
José Ulisses M. Calegaro, A. C. Macedo de Carvalho e Rogério Ulyssea

74 EVALUACION DE LA FUNCION DE DRENAJE DE LA TROMPA DE EUSTAQUIO
MEDIANTE RADISOTOPOS
Gaudiano Javier; Palma Aurélio; Leborgne Félix; Banguese Graciela; Oreggia Fer-
nando; Touya Eduardo

74.00 às 75.00 horas

SALA "B"

CURSO: "Radtofarmácia"

Conferencista: Aldo Mitta — Argentina

Presidente: Maria faniíde Almeida — RS

75:30 às 76:75 horas

SALA M C"

CONFERÊNCIA: "Radioisótopos em Zootecnia"

Conferercista: Luiz Carlos Fernandes — RS

Presidente: Aida Fiorí — RS
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15:30 às 16:75 horas

SALA "B"

CONFERÊNCIA: "Radiofármacos de Ciclotron"

Conferencista: Mervy Billinghurst — Canadá

Presidente: Ana Maria Robles — Uruguai

16:00 às 76:45 horas

SALA "A"

CONFERÊNCIA: "Perspectivas Futuras da Medicina Nuclear"

Confc.-encista: Juan José Touya — USA

Presidente: Eduardo Brunei Lwlwig — RS

76:45 às 78:00 horas

SALA "A"

ENCERRAMENTO

Presidente: Osvaldo Estrela Anselmi — RS

— Congresso da ALASBIMN
Eduardo Touya — Uruguai

— Congresso da Federação Mundial de Biologia e Medicina Nuclear
V/ctor/o Pecorini — Argentina

— Posse da Nova Diretoria da Sociedade Brasileira de Biologia e Medicina Nuclear
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PÓS - C O N G R E S S O

"CURSO PRATICO DE RADIOFARMACIA"

Dias 2, 3 e 4 de maio

73:30 às 17:30 horas

Coordenador: Norberto João Baldauf

Professores:

— Aldo Mitta — Argentina
— Ana Maria Robles — Uruguai
— Constância Pagano da Silva — SP

— Marcação de Radiofármacos com 99mjc
— Marcação de Radiofármacos com 131|
— Controle de Qualidade dos Radiofármacos
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PROGRAMA SOCIAL DO CONGRESSO

Dia 28 de abril — Sábado

SESSÃO SOLENE DE ABERTURA
Coquetel com prato quente
Local: Centro de Convenções do Hotel Plaza São Rafael

Dia 30 de abril — Segunda-feira

21:00 horas

Noite Gaúcha, com churrasco e apresentação de um conjunto nativo (por adesão)

Local: Estância da Harmonia
Av. Loureiro da Silva s/n.°
(entrada ao lado do prédio da Delegacia Regional do Ministério da Fazenda)
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PROGRAMA PARA ACOMPANHANTES

Dia 28 de abril — Sábado

20:30 horas

SESSÃO SOLENE DE ABERTURA DO CONGRESSO

Coquetel

Local: Centro de Convenções do Hotel Plaza São Rafael

Dia 29 de abril — Domingo

10:00 horas {

Passeio à cidade, visitando os pontos de atração turística, incluindo almoço e passeio
de barco pelo Guaíba, no barco Cisne Branco.
Saída dos ônibus, do Hotel Plaza São Rafael para a Doca Turística, às 14h15min, com
retorno previsto para às 17h3Omin.

Dia 30 de abril — Segunda-feira

Dia livre para compras

21:00 horas

Noite Gaúcha, por adesão

Local: Estância da Harmonia
Av. Loureiro da Silva s/n.°
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Os textos foram transcritos dos originais enviados
pelos respectivos autores, tendo sido respeitadas a
redação e a ortografia dos mesmos.
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Ma 28 d» abril — Sábado 02

Sala A

13:30 as 15:45 horas

Assunto: MEDICINA NUCLEAR I

01

EVALUACION DE LA IMAGEN
PLANA DIGITAL RENAL
POR ANALISIS HISTOGRAFICO

Autores:

Heuguerot, Carlos
Garcia, Fernando
López, Juan José
Vitarefla, Graciela
Oliveira, Cecilia
Gonzalez, Luis David
Touya, Eduardo

Centro de Medicina Nuclear - Av. Itália
s/ n.° - Montevideo - Uruguai

Se estudia Ia distribuición de Ia activi-
dad del »»»>TC DMSA en Ia imagen plana
aplicando un método cuantitativo con
objeto de evaluar Ia distorsión generada
sobre ei parénquima por Ias diferentes
patologias.

Se analiza Ia imagen plana digital ad-
quirida en una computadora PDP 11/34/
DEC por médio de un programa que re-
produce un histograma representativo de
un área de interés ubicada por ei usuá-
rio sobre Ia imagen renal; dicho histo-
grama representa ei número de unidades
elementales de Ia imagen en función de
Ia actividad de Ias mismas. Se toma como
parâmetros Ia moda, Ia media y ei desvio
standard, comparando una serie normal
con pacientes portadores de patologia pa-
renquimatosa y/o alteración urodinámica.

De Ia presente comunicación se des-
prende que ei desvio standard dei histo-
grama de Ia imagen plana, resulta de uti-
lidad para cuantíficar Ia distorsión de Ia
actividad parenquimatosa inducida por Ia
patologia renal.

ESTÚDIO DE LA FUNCION RENAL POR
SEPARADO CON <">">TC ÁCIDO
DIMERCAPTO SUCCINICO
(oomTC) EN UNA POBLACION
DE DIABÉTICOS TIPO II

Autoras:

Heuguerot C
Scorza, L
Passano, N.
Gonzalez, L.D.
VHarella, G.
Ibarra, A.
López, JJ.
Trombotti, M.
Torres, J.
Touya, E.

Centro de Medicina Nuclear y Clínica Mé-
dica D - Av. Itália s/n.° - Montevideo - Vr.

Se estúdio una población de 29 pa-
cientes diabéticos asintomáticos; 20 de
sexo femeníno y 9 masculino, correspon-
díendo 27 ai tipo II y 2 ai tipo I; a
quienes se les administro una dosis de
2mCi para 70kg de peso de w^Tc DMSA
por via endovenosa calculándose Ia cap-
tación absoluta dei radiofármaco a Ia hora
post-inyección de acuerdo a Ia fórmula
de Raynaud.

Se valoraron los porcentajes relativos
de función renal a partir de los valores
de captación absoluta y los resultados se
compararon con los obtenidos en una po-
blación testigo de 10 voluntários norma-
les con edades comprendidas entre 22 y
73 anos.

Se observaron niveles de captación ab-
soluta dei radiofármaco significativamente
inferiores en los pacientes diabéticos res-
pecto a Ia población testigo no eviden-
ciándose diferencia significativa en los
porcentajes relativos de función renal.

La técnica se muestra como efectiva
para evaluar precozmente ei deterioro
funcional de los hemisistemas renales por
separado de utilidad por su caracter no
invasivo en estas situaciones clínicas.
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03

CISTOGRAFIA RADIOISOTÓPICA DIRETA
POR PUNÇAO SUPRAPÚBICA

Autores:

Neivo da Silva
Noemia Perli Goldraich
Osvaldo Estrela Anselmi
Eduardo Brunei Ludwig
Alfredo Silbermann
Isidoro Henrique Goldraich

Medicina Nuclear do H.M. Vento - Clínica
Endocrinológica Dr. H. Wolff - Rua Rami-
ro Barcelos, 910 - Porto Alegre - RS

Os autores descrevem uma nova meto-
dologia para a pesquisa de refluxo vésico-
ureteral em crianças, nas quais o con-
traste radioativo foi administrado direta-
mente na bexiga através de punção su-
prapúbica. Este é um método de fácil
execução em pacientes ambulatoriais, se-
guro e praticamente isento de morbilida-
de, desde que executado por pessoa ex-
periente e tendo o cuidado de ter o glo-
bo vesical palpável.

A análise dos primeiros casos mostrou
que a técnica é simples e segura no diag-
nóstico do refluxo vésico-ureteral, sendo
mais sensível do que a cistografia radio-
isotópica indireta e mais fisiológica do
que a cistografia radioisotópica direta.
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CISTOGRAFIA RADIOISOTÓPICA
DIRETA NA INVESTIGAÇÃO DE
REFLUXO VÉSICO-URETERAL

Autores:

Belmonte J. Marroni
Déclo Streit
Eduardo B. Ludwig
Osvaldo E. Anselmi
Joio J.M. Martins

Medicina Nuclear e Cirurgia Pediátrica do
Hosp. S. Lucas - Av. Ipiranga, 6690
Porto Alegre - RS

Os autores analisam uma população de
48 pacientes pediátricos através da cisto-

grafia radioisotópica (CISTO) com admi-
nistração de 0,5 a 1 mCi de Tc — per-
tecnetato por sondagem vesical. Foi reali-
zada monitorização do volume vesical e
gravação seqüencial de imagens em com-
putador, a intervalos de 5 segundos.

Os pacientes foram divididos em 3 gru-
pos:

A. — 31 pacientes com infecção uri-
naria recorrente, em que foram efetua-
dos, além do método cintilográfico, ure-
trocistografia miccional (UCM) e urogra-
fia excretora (UE). Das 62 unidades ne-
froureterais avaliadas 31 evidenciaram
RVUP pela CISTO e 15 pela UCM. A UCM
apresentou 51,6% de resultados falsos ne-
gativos (FN), não se observando FN na
CISTO.

B. — 8 pacientes em tratamento con-
servador de RVUP por 1 a 2 anos em
que se realizou apenas a cistografia. Des-
tes, 5 se tornaram negativos, provavel-
mente pela cura do RVUP, e 3 persisti-
ram positivos.

C. — 9 pacientes foram avaliados pela
CISTO no pós-operatório de correção de
RVUP, todos tiveram resultados negativos.

Em função dos dados obtidos, conclui-
se pela maior sensibilidade da CISTO em
relação a UCM na avaliação diagnostica
inicial e no ccntrole terapêutico do re-
fluxo vésico-ureteral em pacientes pediá-
tricos.
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EVALUACION RADIOISOTÓPICA DEL
RESÍDUO VESICAL EN LA DIABETES
TIPO II

Autores:

Heuguerot, C.
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Pintos, A.
Ibarra, G.
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Touya, E.
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Centro de Medicina Nuclear, Clínica Mé-
dica O y Clinica Urológica - Hospital de
Clínicas - Av. Itália s/n.° - Montevideo, UR

Se analizaron los resultados dei estú-
dio de Ia función vesical en una serie
de pacientes diabéticos, sin sintomatolo-
gia urinaria predominante, mediante téc-
nicas urodinámicas convencionales y cis-
tocentellografía.

Para efectuar ei estúdio cistocentello-
gráfico se inyectó una dosis de 15 a
20mCi de OOmTc DTPA; y se procedió a
adquirir un estúdio dinâmico de Ia eva-
cuación vesical espontânea; se elaboro
Ia curva de actividad-tiempo y se cal-
culo ei volumen residual conociendo ei
volumen urinario.

En ei estúdio urodinámico convencional
se evaluó Ia presión intravesical y se de-
termino ei resíduo post miccional por
cateterismo. La cistocentellografía fue útil
para determinar ei residuo vesical y ei
aumento dei volumen vesical total; mien-
tras Ia urodinamia caracterizo Ias altera-
ciones de la motilidad del detrusor, exis-
tiendo adecuada correlación entre ambas
técnicas.

En esta serie fue posible demostrar al-
teraciones de Ia dinâmica vesical en pa-
cientes asintomáticos desde ei punto de
vista urinario.
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TÉCNICA RADISOTOPICA PARA EL
ESTÚDIO FUNCIONAL DEL VARICOCELE

Autores:

Heuguerot, Carlos
Gonzalez, Luis David
Garcia, Guido Luis
Vitarella, Graeiela
Garcia, Fernando
Lopez, Juan José
Touya, Eduardo

Centro de Medicina Nuclear y Clínica
Urológica - Hospital de Clínicas - Av. Itá-
lia s/n.° - Montevieo - Uruguai

Se introduce una metodologia de ex-
ploración dinâmica del pool sangüíneo
escrotal durante Ia maniobra de Valsalva,
para ei diagnóstico de varicocele clínico
y subclínico.

Se estudiaron 15 pacientes con diag-
nóstico clínico de varicocele unilateral
(izquierdos 14; derecho uno) y se com-
pararon los resultados con una serie de
indivíduos normales.

En todos los casos se administro una
dosis de 20mCi de »9n»Tc pertecneciato,
previa sensibilización de los glóbulos ro-
jos con cloruro de estano. Durante Ia fase
de equilíbrio del pool, se obtuvieron
imágenes seriadas a razón de una ima-
gen por segundo durante 20 segundos,
de la region escrotal, utilizando un siste-
ma integrado por una gamacámara de 37
fotomultiplicadores en línea con una com-
putadora PDP 11/34/DEC.

Durante Ia adquisición se le solicito ai
paciente efectuar una maniobra de Valsal-
va por 5 a 10 segundos, a fin de evaluar
ei reflujo vcnoso.

Se analizaron Ias imágenes y se elabo-
ra ron Ias curvas de actividad-tiempo. Se
considero patológico un aumento del pool
regional escrotal y/o Ia existência de un
pico de actívidad durante Ia maniobra de
sensibilización.

De los 15 pacientes explorados se diag-
nosticarem 9 varicoceles bilaterales que
correspondieron a varicoceles subelínicos,
hecho que fue corroborado en ei acto
quirúrgico; los 6 pacientes restantes pre-
sentaron varicoceles unilaterales en con-
cordância con la clínica.
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ESTUDO DE "POOL" SANGÜÍNEO DA
BOLSA ESCROTAL COMPARATIVO COM
ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER NO
DIAGNÓSTICO DAS VARICOCELES

Autores:

Sergio Gabbay
Antonio Bonaccorsi S. Leite
Celsa Maria Maliska
Adilson S. Almeida
Renato N. Esteves
Aguida R.B. Vieira
Norlflndio M. da Fonseca
Nanei Costa da Silva

Serviço de Medicina Nuclear - Hospital
dos Servidores do Estado - Rua Sacadura
Cabral, 178 - Rio de janeiro
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O estudo de "Pool" sangüíneo da bol-
sa escrotal há muito é empregado sobre-
tudo no diagnóstico de torção testicular,
hidrocele, epididimites, abcessos, trauma,
tumores etc. Ultimamente seu emprego
no diagnóstico de veias escrotais afeta-
das pela varicocele, tem sido crescente
no nosso meio.

Os autores estudaram 64 pacientes com
queixa de infertilidade há mais de 10
meses, avaliando a história, o exame clí-
nico, o estudo ultrassonográfico pelo
Doppter, o fluxograma testicular e flebo-
grafia.

A técnica de pesquisa de varicocele exi-
ge que os documentos cintigráficos sejam
obtidos na posição supina, registrando a
fase dinâmica do exame e em seguida
estudo estático associado a manobra de
Valsalva.

Através do presente trabalho concluiu-
se ser o método radioisotópico inócuo,
não invasivo de realização ambulatorial,
reprodutível, de grande sensibilidade e es-
pecificidade no diagnóstico de varicocele,
mesmo nos casos subclínicos e naqueles
nos quais o Doppler tenha sido negativo.
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VALORACION DE LA FUNCION
CARDÍACA INTRADIALISIS POR
TÉCNICA RADISOTOPICA.
RESULTADOS PRELIMINARES

Autores:

Heuguerot, Carlos
Fernandez, Juan
Lago, Graciela
Gaudíano, Javier
Besada, Enrique
Tavela, Norberto
Ventura, José
Petrucelli, Dante
Touya, Eduardo

Servido de Medicina Nuclear y Centro
de Díálisis INU - Hospital Italiano, Bvar.
Artigas 1632, Montevideo - Uruguai

Se estudiaron 6 pacientes con insufi-
ciência renal terminal en tratamiento con
hemodíálisis periódica. Edad promedio

53 anos. Tiempo promedio de tratamien-
to con hemodiálisis 26 meses. Dos de
tos pacientes presentaban patologia car-
diovascular evidente sin insuficiência car-
díaca.

Se valoro Ia función cardíaca mediante
técnicas radisotópicas consistentes en ei
análisis dei pool cardíaco multigatillado.
Se utilizo un sistema integrado por una
gamacámara de 37 foto-multiplicadores en
línea con una computadora A2MDS.

Los parâmetros cardíacos estudiados
fueron: fracción de eyección izquierda
(FEVI), fracción de eyección derecha
(FEVD) y gasto cardíaco relativo (GCr).

Se efectuaron 7 adquisiciones en cada
sesión de hemodiálisis: un estúdio pre-
diálisis; cinco estúdios durante Ia sesión:
antes, durante y después de instalar Ia
ultrafiltración (UF) y dos con flujo san-
güíneo (Qb) variable; un estúdio post
desconexión.

La FEVI fue normal en todos los pa-
cientes y sufrió poças modificaciones du-
rante Ia sesión.

La FEVD fue también normal y se evi-
denciaron descensos durante ei período
de post-conexión inmediata y ai aumen-
tar Qb.

El GCr evidencio ascensos significativos
coincidiendo con el incremento de Qb y
Ia instalación de UF.

En suma se observaron modificaciones
de Ia fracción de eyección y dei gasto
cardíaco relativo en relación a Ia ultra-
filtración y a câmbios de flujo sangüíneo.
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REVISÃO DAS INDICAÇÕES CLÍNICAS
DO ESTUDO DA SOBREVIDA
DE HEMÁCIAS COM "Cr.

Autores:

Maria José Ribeiro Martínho
Solange Correia de Almeida
laci Nogueira de Souza Moura
Maria Franeisea Tereza Atten
Nanei Costa da Silva

Serviço de Medicina Nuclear - Hospital
Servidores do Estado - Rua Sacadura Ca-
bral, 178 - Rio de Janeiro - RJ
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O notável progresso da Medicina Nu-
clear acrescido da evolução de compu-
tadores em Medicina tem permitido a in-
vestigação de muitas patologias. No en-
tanto não se pode omitir as primeiras
aplicações clínicas dcs radioisótopos co-
mo por exemplo o estudo da sobrevida
das hcmácias com Cromo radioativo.

Marcam-se as hemácias do paciente,
"in vitro", e reeinjetam-se na circulação
periférica e acompanha-se a dinâmica das
hemácias e seu acúmulo em baço e fí-
gado, mediante medições periódicas,
acompanhamos a fisiopatologia da he-
mólise.

As alterações dessa cinética permitem
a confirmação de hipóteses diagnosticas e
orientam quanto à terapêutica mais ade-
quada.

Os autores deste trabalho relatam um
estudo de 24 casos, destacando entre es-
ses casos as patologias mais investiga-
das: anemia hemolítica, hiperesplenis-
mo e casos de transplante renal. Nas ane-
mias hemolíticas o método auxiliou na
indicação de esplenectomia, o mesmo
ocorrendo nos casos de hiperesplenismo.
Nos pacientes submetidos ao transplante
renal a técnica permitiu analisar a mag-
nitude da hemólise; importante parâme-
tro para o pós-operatório desses pacien-
tes.

Esta técnica do estudo da cinética das
hemácias não exige equipamentos sofis-
ticados sendo possível realizá-la num ser-
viço de porte regular desde que possua
poço de cristal e sistema de detecção de
radiações externas acoplado de escalíme-
tro.
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FERROCINÉTICA EM
ANEMIA 8IDEROBLÁSTICA

Autores:

Arlelma P. Leite
Luiz C~. Bubfm
Edmilson A. Silva
Amaro éa Silva
Paulo M. Pellegrini

Inst. Est. de Hematologia A.S. Cavalcante
- Seção de Radiobiología - Rua Frei Ca-
neca, 8 • Rio de Janeiro - RJ

O estudo da ferrocinética foi realizado
em cinco pacientes com anemia sidero-
blástica na Seção de Radiobiologia do
Serviço de Hematologia Clínica do Ins-
tituto Estadual de Hematologia A.S. Ca-
valcante.

Os pacientes pertenciam à faixa etária
de vinte e três a oitenta anos, sendo três
de sexo feminino e quatro de cor branca.

Dos casos estudados, quatro pacientes
apresentaram a meia depuração do 59Fe
plasmático e a percentagem de uti-
lização do ferro para síntese efetiva da
hemoglobina, compatíveis com o diagnós-
tico. Um caso apresentou processo hemo-
lítico, de acordo com o estudo da so-
brevida de hemácias com o radiocromo,
e com o quadro clínico e laboratorial na
época.

Dois pacientes evoluíram para um qua-
dro de malignidade sendo um deles para
leucose aguda de tipo indeterminado e o
outro para carcinoma de tubo digestivo.
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PESQUISA DE METASTASES
FUNCIONANTES DE CARCINOMA
DIFERENCIADO DE TIREÓIDE

Autores: .

Abreu, G.S. ,
Esteve*, K.MT
Rozemblum, S.
Esteve», N.R. °
Silva, C.N.

Serviço de Medicina Nuclear do Hospital
dos Servidores do Estado - Rua Sacadura
Cabral, 178 - Rio de Janeiro - RJ

Os autores, objetivando a pesquisa de
metástases em carcinoma diferenciado de
tireóide, estudaram 104 pacientes, sendo
71 do tipo papilífero e 33 do tipo foli-
cular, com idades variando de 09 a 77
anos, sendo 88 do sexo feminino e 16
do sexo masculino.

Os pacientes foram previamente sub-
metidos à tireóidectomia quase total e
alguns receberam tratamento complemen-
tar com 1 3 1 I .
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Foram realizadas cintigrafias de corpo
inteiro com o emprego de cintígrafos re-
tilíneos, 72 horas após dose oral de 5mCi
de 131I e estímulo prévio de 10 U.l.
de T S H por 03 dias consecutivos.

Os pacientes que se encontravam em
tratamento supressivo tiveram, no caso de
uso de T3, a medicação suspensa por 15
dias e em caso de uso de T4, por 30 dias.

Onze dos portadores de carcinoma pa-
pilífero apresentaram metástases, sendo

10 ganglionares, 03 pulmonares e 01 ós-
sea. Sete dos portadores de carcinoma
folicular tiveram assim distribuídas as suas
metástases: 02 ganglionares, 03 pulmona-
res e 04 ósseas.

A divulgação deste protocolo visa res-
saltar a importância do uso da dose de
5mCi de 131I para rastreamento de
corpo inteiro, uma vez que aumenta sen-
sivelmente o índice de positividade do
método.
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Dia 29 de abril — Domingo

Sala A

13:30 às 15:45 horas

Assunto: MEDICINA NUCLEAR II
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LINFOCENTELLOGRAFIA EN EL
ESTÚDIO DE LOS MELANOMAS
MALIGNOS DEL TRONCO

Autores:

Priorio, Julio César
Lago, Graciela
Borges, Francisco
Gaudiano, Javier
Touya, Eduardo

Centro de Medicina Nuclear y Clínica
Quirúrgica B - Hospital de Clínicas
Av. Itália s/n.° - Montevideo - Uruguai

La diseminación del melanoma es fre-
cuentemente hacia fos gânglios que se
encuentran en ei camino de la red lin-
fática de drenaje de Ia zona de piei
donde asienta la lesion. En los melano-
mas ubicados en el tronco cuando están
localizados en una franja que pasa en al-
tura por la region umbilical es difícil de
conocer con certeza hacia que grupos
ganglionares regionales se cumple ei dre-
naje linfático y por Io tanto cuales son
los grupos ganglionares con mayor pro-
babilidad de presentar metastasis.

La linfocentellografía por inyección mul-
tiple alrededor de Ia lesión se utilizo con
Ia fínalidad de evidenciar en cada caso
en particular los grupos linfáticos en cues-
tión.

Se estúdio una serie de 12 pacientes
cuyas edades oscilaron entre los 22 y 57
anos, 10 dei sexo masculino y 2 dei fe-
menino.

Se empleó en 6 casos, oomjc coloide
de S° y en los otros 6 enfermos 9»mjc
marcando coloide de renio. Se realizaron
multiples inyeccíones íntradérmicas bor-
deando a Ia lesión. Se obtuvieron imáge-
nes a Ias 4, 6 y 24 horas en forma varia-
ble en cada paciente.

En 6 casos ei drenaje linfático única*
mente se realizaba en un solo grupo gan-
glionar, en otros 4 pacientes a dos gru-
pos ganglionares y en uno se cumplía
en ambas axilas y regiones inguinocru-
rales.

El coloide de renio mostro ventajas so-
bre ei coloide de S° por su mayor velo-
cidad en alcanzar los grupos gangliona-
res, Io cual permitió acortar ei tiempo de
estúdio dei paciente.

La información centellográfica permitió
decidir Ia conducta quirúrgica y solo se
extirparon los grupos ganglionares identi-
ficados por captación dei radiocoloide.

En dos casos Ia anatomia patológica
puso en evidencia colonización en los
gânglios resecados. En ei resto de Ias
observaciones, ei estúdio histopatológico
fue normal.

El procedimiento mostro utilidad para
decidir Ia resección ganglionar y evitar
Ia cxtirpación sistemática de los 4 gru-
pos ganglionares de drenaje de Ia piei dei
tronco por su consecuencia altamente
traumática e invalidante.
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LINFOCENTELLOGRAFIA RECTAL

Autores:

Harretche, Martin
Lago, Graeiela
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Gaudiano, Javier
Barruti, Adriana
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Touya, Eduardo

Centro de Medicina Nuclear y Clínica
Quirúrgica "F" - Hospital de Clínicas
Av. Itália s/n.° - Montevideo - Uruguai

La linfocentellografía rectal se realizo
en Ia evaluación preoperatoria de pacien-
tes portadores de carcinomas rectales, con
el fin de evaluar Ia distribución linfática.

Se estudiaron 22 pacientes, 10 dei sexo
masculino y 12 dei sexo femenino cuyas
edades oscilaron entre los 27 y 89 anos.
Se inyectó 1 a 1,5mCi de 09mTc Rhenio
a nivel de la submucosa rectal por enci-
ma de Ia línea criptopapílar a nivei sub-
cutáneo de la region perineal. Se obtu-
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vieron imigenes precoces y hasta 24 ho-
ras post inyección. El coloide inyectado
se dirige normalmente hacia los canales
linfáticos y hacia los grupos ganglionares
mesentérico sigmoideo y mesentérico in-
ferior.

Se obtuvieron 3 modelos centellográfi-
cos que fueron corroborados por Ia ana-
tomia patológica o ei acto operatorio.

a) Ausência de captación total dei ra-
diofármaco en los grupos ganglionares
quedando este acumulado en ei lugar de
inyección, indicando bloqueo linfático.

b) Cambio del patron normal de Ia di-
rección de Ia comente linfática provoca-
do por un bloqueo ganglionar.

c) Distribución normal, siguiendo Ia ca-
dena hemorroidal superior.

Concluímos que este estúdio prelimi-
nar sobre Ia evaluación preoperatoria de
los carcinomas rectales demuestra Ia exis-
tência de compromiso o no de Ias vias
linfáticas en forma sencilla, rápida y de
valor para ei cirujano en ei acto quirúr-
gico.
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CONTRIBUIÇÃO DA MEDICINA
NUCLEAR A ONCOLOGIA CLINICA

Autoras:

lad Nogueira Souza Moura
Sanson RozMnbhun
Ranato Nunaa Estavas
Mareia Rodrigues Padiaco Brito
SoJanoa Gomas da Abrau
Nand Costa da Silva

Serviço de Medicina Nuclear - Hospital
Servidores do Estado - Rua Sacadura Ca-
bral, 178 - Rio de Janeiro - RJ

A Medicina Nuclear é um dos métodos
propedêuticos mais empregados em On-
cologia, pois permite a detecção precoce
de tumores primitivos e das suas me*
tástases.

O Serviço de Medicina Nuclear do Hos-
pital Servidores do Estado do Rio de Ja-
neiro recebe um grande número de pa-
cientes portadores de neoplasias — apro-
ximadamente 4000 em 1983 — encami-
nhados de várias regiões do Estado do
Rio de janeiro. Esse grande número de

pacientes propiciou aos autores desse tra-
balho, material para o levantamento de
dados estatísticos próprios.

Eles levantam, através do estudo de a-
proximadamente 850 casos de pacientes
portadores de câncer, a incidência de tu-
mores primitivos, seus tipos histológicos
e suas metástases, permitindo com isso,
estabelecer dados e fornecer conclusões
importantes para a clínica oncológica, tais
como os órgãos que abrigam tumores em
maior freqüência e locais mais prováveis
de metástases.

A análise das informações acumuladas
contribuem também no estabelecimento
de condutas terapêuticas mais adequadas,
de acordo com o prognóstico do pacien-
te, baseado na presença ou não de me-
tástases.

Os autores salientam também sua preo-
cupação em estabelecer informações esta-
tísticas estudadas no nosso meio, apro-
veitando o imenso arquivo nosológico
disponível no SMN do HSE, fornecendo
dados mais próximos da realidade do que
aqueles baseados em trabalhos realizados
fora do País.
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CENTEUOGRAFIA OSEA EN EL
TRANSPLANTE DE HUESO HOMOLOGO

Autoras:

Gaudiano, Javiar
Zunino, Jorga
Bsrrioto, Atina
Touya, Eduardo

Centro de Medicina Nuclear y Banco Na-
cional de Organos y Tejidos - Hospital de
Clínicas, Av. Itália s/n.° - Montevideo, UR.

Se plantea Ia utilidad de Ia centellogra-
fía ósea para comprobar Ia rehabitación
en los casos de injerto óseo homólogo
y cuantificarla si existe. Se presenta una
serie de 5 pacientes tntervenidos por tu-
mores a mielopiaxas, en sector inferior
de fémur y superior de tibia, a los que
se realizo un injerto de hueso de cadá-
ver. El estúdio se obtuvo mediante Ia
inyección I/V de °»»"Tc Disfosfonatos. Se
obtuvieron imágenes con una gamacáma-
ra de campo amplio, a ias 2 horas post-
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inyección. La información fue adquirida
en computado», procesándose Ias imá-
genes mediante ei uso de regiones de
interés colocadas sobre: hueso transplan-
tado, hueso adyacente y contralateral. En
los 5 cases se observo concentration de
disfosfonato en el sector de hueso crans-
plantado y M I d adyacente. Se obtwie-
ron índices de concentration, comparan-
do ei hueso transplantado con el contra-
lateral. Este índice fue mayor de 1 en 4
casos indicando mayor concentration en
el injerto que en el hueso control. Se
observo también mayor concentration en
el hueso adyacente que en el contrala-
teral. Tenicndo en cuenta que el injerto
es rehabitado a partir de tejido conjun-
tivo proveniente de las extremidades
óseas en contacto con él, el centellogra-
ma permite demostrar y medir dicha
rehabitación.

I f

COMPARAC1ON ENTRE
CEMTELLOGRAFIA OSEA Y DE MEDULA
OSEA PARA EL DIAGNOSTICO DE
ISQUEMIA DE EPIFISIS FEMORAL.
COMUNICACION PRELIMINAR

D* P M M , Prodancio

Suero, Carlos
Touya, Eduardo

Centro de Medicina Nuclear e Instituto de
Ortopedia y Traumatología MSP - Hosp.
de Clínicas, Av. Itália s/n.° - Montevideo

La existência o no de necrosis de epi-
fisis femoral superior luego de una frac-
tura de cuello, ríge Ia condueta a seguir
y determina ei tipo de cirurgia a realizar
a cada paciente. Para ei diagnóstico dei
compromiso vascular se ha usado, en Ia
literatura, tanto centellografía ósea como
de medula ósea con coloides. El presente
estúdio compara los primeros resultados
confirmados de una serie de 49 pacientes
portadores de fractura de cuello femoral
estudiados con ambos métodos. Se pre-
sentan 20 estúdios realizados en 10 pa-
cientes y que consistieron en un cen-
tellograma de medula ósea (MO) con sul-

furo de tecnesio • » • (Renio) a dosis de
120uCi/Kg seguido en 24-48 horas de un
centellograma óseo (H) con disfosfònatos
(MDP-»»-Tc) en dosis de 280uCi/Kg. Las
imágenes fueron obtenidas mediante gam-
macámaras de campo amplio (Picker Dyna
4/15 y GE 400T) a Ia hora (MO) y 3 ho-
ras (H) luego de Ia inyección de! radio-
fármaco y registradas en computadora con
un sistema operacional RT-11, gamma 11.
Se procesaron los estúdios mediante re-
giones de interés regulares, relarionin-
dose Ia epífisis fracturada con la contra-
lateral, usándose para ei diagnóstico di-
chos indices y Ias imágenes crudas de câ-
mara. De los 10 pacientes seguidos, 2
mostraron evidencia clínico-radiológica de
necrosis y presentaron áreas hiporradiac-
tivas en Ias epífisis femorales fracturadas
en ei centellograma de medula ósea. El
centellograma óseo fue normal en uno
de estos casos y dudoso en ei otro.

En otros dos casos con epífisis femoral
vascularizada, ei centellograma óseo mos-
tro áreas hipocaptantes en relation a Ia
epífisis sana. Se destacan como proble-
mas para ei diagnóstico, Ia hípercapta-
ción debida ai foco de fractura, en ei
centellograma óseo y Ia presencia de co-
loide circulante en ei centellograma de
medula ósea que parece soluoonarse con
el uso de microcoloides (Re).
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VENTAJAS DEL USO DEL »»»TC (REMO)
PARA LA CENTELLOGRAFÍA
DE MEDULA OSEA

Autoras:

Gaudiano, Javier

D» Pana, Prodendo
Martinez, Gradala
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Suaro, Carlos
Touya, Eduardo

Centro de Medicina Nuclear e Inst. de Or-
topedia y Traumatología MSP - Hosp. de
Clínicas, Av. Itália s/n.° - Montevideo

La centellografía de medula ósea ha
sido usada desde hace más de 15 anos
en nuestro médio para ei diagnóstico de
enfermedades hematológicas. Al aumentar
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el número de estúdios y ser nectsaria su
cuantificación regional, para ei diagnósti-
co de necrosis de epífisis femoral post-
fractura de cuello de fémur, se hizo apa-
rente Ia necesidad de un coloide que se
concentrara con mayor proporción en me-
dula ósea y tuviera un rápido aclaramien-
to plasmático. Con este fin se comenzó
a usar ei sulfuro de »9mTc (Renio), com-
parando los resultados obtenidos con los
de estúdios realizados con coloide de
í>9mjc Azufre O. Se presentan los resul-
tados de una serie de estúdios realiza-
dos en 28 pacientes, 14 de el los con cada
radiofármaco. Todos los estúdios se rea-
lizaron una hora después de !a inyección
de 120uCi/K peso de coloide de 99mTc
por via endovenosa. La información fue
registrada mediante gammacámaras de
campo amplio y almacenada en un sis-
tema de computación (PDP 11/34). Se
procesaron Ias imágenes mediante áreas
de interés regulares, comparando epífisis
femorales normales contra actividad de
fondo. Los resultados de los 14 estúdios
realizados con sulfuro de »9m"Tc (Renio)
mostraron mejor concentración a nível
de medula ósea con relación a Ia acti-
vidad de fondo que los preparados de S°.
Esto fue comprobado por Ia observación
de imágenes, que evidenciâron mejor de-
finición dei área ósea y menor persistên-
cia de imágenes vasculares para ei pre-
parado con Renio que para ei coloide
de S°. La cuantificación mostro diferen-
cias significativas (P < 0,005) entre Ias dos
series, cuya relación actividad de fondo/
medula ósea presentó una media de 0,46
para ei preparado con Renio y 0,70 para
ei preparado de S°. Se conduye que ei
sulfuro de tecnesio (Renio) es superior
ai coloide de S° para Ia exploración de
Ia medula ósea.

18

DETERMINAÇÃO 00 GRADIENTE
DE FLUXO PULMONAR
REGIONAL COM MACROAGREGADOS

Autores:
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Serviço de Med. Nuclear do Hosp. de Clí-
nicas de P Alegre - Rua Ramiro Barcelos,
2350 - Porto Alegre - RS

Vários pesquisadores têm determinado
o gradiente de distribuição regional do
fluxo sangüíneo pulmonar e estabelecido
sua correlação com variáveis hemodinâ-
micas pertinentes, em cardiopatas.

As técnicas utilizando magroagregados
têm obtido um índice quantitativo (coci-
ente de fluxo) dividindo a imagem radio-
isotópica pulmonar em zonas superior e
inferior e fazendo contagens na projeção
posterior do pulmão direito, ou integran-
do as vistas anterior e posterior de am-
bos os pulmões.

Como o tamanho do coração relativo a
caixa torácica pode influir na distribuição
da perfusão pela compressão do parên-
quima pulmonar, nós estudamos a varia-
ção do gradiente de fluxo nas seguintes
vistas:

a) pulmão direito-anterior; b) pulmão
direito-posterior; c) pulmão direito-média
das vistas anterior e posterior; d) pulmão
esquerdo-média das vistas anterior e pos-
terior; e) ambos pulmões-média das vis-
tas anterior e posterior.

Foram estudados 17 pacientes adultos,
de ambos os sexos, com cardiopatia ad-
quirida, rcalizando-se, a cintigrafia pulmo-
nar perfusional quantitativa com 2 mCi
de 99m Tc-MAA injetados com paciente
sentado e mapeados por gama-câmara as-
sociada a um computador, nas projeções
consideradas.

A análise dos resultados obtidos eviden-
ciou que as médias dos cocíentes das pro-
jeções do pulmão direito não se diferen-
ciam significativamente entre si. A par-
ticipação do pulmão esquerdo resulta em
cocientes que diferem significativamente
dos que envolvem apenas as vistas do
pulmão direito.

Os AA, concluem que os cocientes de
fluxo podem ser influenciados pelas pro-
jeções utilizadas para a obtenção das
contagens.
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ESTUDO COMPARATIVO ENTRE CINTI-
LOGRAFIA PULMONAR POR PERFUSÃO
E VENTILAÇÃO, PROVAS FUNCIONAIS
RESPIRATÓRIAS E RADIOGRAFIA
DE PULMÃO NA ESCLEROSE
SISTÊMICA PROGRESSIVA (ESP)
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Foram avaliados 16 pacientes com ESP
formas CREST ou DIFUSA no sentido de
verificar o valor da cintilografia no diag-
nóstico e intensidade de comprometimen-
to pulmonar nesta doença. Encontraram-
se alterações compatíveis com fibrose in-
tersticial, obstrução brônquica, déficit de
difusão alvéolo-capilar e irregularidades
cintilográficas tanto na perfusão quanto
na ventilação, que não gLardam correla-
ção obrigatória entre si.

Conclui-se que não houve paralelismo
entre os achados dos vários exames rea-
lizados, muito embora em alguns casos o
método cintilográfico tenha se mostrado
mais sensível na detecção precoce do
acometimento pulmonar da ESP.
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ESTIMATIVA DA FUNÇÃO PULMONAR
DIFERENCIAL PELA
TÉCNICA RADIOISOTÓPICA
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Serv. de Rumatologia e de Med. Nuclear
do Hosp. São Lucas - PUCRS - Av. Ipiran-
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Os autores estimaram a função espiro-
métrica diferencial dos pulmões pela cin-
tígrafia pulmonar perfusional quantitativa
com macroagregados, com o objetivo de
avaliação pré-operatória em candidatos à
pneumonectomía por câncer brônquico.

Foram estudados 7 (sete) pacientes do
sexo masculino, com idades entre 50 e
70 anos.

Em cada caso determinou-se no pré-
operatório a capacidade vital simples
(CV) e o volume expiratório forçado no
1.° segundo (VEFi), em espirômetro con-
vencional, e calculou-se a participação
perfusional unilateral de cada pulmão, de
um total de 400.000 contagens radioiso-
tópicas obtidas em gama-câmara, após a
injeção endovenosa periférica em supino
de 2 milicuries de 99mTc-MAA, mapea-
dos pela vista posterior.

O correspondente perfusional do pul-
mão remanescente a cirurgia foi utilizado
para cálculo da CV e do VEF} no pós-
operatório (Ex.: CV total 3.000 ml, coefi-
ciente perfusional do pulmão remanes-
cente 0.6; CV prevista para o pós-opera-
tório: 1.800 ml).

Três a seis meses depois da pneumo-
nectomia det^-minou-se novamente a CV
e o VEF, comparando-se os resultados ob-
tidos com os previstos.

Não houve diferença estatisticamente
significativa (p > 0,05) entre as médias
dos valores da CV e do VEFX previstos e
obtidos.

A correlação para a CV foi 0,51 (p >
0,05) e para o VEFX foi 0,78 (p<0,05) .

Os resultados obtidos nesta série con-
firmam a importância da perfusão como
indicadora da função pulmonar e a vali-
dade da técnica para a prática clínica de
avaliação pré-operatória da função pul-
monar.
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LEVANTAMENTO ESTATÍSTICO DA
INVESTIGAÇÃO EM CARDIOLOQIA
DO SMN/HSE/RJ
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' A Medicina Nuclear no momento atual,
encontra uma das suas maiores aplica-
ções na investigação das cardiopatias a-
través às mais variadas técnicas cintilo-
gráficas.

No Serviço de Medicina Nuclear do
HSE, realizam-se de rotina estudos utili-
zando o tálio-201 e o pirofosfato marca-
do com tecnécio para mapeamento do
miocárdio, assim como o tecnécio mar-
cando hemácias "in vivo" para análise
da dinâmica cardiovascular com medidas
dos parâmetros fisiológicos.

No período de janeiro de 1982 a mar-
ço de 1984, foram realizadas 400 cintilo-
grafias do miocárdio com o tálio-201, 100
cintiJografias cardíacas com pirofosfato
marcado com tecnécio e 80 estudos da
dinâmica das câmaras cardíacas. A aná-
lise estatística efetuada neste período per-
mitiu demonstrar uma curva ascendente
na demanda destes exames, caracterizan-
do a consagração definitiva dos métodos.

Os autores deste trabalho demonstram
que devido a elevada eficácia dos méto-
dos e suas vantagens por serem exames
não invasivos e inócuos, assim como a
facilidade da realização ambuiatorial tem-
se conseguido uma melhor avaliação e
conduta terapêutica nas doenças cardía-
cas.

cación dei cateter y demostrar la exten-
sion de la distribution de los fármacos en
ei espacio peridural. Se estudiaron 6 pa-
cientes de patologia neoplásica, que por
presentar dolor incohercible, estaban en
tratamiento con morfina peridural en for-
ma prolongada. Se puncionó ei espacio
peridural con aguja de Touhy colocando
un cateter calibre 18 con posterior tune-
lización subcutánea. Se realizaron 7 estú-
dios administrando a través dei cateter
2-3mCi de M™TC-D1PA o 99">Tc-S°. Se
adquirió Ia información mediante una
Gamacámara de campo amplio en un sis-
tema de computación en forma de estú-
dio dinâmico durante 30 minutos, anali-
zándose posteriormente mediante regio-
nes de interés y obteniéndose curvas de
actividad/tiempo. En los 7 estúdios se
comprobó Ia correcta ubicación dei ca-
teter. El desplazamiento de Ia sustância
radiactiva vario entre 11 y 2 espacios ver-
tebrales. En los casos de menor progre-
sión, Ia centelfografía ósea mostro lesio-
nes que coincidían en altura con la au-
sência de desplazamiento. El método
aporta información sobre posición de ca-
teter y metámeras alcanzadas en forma
inócua y sencilla.
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EXPLORACION DEL ESPACIO
PERIDURAL CON RADISOTOPOS

Autores:

Gaudlano, Javier
Montaldo, Ana Maria
Bzurovskf, Enrique
Bangueee, Gracieta
Marx, Martin
Touya, Eduardo
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El uso de opiáceos en espacio peridu-
ral en ei tratamiento del dolor agudo y
crônico, determina Ia necesidad de colo-
car un cateter en dicho espacio. Se pre-
senta un método para objetivar Ia ubi-
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DETERMINACION DEL FUMO
SANGÜÍNEO CEREBRAL
REGIONAL (FSCr) EN PACIENTES
CON ACCIDENTE VASCULAR
ENCEFALICO (AVE) ISQUEMICO

Autores:
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Av. Itália s/n.° - Montevideo - Uruguai

Se estudiaron 40 pacientes, 25 dei sexo
masculino y 15 dei sexo femenino, de
edades entre 19 y 76 anos (X = 54a) con
antecedentes de AVE isquémico del sec-
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tor anterior. Se dividieron en 4 grupos
según la forma clínica y evolución de la
enfermedad: (I) infarto cerebral constituí-
do de más de un ano de evolución
(n = 12); (II) infarto cerebral constituído
de hasta un ano de evolución (n = 10);
(III) déficit neurológico isquémico regre-
sivo o RIND (n = 8); (IV) accidente is-
quémico transitório o AIT (n = 10). Se
estúdio un grupo testigo sin evidencia de
afección neurológica (n = 10). En todos
los casos se realizo medida dei FSCr en
proyeción anteroposterior mediante inyec-
ción endovenosa de un bolo radiactivo
de &9mTc y análisis en computadora de
Ias curvas de trânsito de los territórios
cerebral anterior y médio de ambos he-
misférios. Se tomo ei índice N/A (lado

normal sobre lado sfectado) para expresar
Ias asimetrías de perfusión. En Ia serie
testigo, ei índice fue establecido entre ei
lado izquierdo y ei derecho (I/D) encon-
trándose un valor de 1,0 ± 0,1 (X = 2DS).
En ei grupo (I) ei índice N/A fue pato-
lógico (mayor de 1,1) en 66% de los
casos; en ei grupo (II) en ei 57%; en ei
grupo (III) en ei 75% y en ei grupo (IV)
en ei 75%. Los resultados demuestran al-
ta frecuencia de alteración dei FSCr en
pacientes con RIND y TIA, en tanto apro-
ximadamente 1/3 de enfermos con infarto
cerebral evolucionado presentan un FSCr
restituído a Io normal. El método plan-
tea Ia utilidad potencial de identificar pa-
cientes con particular riesgo de desarrol-
lar un infarto cerebral.
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Dia 29 de abril — Domingo

Sala B

13:30 às 15:45 horas

Assunto: RADIOIMUNOANÁLISE
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CONTROL DE CALIDAD EN
RADIOINMUNOANÁLISIS: EMPLEO DE
SUEROS DE REFERENCIA Y TESTIGOS
DE CONTROL INTER
E INTRALABORATORIAL

Autores:
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A través de Ia incorporación a dos pro-
gramas coordinados de control de calidad
y ai empleo de testigos internos se Ilevó
a cabo un estudo de:

La calidad de los reactivos empleados
así como de procedimientos, reproducibi-
lidad, exactitud, sensibilidad y rango vá-
lido de los ensayos realizados en un to-
tal de 11 hormonas.

El material de que se dispuso fue:
Sueros de referencia de LH, FSH, PRO-

LACTINA, CORTISOL, PROCESTERONA,
ESTRADIOL, TESTOSTERONA, T.3, T.4,
TSH y HGH provenientes de los dos pro-
gramas coordinados y otros adquiridos
por ei Centro.

Sueros testigos de nivel alto, médio y
bajo de LH, FSH, T.3, T.4, TSH y H O L
preparados internamente.

Se determino Ia media de cada pobla-
ción de testigos y ia desvíación normal,
se compararon los valores relativos de ca-
da nivel de concentración mediante ei
empleo de un estadístico.

Con los sueros de referencia se pudo
evaluar nuestro verdadero desvio respec-
to a Ia media de todos ios laboratórios
participantes así como Ia reproducibilidad
ya que se conoce ei origen de cada serie
de muestras. El análisis de los grandes
desvios permitió ver los rangos de con-
centración hormonal que no son reprodu-
cibles así como los progresos que se in-
trodujeron a raiz dei cambio de técnica
en algunas de Ias hormonas analizadas.
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CONTROLE DE QUALIDADE INTER
ANALISES EM RIA NO HOSPITAL DE
CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

Autores:
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Unidade de Rádioimunoanálise HCPA
Ramiro Barcelos, 2350 - Porto Alegre - RS

Os autores se propõem a mostrar me-
diante gráficos um controle em RIA que
envolve sinais específicos e pools, pro-
movido durante o ano de 1983 e com-
parar com o controle de 1982.
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DOSAGENS POR RIE DO HPL E
ESTRIOL, EM GRAVIDEZ DE RISCO,
DURANTE UM ANO NO
LABORATÓRIO DE RIE DO HSERJ
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Os autores no presente trabalho fazem
um estudo de pacientes com gravidez de
risco (diabetes, hipertensão arterial, to-
xemia gravídica) em controle nos ambu-
latórios de Clínica Médica e Obstétrica e
na Unidade Materno Infantil do Hospital
Servidores do Estado, através das dosa-
gens plasmáticas seriados pelo RIE dos
Hormônios Lactogênico Placentário (HPL)
e Estriol.

No período de um ano foram realiza-
das no laboratório de RIE do HSE 1003
dosagens de Estriol e 852 de HPL. Foi
utilizado o critério de dosagens seriadas
mensais, semanais e nos casos de pa-
cientes internados na UMI com alto ris-
co foram realizadas dosagens 3 vezes por
semana ou até diariamente.

Os métodos empregados foram: Dosa-
gem do HPL — fase sólida — "Coat A
Count" do Diagnostic Products Corpora-
t ion; Dosagem do Estriol — Duplo an-
ticorpo — Gammadab da Clinical Assays.

As dosagens p j r RIE dos Hormônios
Lactogênico Placentário (HPL) e Estriol se-
riados, contribuem para uma melhor ava-
liação dos casos de gravidez de risco no
HSE, como mais um parâmetro de con-
trole e fornecem dados importantes a se-
rem considerados nas indicações de in-
tervenções na gravidez de alto risco.
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DOSAGENS SANGÜÍNEAS DE ESTRIOL
LIVRE E TOTAL POR RIA •
PADRONIZAÇÃO DE VALORES NORMAIS
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Objetivou o presente trabalho criar pa-
ra uma amostragem da Grande Porto Ale-
gre valores normais para um KIT de es-
triol usando como técnica o RIA. Para

tanto foi utilizada amostragem de 40 ca-
sos. Os resultados serão postos em dis-
cussão.
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A IMPORTÂNCIA DO MÉTODO DO
RADIOIMUNOENSAIO NAS DOSAGENS
DE FSH E LH NAS AMENORREIAS
SECUNDARIAS HIPERGONADOTRÓFICAS
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O trabalho tem por objetivo demons-
trar aos clínicos a importância do Radio-
imunoensaio nas dosagens hormonais co-
mo um método de alta sensibilidade e
especificidade. Foram medidos os níveis
plasmáticos de FSH e LH em cem mulhe-
res com três ou mais meses de amenor-
reia, e de 19 a 64 anos de idade. Desta
forma, buscamos traçar o perfil de com-
portamento das gonadotrofinas hipofisá-
rias levando-se em consideração o tempo
de amenorreia e a idade dos pacientes.
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DOSAGENS DE PROLACTINA:
IMPORTÂNCIA DO POOL

Autores:
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no, 78 - Loja 107 - Porto Alegre - RS

Os autores se propõem a demonstrar
que dosagens simples de prolactina po-
dem apresentar falsos valores elevados
quando coletadas sem prévio repouso,
para tanto mostram resultados obtidos em
pacientes de ambulatório com e sem re-
pouso e pool destas amostras.
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DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T,):
PADRONIZAÇÃO DE
RADIOIMUNOENSAIO PELA
TÉCNICA DE FASE SÓLIDA
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Inst. de Pesquisas Energéticas e Nucleares
C. Universitária - Pinheiros - São Paulo

Dentre as técnicas mais simples e efi-
ciente para quantificar o complexo antí-
geno-anticorpo no radioimunoensaio des-
taca-se o procedimento denominado de
"fase sólida", que consta da fixação do
antígeno sobre anticorpo aderido à pa-
rede do tudo de reação. Estudos compa-
rativos sobre o desempenho desta téc-
nica utilizando conjunto importado já foi
por nós objeto de análise que comprovou
suas vantagens. Em vista destes fatos pro-
curou-se padronizar este procedimento
para a dosagem de Ta. Seguiu-se a téc-
nica descrita por Kim e col. com algu-
mas modificações. Em tubos de polipro-
pileno adicionou-se 1 ml de solução de
glutaraldeído a 2,5%, pH 9.5. Após re-
pouso durante 4 h à temperatura am-
biente, decantou-se essa solução lavan-
do-se com água destilada por 3 vezes.
Secaram-se todos os tubos «í 4°C. A se-
guir adicionou-se o anti-soro com título
capaz de complexar aproximadamente
30% do traçador radioativo. Os tubos
foram deixados em repouso à tempera-
tura de 4°C durante 24 hs para se efe-
tivar a reação dos resíduos de aldeído
nos tubos plásticos com grupos amino do
anti-soro. A seguir a solução foi decan-
tada e os tubos lavados com solução f i -
siológica por 3 vezes, seguindo-se de in-
cubação por 15 minutos com solução de
BSA a 0,5% em tampão veronal 0,05M pH
8,6; repete-se o processo de lavagem e
leva-se à secura à 4°C. Na realização do
radioimunoensaio, a cada tubo assim pre-
parado, adicionou-se 100 nl dos padrões
de Tg ou das amostras séricas, 1 ml de
Ta marcado com 1 2 5 I , diluído em Tampão
Veronal com 0,06% de ANSA — conten-
do aproximadamente 70.000 cpm. Após

incubação à temperatura ambiente por
4 h decantou-se o conteúdo de cada tu-
bo, processou-se a lavagem com água
destilada e mediu-se a radioatividade. O
radioimunoensaio, assim realizado e sub-
metido a controle de qualidade padroni-
zado acusou — Dígito do Mérito: 0,141,
Dose mínima detectável: 17 ng/dl, NSB:
2%,X 50%: 267 ng/dl, Coeficiente de Va-
riação: 50 ng/dl — 16%, 150 ng/dl —
9%, 500 ng/dl — 12%. Slope: 0,97.
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FORMULAÇÃO DE UM PROGRAMA
REDIGIDO PARA A
MINICALCULADORA HP33-C
PARA EFETUAR OS CÁLCULOS DE
DADOS DO RADIOIMUNOENSAIO
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Comissão Nacional de Energia Nuclear
Inst. de Pesquisas Energéticas e Nucleares
C. Universitária - Pinheiros - São Paulo

Os autores projetaram um programa
para a minicalculadora HP33-C para efe-
tuar os cálculos do radioimunoensaio e
técnicas correlatas. O programa se fun-
damenta no modelo "LOGITO" para o
ajuste da curva padrão e se constitui de
49 passos ou instruções de programação.
Estas instruções podem ser "permanente-
mente" mantidas no conjunto de memó-
rias "RAM" da calculadora desde que suas
baterias se mantenham carregadas e o
mesmo não seja "apagado" ou substituí-
do. Este recurso permite a sua pronta uti-
lização e lhe confere plena exequibilida-
de, rapidez e seguridade no tratamento
dos cálculos do radioimunoensaio. O uso
da sistemática do programa após a sua
instalação na calculadora passa a não
requerer nenhum conhecimento específico
de programação pois o mesmo foi pro-
positalmente projetado de modo a ser o
mais simples possível, dentro dos recur-
sos da máquina, sem comprometer a qua-
lidade das informações. Na primeira eta-
pa de entrada de dados o usuário forne-
ce as contagens das frações denominadas
"NBS" e "Bo". A seguir fornece a con-
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centração de cada padrão utilizado e as
contagens " B " de cada amostra. Ao ter-
minar estas etapas o programa calcula
os parâmetros de regressão do modelo
adotado os quais podem servir para fins
de controle de qualidade do ensaio. Na
próxima etapa (cálculos das concentrações
de amostras) basta introduzir as contagens
da fração " B " de cada amostra para obter
a respectiva concentração. O programa
(conjunto de instruções e o seu manual
de instruções) poderá ser solicitado aos
autores pela Caixa Postal 11049 — São
Paulo - SP — CEP: 05508.
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HEPATITE B

Autores:

Carmen Blaya Ugalde
Jayme Kopstein

Radioimunoensaio e Hemodiálise do
HCPA - Rua Ramiro Barcelos, 2350
Porto Alegre - RS

Em nosso Estado, nos ressentimos da
falta de um levantamento epidemiológico
da hepatite B, fato que motivou este tra-
balho.

Como abordagem preliminar, fizemos
um levantamento dos resultados obtidos
com os testes, HBsAg e anti-HBs em uni-
dades de hemodiálise, entre técnicos de
bancos de sangue, e na população geral.

Nosso objetivo é estudar o risco de
contágio da infecção pelo VHB a que
estão expostos cada um desses grupos,
comparando-os entre si.
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MARCADORES BIOLÓGICOS
EN TUMORES OE TESTÍCULO

Autores:

Aguirre, Beatriz
Tedeseo, Gladys
Gonzalez, Mirta
Arbenolz, José Maria
De Mudo, Bremen
Robles, Ana Maria
Garcia, Loriente José Maria
Touya, Eduardo

Centro de Medicina Nuclear - Hospital de
Clínicas - Av. Itália s/n.°
Montevideo - Uruguai

Se presenta una serie de 38 pacientes
(34 adultos y 4 ninos) portadores de tu-
mores de testículo: seminoma (S) 14;
carcinoma embrionário (CE) 13; coriocar-
cinoma (CC) 1 ; teratoma (T) 3; terato-
carcinoma (TC) 2; C E + T 2; CE + S 1 ;
CE - f T + S + saco vitelino (SV) 1 y TC
+ S 1.

Se realizaron un total de 193 de term i-
naciones por radioinmunoanálisis (RIA) de
ÇEA (44); de alfa-feto-proteína (AFP) (78)
y de subunidad B de gonadotrofina co-
riónica (BHCC) (71).

El CEA mostro valores normales en to-
dos los casos destacándose que no es
útil en esta localización tumoral.

En 12 de Ias 38 observaciones existie-
ron valores altos de AFP en 8 casos (3
CE; 1 T; 1 TC; 2 CE + T y 1 CE + T + S
+ SV); de BHCC en un S y de AFP y
BHCC en un S y 2 CE.

En estúdios seriados de AFP pre y post-
operatorios fue posible ver ei descenso de
valores normales despues de Ia exéresis
quírúrgica en 3 de 4 casos y Ia aparición
de niveles anormales en ei postoperatorio
alej ado (11 y 13 meses) en dos observa-
ciones de T y TC respectivamente.

Los resultados evidencian ei valor de
Ia AFP y BHCG en Ia evaluación de Ia
resección quirúrgica y en ei seguimiento
de estos tumores. Se destaca que niveles
altos de AFP y BHCG en seminomas in-
dican que existe un componente no se-
minomatoso que frecuentemente aparece
en las metastasis y que obliga a câmbios
en el tratamiento y claramente empeora
ei pronóstico.
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CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS E
PRATICAS DA DEGRADAÇÃO DE
RADIOTRAÇADORES:
FORMULAÇÃO DE MODELOS
MATEMÁTICOS — APLICAÇÃO A
DEGRADAÇÃO DA INSULINA-" 2M

Autores:

Carlos Henrique de Mesquita
Margarida Mizue Hamada
José Augusto Carrinho Antonio
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Comissão Nacional de Energia Nuclear
Inst. de Pesquisas Energéticas e Nucleares
C. Universitária - Pinheiros - São Paulo

O conhecimento dos parâmetros de de-
gredação de radiotraçadores é importante
para estabelecer o seu grau de pureza no
decorrer do tempo e para permitir uma
previsão do seu prazo de validade. Um
estudo sistemático de degradação de ra-
diotraçadores moleculares segundo enfo-
que físico-imiinoquímico é ainda raro em
nosso meio. Com o objetivo de contri-
buir com informações teóricas e experi-
mentais nesse campo descreveram-se dez
modelos matemáticos úteis para explicar
o comportamento dos radiotraçadores mo-
leculares, a saber:

1. l(t) = exp (—ôt); 2. l(t) = exp (—ôt);
3. l(t) = exp(—(k+Ò) t); 4. l(t) = fo exp
(—òt) + f.exp (—ôt); 5. l(t)=foexp (—ôt)

+ it exp (—K+ô)t; 6. l(t)=fo exp (—ôot)

^ t) 7. l(t)=fo exp (—ôot) +

# p ( ( M j t ) ; 8. l(t)=fo + f t exp

(—3Lt); 9. l(T)=fo + f# exp (—Ôt); 10. l(t)

= fo + f t exp (— (3L+5)t), onde l(t) é a

concentração da amostra radioativa no
tempo t, estabelecendo-se a concentra-
ção inicial igual a unidade. X é a cons-
tante de decaimento do radioisótopo em-
pregado e ô a constante de degradação
imunoquímica. fo representa a fração de
moléculas frias (não marcadas) e f f a

fração de moléculas marcadas com o ele-
mento radioativo. Para ilustrar a sistemá-
tica experimental e o desenvolvimento da
conduta racional que conduz a seleção
de um entre os demais modelos, utilizou-
se dados experimentais da degradação
da Insulina-125!. Esses dados experimen-
tais foram sugestivos de adequação ao
modelo n.° 4 cujo ritmo de degradação
foi de 0,45% ao dia.
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ESTUDO CINÉTICO DA DEGRADAÇÃO
DE INSULINA-"'! IMUNORREATIVA.
APLICAÇÃO DE MODELOS ANALÍTICOS
E CORREÇÕES DOS PARÂMETROS
DA ANALISE DE SCATCHARD E DA
ATIVIDADE ESPECIFICA

Autores:

Carlos Henrique de Mesquita
Margarida Mizue Hamada
Constância Pagano Gonçalves da Silva

Comissão Nacional de Energia Nuclear
Inst. de Pesquisas Energéticas e Nucleares
C. Universitária - Pinheiros - São Paulo

Estudaram-se diversos aspectos cinéti-
cos da degradação de Insulina-12*!, ao
longo de 124 dias, avaliando-se dois
prováveis modelos para explicar o pro-
cesso de degradação. O primeiro leva em
conta unicamente a desintegração do
125I incorporado à molécula, enquanto o
segundo pressupõe outros fatores físico-
químicos. Sugerindo a validade da segun-
da hipótese, os dados experimentais mos-
traram que: no processo de degradação,
a concentração da radioinsulina segue a
equação C(t)=Co exp (—ôt), onde ô =
0,0045 é a constante de degradação físí-
co-química. Compararam-se dois procedi-
mentos para estimar a fração indene da
radioinsulina: a) por meio de parâmetros
cinéticos e b) utilizando-se de reação da
radioinsulina com excesso de anticorpo.
Esses dois procedimentos mostraram-se
equivalentes. Avaliaram-se ao longo de
124 dias, os seguintes valores calculados:
1) a radioatividade específica de Insuli-
na- I 2 Í I , 2) a constante de afinidade "K"
da reação insulina x anticorpo, 3) a con-
centração Ab o do anti-soro utilizado no
radíoimunoensaío e 4) o produto KnAbn
associado à componente não específica
da reação. Esses valores foram apreciados
mediante: I) cálculos corrigidos onde se
levou em conta somente a radioatividade
da fração indene da raioinsulina e II) cál-
culos não corrigidos que assume indis-
criminadamente toda a radioatividade (In-
sulina-'2 ' ! - j - degradação1-5!). Os dados
experimentais evidenciam a propriedade
da utilização dos cálculos corrigidos. Na
ausência desse procedimento as estimati-
vas dos parâmetros da reação ficam com-
pletamente comprometidas com o enve-
lhecimento da radioinsulina.
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ANALISE QUANTITATIVA DA
CINTIGRAFIA CARDÍACA COM
TÁLIO 201

Autores:

Vasconcellos, CD.
Velloso, E.
Pomponet L, M.N.
Megueriam, A.B.
Escosteguy, C.C.
Silva, C.N.

Serviço de Medicina Nuclear - Hospital
dos Servidores do Estado - Rua Sacadura
Cabral, 178 - Saúde - Rio de Janeiro - RJ

A evolução tecnológica dos computa-
dores tem colocado à disposição de espe-
cialista em Medicina Nuclear, novas possi-
bilidades para a quantificação e análise
gráfica de exames cintigráficos. Uma das
principais contribuições dessa evolução é
e possibilidade de confrontar a análise
visual dos mapeamentos aos "tratamen-
tos" matemáticos e gráficos realizados
pelos computadores, diminuindo com isso
os possíveis resultados falsos positivos ou
negativos que poderiam ocorrer decor-
rentes da subjetividade de cada observa-
dor na avaliação visual dos mapeamentos.

Utilizando Gama Câmara CCR (CAMA
TOME) acoplada a um computador IMAC
7610, tendo como Software o programa
PLANAR, os autores analisam as cintigra-
fias do miocárdio realizada mediante a
administração endovenosa do Tálio 201.

Quantifica-se a distribuição do radio-
nuclídeo no miocárdio e através do pro-
grama PLANAR traçam-se curvas que per-
mitem a comparação da distribuição do
Tálio 201 nas fases pós esforço e pós re-
pouso. Dispõe-se, assim, informação quan-
tificada para ser considerada na análise
final do exame.

REVISÃO PERIÓDICA DA EFICÁCIA
DA CINTILOGRAFIA
CARDÍACA COM TALIO-201

Autores:

Pamponet L, M.N.
Vasconcellos, CD: •'
Megueriam, A.B.' ••-'
Rozemblum, S.
Silva, C.N.

Serviço de Medicina Nuclear - Hospital
dos Servidores do Estado - Rua Sacadura
Cabral, 178 - Saúde - Rio de Janeiro - RJ

A cintilografia cardíaca com Tálio-201
na detecção e avaliação da doença ar-
terial coronariana crônica é um método
já consagrado na literatura cardiológica,
pela sua elevada eficácia quando correla-
cionado com os achados cinecoronario-
gráficos.

O objetivo dos autores no presente tra-
balho, c rever a eficácia do método, atra-
vés da análise estatística dos resultados
obtidos na cintilografia cardíaca com
Tálio-201 em 50 pacientes portadores de
doença coronariana crônica submetidos ao
estudo cinecoronariográfico.

De acordo com nossa experiência a cin-
tilografia cardíaca com Tálio-201 realizada
num grupo selecionado de 30 pacientes
com história prévia de IAM (antigo), mos-
trou ser um método preditivo na corre-
lação entre o número de vasos obstruídos
e as áreas de hipocaptação em territórios
de irrigação correspondentes.

Comparando a análise estatística desta
revisão e do trabalho anteriormente apre-
sentado, concluem os autores a necessi-
dade permanente de uma revisão na efi-
cácia do método adotando-se os critérios
rigorosamente estabelecidos para a exe-
cução e interpretação dos exames.
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TOMOGRAFIA DE MIOCÁRDIO CON
"1TALIO Y POOL CARDIOVASCULAR
MULTIGATILLADO (MUGA)
SENSIBILIZADOS CON ESFUERZO
ERGOMETRICO EN LA ENFERMEDAD
CORONARIA
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Autores:

Lago, Graciela
Besada, Enrique
Mut, Fernando
Garcia, Carlos
Aznarez, Alicia
Bianco, Alicia
Abero, Blanco
Gaudiano, Javier
Touya, Eduardo

Centro de Medicina Nuclear y Departa-
mento de Cardiología - Hospital de Clíni-
cas, Avda. Italia s/n, Montevideo, Uruguay

Se estúdio una serie de 20 pacientes
que consultaron por dolor precordial, uno
de ellos con antecedentes de infarto de
miocardio. Las edades oscilaron entre 39
y 70 anos (X:53 anos) y correspondían
8 ai sexo masculino y 12 ai sexo feme-
nino.

Los 20 enfermos fueron estudiados con
ergometría convencional (ERG), tomografía
de miorcardio con 201TI sensibilizada
con esfuerzo ergométrico (TMTI) pool
sangüíneo cardiovascular multigatillado
(MUCA) de reposo y esfuerzo y cine-
angiocoronariografia (CA).

La TMTI se adquirió en OAI inmedia-
tamente ai esfuerzo ergométrico y a Ias
3 horas dei mismo. Se obtuvieron 8 cor-
tes tomográficos de 1,5cm de espesor dei
apex a la base del corazón. Los cortes se
cuantificaron con el perfil circunferencial.

El MUCA se efectuó por marcación in
vivo de los eritrocitos con 99mjc adqui-
riénrose la OAI en reposo y durante 3
minutos intraesfuerzo.

Los resultados de la ERG, de la TMTI y
del MUGA se compararon con los de Ia
CA. Los estúdios de MUGA se conside-
raron en forma separada como positivos
aplicando dos critérios: 1) cuando existió
solo una respuesta patológica de Ia frac-
ción de eyección (FE) dei ventrículo iz-
quierdo ai esfuerzo y 2) cuando además
se asoció una alteración sectorial de Ia
motilidad parietal (MP) provocada por ei
esfuerzo.

Los resultados de Ia confrontación con
Ia CA fueron para la ERG: sensibilidad
(S) = 0,89, especificidad (ES) = 0,36 e ín-
dice de Youden (Y) = 0,12; TMTI: S =
0,78, ES = 0,82, Y = 0 , 6 0 ; MUGA (FE):
S = 1,00, ES = 0,73, Y = 0,73; MUGA

(FE y MP): S = 0,89, ES = 0,82, Y = 0,71;
TMTI y MUGA (FE y MP): S = 0,78, ES =
0,91, Y = 0,69. La CA mostro que en 9
de los 20 pacientes existían lesiones co-
ronarias significativas.

En 5 pacientes con prolapso de Ia vál-
vula mitral, la CA fue negativa; la ERG
fue positiva en 3; Ia TMTI en un caso y
ei MUGA fue positivo en 3 juzgado solo
con el critério de alteración de Ia FE.

Se destaca Ia utilidad de los estúdios
radisotópicos en ei diagnóstico de Ia in-
suficiência coronaria, remarcándose su ca*
rácter no invasivo y comprobándose ei
valor dei MUGA como alternativa válida
a Ia indicación más conocida dei Talio.
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O AUXÍLIO DO PROCESSAMENTO
COMPUTADORIZADO NA
INTERPRETAÇÃO DAS IMAGENS
DE TL-201

Autores:

Paulo de Sá Villela Pedras
Dauro de Sá Villela Pedras
Odorico de Souza Uma Neto
José Augusto Villela Pedras

A cintilografia do miocardio com exer-
cício fornece substancial auxílio no diag-
nóstico das doenças coronarianas. O nosso
trabalho mostra o ganho obtido pelo pro-
cessamento e digitação das imagens do
TI-201, utilizando gama câmara computa-
dorizado com computador INFORMATEK-
SIMIS 3. Imagens analógicas são compa-
radas com os digitais utilizando vários
métodos matemáticos. Será assinalada a
grande melhoria de qualidade e facilidade
de interpretação das imagens.
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SENSIBIUDAD DEL
ELECTROCARDIOGRAMA DE
ESFUERZO CONVENCIONAL (PEG)
VERSUS ESTÚDIOS EN EQUILÍBRIO
CON MmTC SENSIBILIZADOS CON
FRIO Y ESFUERZO ISOMETRICO
(HANDGRIP) EN LA EXPLORACION
DE LA CARDIOPATIA ESQUEMICA

64 —



Autores:

Isasi, Maria Eloisa
Isasi, Elida Eusana
Silveira, Antuane
Touya, Eduardo

Centro de Medicina Nuclear, Hospital de
Clínicas, Centro de Cardiología, Hospital
Maciel - Hospital de Clínicas — Uruguay

Fueron estudiados 42 pacientes (pac)
coronarios, 23 con secuela de infarto de
miocardio (IM) y 19 pac sin IM (corona-
riopatía confirmada por cineangiocorona-
riografía).

En todos los pacientes se efectuó:
a) ECC de esfuerzo convencional (PEG)

en cicloergómetro y con protocolo
continuo. La PEG se considero Positiva
por ANGOR + + + y/o depresión dei
punto J y ST St 2 mm, ST horizonta-
lizado 0.08 seg por === 1 seg.

b) Estdudio en Equilíbrio con " ^ T C basal
y sensibilizados con frio y con hand-
grip se consideraron Positivos por un
decremento ^ 0.03 de la FEVI basal
para el Test del Frio y un incremento
±£ 0.03 de Ia FEVI basal para el Test
del Handgrip.

La PEG detecto 25 de 42 pacientes
(S = 59%); ei estúdio en equilíbrio con
Frio 28 pac (S = 71%); ei estúdio en equi-
líbrio con handgrip 40 (S = 95%).
/PEG (Prueba Ergométrica Graduada)

FEVI (Fracción de Eyección dei Ventrí-
culo Izquierdo).

Medicina Nuclear e Cardiologia do Hos-
pital São Lucas da PUC. - Av. Ipiranga,
6690 — Porto Alegre - RS.

Foram estudados através da ventricu-
lografia de esforço 33 casos com compro-
vação cineangiocoronariográfica (CINE),
sendo 22 com doença da artéria coro-
nária (DAC).

Os resultados quantitativos da fração de
ejeção em repouso (FER) e esforço (FEE)
assim como sua variação A FE, do grupo
DAC foram comparados com grupo nor-
mal (GN) previamente determinado em
nosso serviço.

Os dados obtidos foram: GN (n=20) —
FER = 54,1 ;fc 6 ,1%; FEB = 65,6 ± 7,6%;
A FE = + 21,3 ± 8,9%; DAC (n=22) —
FER = 45,2 ± 9,8%; FEE = 39,3 ± 1 1 , 6 ;
A FE = — 12,8 ± 17,9%. A diferença
entre estes grupos mostrou ser estatisti-
camente significativa (p < 0.001).

Com a finalidade de avaliar a acurácia
do método, dividimos a amostra de acor-
do com a CINE nos seguintes sub-grupos:
Normais (n=7); coronariopatia obstrutiva
(n=18); espasmo coronariano (n=4); pro-
lapso mitral (n=3); miocardiopatia (n=1).

A análise dos resultados demonstrou
uma sensibilidade de 90,1%; especifici-
dade de 45,5% e acurácia de 75,7% para
o diagnóstico de coronariopatias. Consi-
derando todas as cardiopatias em relação
aos normais a acurácia foi de 87,8%.

A baixa especificidade deve-se prova-
velmente a amostra não representativa de
casos normais.
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VENTRICULOQRAFIA RADI0IS0T6PICA
DE ESFORÇO: UMA ANALISE DE
33 CASOS EM COMPARAÇÃO COM A
CINEANGIOCORONARIOGRAFIA.

Autores:

Belmonte J. Marroni
Regis Mossmann
Eduardo B. Ludwig
Clovls Tondo
Marcus Schmledt
Ricardo Laseviteh
Aloysio Acfiuttl
Osvaldo Estrela Anselml
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ANGIOCARDIOGRAFIA RADIOISOTÓPICA
MÉTODO FIRST PASS. UTILIZANDO UMA
GAMACAMARA COMPUTADORIZADA
APEX 410 DA ELSCINT.
RELATO DE 15 CASOS

Autores:

Joio A. Macedo Santana
Lédina Santana de Oliveira
José Carlos Santana de Oliveira

Climedi e Dep. de Fisiol. e Med. Interna
do CCBS da UFS. - Av. Barão de Maroim,
570 - Aracaju - Sergipe.
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O objetivo deste trabalho é apresentar
os 15 primeiros casos em Aracaju da pa-
cientes submetidos a angiocardiografia ra-
dioisotópica método First Pass OAD 30°
com a finalidade de avaliar a função ven-
tricular em repouso, apresentando uma
análise qualitativa e quantitativa da fun-
ção ventricular em relação ao exame nor-
mal, considerando:
1 — Perímetros cardíaco, 2 — Wallmo-

tion (movimento de parede), onde
se evidencia normocinesia, assiner-
gia, hipocinesia, discinesia e acine-
sia.

3 — Imagem em Amplitude, a contração
do miocárdio é representado pela
cor. Quanto maior for a intosidade
da contração, maior é a intensidade
da cor.

4 — Imagem em fase, representa a homo-
geneidade, uniformidade e sincro-
nismo da contração do miocárdio.

5 — Imagem em Paradoxo, evidencia dis-
cinesia que representa a imagem do
aneurisma.

6 — Frações de ejeção global e regional,
quantificando o desempenho e a ca-
pacidade contrátil do músculo car-
díaco como um todo e de cada
parede do ventrículo isoladamente,
além de parâmetros fisiológicos ou-
tros que podem ser obtidos, e cor-
relacionando os resultados dos exa-
mes patológicos com os achados
disponíveis de ECG e cateterismo.

Finalmente concluindo pela importân-
cia da indicação da angiocardiografia ra-
diositópica nos diversos pacientes sus-
peitos ou com patologias cardíacas esta-
belecidas, pelas informações que o exame
oferece, pela inocuidade, simplicidade na
sua realização, baixo custo, sem requerer
inclusive qualquer preparo prévio.
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ANGIOCARDIOGRAFIA RADIOISOTÔPICA
MÉTODO FIRST PASS NO
DIAGNÓSTICO DAS
CARDIOPATIAS ISQUÊMICAS

Autores:

Joio A. Macedo Santana
Lódina Santana de Oliveira
José Cartoe Santana de Oliveira.

CLIMEDI - Clinica de Medicina Nucíoai
End. Diabetes Ltda. — Av. Barão de Ma-
ruim, 570 — Aracaju - Sergipe.

25 pacientes são estudados visando es-
tabelecer um protocolo padronizado em
nosso meio de angiocardiografia radio-
isotópica método First Pass OAD 30.°
em repouso e com o esforço na avalia-
ção cardioiógica de pacientes normais
submetidos a check-up, pacientes com
suspeita clínica de cardiopatia isquêmicas
e com testes cicoergométricos duvidosos
ou positivos objetivando assegurar-se do
diagnóstico.

Este exame tem conquistado uma po-
sição de destaque no diagnóstico da car-
diopatia isquêmica coronariana por tratar-
se de um método diagnóstico não inva-
sivo realizado ambulatoríalmente e sobre-
tudo porque permite a avaliação do mio-
cárdio submetendo o coração ao esiotço,
o que não é possível com o cateterismo.
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ANALISIS DE FASE EN LOS
SINDROMES DE PREEXCITACION

Autores:

Touya, Eduardo
Aznarez, Alicia
Besada, Enrique
Lago, Gractela
Mut, Fernando
Simini, Franco
Gaudiano, Javier

Centro de Medicina Nuclear y Departa-
mento de Cardiología - Hosp. de Clínicas,
Avda. Italia s/n, Montevideo, Uruguay

Se presenta una serie de 11 pacientes
con sindromes de preexcitación por cri-
tério electrocardiográfico que fueron es-
tudiados con pool sangüíneo cardiovas-
cular multígatillado (MUCA) en condi-
ciones basales.

El procesamiento de los estúdios in-
cluyó Ia medida de Ia fracción de eyec-
ción (FE) ventricular izquierda, Ia valora-
ción de Ia motilidad parietal y ei análisis
de fase, que genera automaticamente imá-
genes funcíciales de fase, amplitud, onda
de vaciado y un hístograma que expresa
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Ia distríbución de los ângulos de fase de
cada elemento de Ia imagem digital.

El histograma de cada ventrículo por
separado fue evaluado cuantitativamente,
considerãndose que existió una asincronía
significativa entre los ventrículos cuando
los promedios de cada uno estaban dis-
tanciados en más de f grados.

La FE fue normal en 10 de los casos
v baja en cl restante que presentaba una
coronaríopatía asociada. No íueron obser-
vadas alteraciones sectoriaies de Ia moti-
lidad parietal.

En 9 de Ias 11 observacioncs ei histo-
grama mostro que Ia onda de vaciado
ventricular se iniciaba anticipadamente y
sin solución de continuidad ai vaciado
auricular. En Ia imagem de fato esto se
represento como una pequena área bien
delimitada de topografia variable.

En dos pacientes con diagnóstico pre-
suntivo de Lown-Ganong-Levine (LGL) (PR
corto y taquiarritmias) ei análisis de fase
mostro que Ia onda de vaciado se iniciaba
en Ia parte alta septal continuandose por
toda Ia proyección del septum y no exis-
tiendo asincronía en ei vaciado de ambos
ventrículos.

En dos pacientes con diagnóstico de
Wolff-Parkinson-White (WPW) tipo A se
observo que Ia onda de vaciado se ini-
ciaba en una zona paraseptal alta dei ven-
trículo derecho (VD) y no existia asin-
cronía en ei vaciado ventricular.

En otra observación de WPW tipo A
tampoco existió asincronía pero ei área
de vaciado precoz se proyectaba en ei
VD a nivei dei 1/3 médio del septum.

En otros três casos de WPW tipo A se
observo ei área de vaciado precoz en un
sector paraseptal alto del VD y existió
asincronía similar a un BCRI.

En un caso de WPW tipo B existió imá-
gen de BCRI y ei área de vaciado precoz
se proyectó en la pared libre dei VD.

En un WPW tipo A ei estúdio fue nega-
tivo. En outra observación de WPW 'tipo
A no se comprobó ei área de vaciado
precoz pero existió una asincronía en ei
vaciado ventricular del tipo BCRD que se
invirtió en un estúdio intraesfuerzo.

El análisis de fase en los LGL aporto
mayor información para la confirmation
del diagnóstico.

En los WPW mostro más variantes que
en los grupos clasificados por ECG.

Se abre ia expectativa de una técnica
no invasiva que sugiera Ia ubicación ana-
tômica de Ias vias de conduccion anô-
malas A-V de valor ante un posible trata-
miento quirúrgico.
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DIAGNOSTICO DE ANEURISMA
VENTRICULAR MEDIANTE ESTÚDIO
RADISOTOPICO MULTK5ATILLÀDO DEL
POOL CARDÍACO (MUGA)
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Se presenta una serie de casos en los
que se diagnostico aneurisma ventricular
mediante Ia exploración radisotópica mul-
tigatillada del pool cardíaco (MUGA).

Se estudiaron 33 pacientes, 6 dei sexo
femenino y 27 dei sexo masculino, con
edades entre 34 y 73 anos (A = 60a).
Todos presentaban insuficiência cardíaca
refractaria ai tratamiento: 27 tenían ante-
cedentes de IAM diagnosticado entre 7
anos y 4 dias antes dei estúdio; uno era
portador de miocardiopatía idiopática y
los 5 restantes presentaban historia de
angor sin IAM comprobado. En 11 paci-
entes (33%) se encontro sobreelevación
dei segmento ST en ei ECG.

En todos los casos se realizo un estúdio
de Ia función ventricular mediante mar-
cacíón ín vivo de los eritrocitos con wmjc.

Los estúdios fueron procesados medi-
ante Ia evaluación de los siguientes 8 pa-
râmetros:
1) Fracción de eyección (FE) global dei

VI, que fue de 27 ± 9 % U±1DS) ,
con un rango de 10 a 56% (normal
para e! método = 67 ±12%).

2) FE regional dei VI, que mostro va-
lores negativos en Ia zona disquiné-
tica.
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3) "Imagen paradojal" obtenida restando,
la imagem final de sístole (IFS) a la
imagen final de diastole (IFD), que dio
fa imagen funcional del volumen pa-
radojal.

4} Imagen funcional del volumen de eyec-
ción (IFD-IFS) que demostro Ia falta
de contribución del área disquinética
a dicho volumen.

5) Contornos ventriculares y observación
directa del estúdio en movimiento que
evidencio la protrusion sistólica de Ia
pared ventricular a nivel del aneu-
risma.

6) Areas de interés que permitieron me-
dir la extension del área afectada en
relación a Ia totalidade dei ventrículo.

7) Análisis de fase, que a través de Ia
imagem de fase demostro ei variado
tardio de Ia zona disquinética respecto
ai resto dei ventrículo y precediendo
o coincidiendo con el variado auri-
cular.

8) Imagen de amplitud, que objetivo Ia
escasa variación de volumen en ei área
afectada.

Se concluye que el MUCA a través de
los 8 parâmetros mencionados, pueda re-
sultar ei procedimiento de elección cuan-
do se desea confirmar Ia existência de
un aneurisma ventricular en forma no in-
vasiva, así como conocer su topografia,
extension y repercusión sobre Ia funcio-
nalidad ventricular.
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ULTERIOR EXPERIÊNCIA COM
PIROFOSFATO-WTC NO
DIAGNOSTICO DA INSUFICIÊNCIA
CORONARIA AQUDA
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Foram revistas 247 cintilografias do mio-
cárdio com pirofosfato-Tc*>m (pypj de 231
pacientes da Unidade Coronária com diag-

nóstico confirmado ou supeito de infarto
agudo do miocárdio (IAM). Os exames fo-
ram executados pela técnica convencional
entre 12h e 7d do episódio agudo. Os
resultados 4 + , 3+ e 2+ localizado fo-
ram considerados positivos para IAM, 2+
difuso duvidosos e 3+ e 0 negativos (Ber-
man). O diagnóstico final baseou-se em
anamnese, ECG e dosagem de enzimas,
complementados na maioria dos casos por
cinecoronariografia. 191 estudos foram
realizados em 178 pacientes infartados e
56 em 53 não infartados. A sensibilidade
(S) foi de 91% e a especificidade (E) de
85%. Em relação ao tempo decorrido do
episódiu de dor aguda, a prova mostrou
os seguintes valores: 24h: S = 100%
(8/8); 2d: S = 90% (27/28) E = 80%; 3d:
S = 98% (39/40) E = 91 %; 4: S = 90%
(43/48) E = 80%; 5d: S = 77% (24/31);
6-7d: S = 91% (20/22). Nos 53 não in-
fartados os diagnósticos foram: angina
instável 40; edema agudo de pulmão 3;
pericardite 3; outros 10. No grupo de
anginosos 6 exames foram positivos con-
tra 18 negativos e 16 duvidosos. A loca-
lização do IAM pelo PYP foi comparada
com o ECG em 80 pacientes, havendo
concordância de informações em 72 (90%).
Dos dados se conclui que: a cintilografia
com PYP é de alta precisão para o diag-
nóstico de IAM em pacientes de unidade
coronária, principalmente com relação ao
diagnóstico diferencial com angina; a pos-
sibilidade de acusar IAM e de identificar
a parede comprometida indica-o em cir-
cunstâncias clínicas em que ECG e/ou en-
zimas são inconclusivas.
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CARDIOPATIA ISQUEMICA EN SITUS
INVERSU8 TOTALIS. VALOR DE LOS
ESTÚDIOS EN EQUILÍBRIO CON « T C
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El presente estúdio muestra una pa-
ciente portadora de dextrocardia con situs
inversus total is y jerarquiza ei valor de
los estúdios en equilíbrio basales y sensi-
bilizados con Frio y con Handgrip y con
Prueba Ergométrica en Ia detección de
una coronariopatía multivascular y ei com-
promiso isquémico que involucra Ia fun-
ción y motilidad parietal tanto dei ven-
trículo izquierdo como dei ventrículo de-
recho (VD).

Es bien conocida Ia dificuldad diagnos-
tica dei compromiso coronario del VD por
métodos incruentos: elcctrocardiografía,

ecocardiografía y aún los invasivos como
ei cateterismo cardíaco y Ia cineangioco-
ronariografía.

En ei presente estúdio se analiza cada
una de Ias técnicas de estúdio en Ia va-
loración dei compromiso dei ventrículo
derecho y evidencia ei valor de los es-
túdios en equilíbrio con 99mjc en Ia de-
terminación de Ia función y compromiso
de Ia motilidad dei VD considerando que
Ia dextrocardia constituye Ia "mal posi-
ción" cardíaca que mejor permite valorar
ai ventrículo derecho.
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Dia 30 de abril — Segunda-feira

Sala D

15:30 às 17 horas

Assunto: RADIOFARMÁCIA

A distribuição biológica mostrou uma
captação do produto ao redor de 95%
pelo pulmão e 5% pelo fígado.

A contagem de partículas foi de 2 —
4 X 10° partículas por frasco e 90% delas
apresentaram dimensões de 10 a 80 nm.
Nas preparações efetuadas não se encon-
traram partículas maiores que 100 nm.

OTIMIZAÇÃO DO MÉTODO DE
PREPARAÇÃO DO MACROAGREGADO
DE SORO ALBUMINA HUMANA PARA
MARCAÇÃO COM »»"«Tc
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O objetivo deste trabalho foi o de mo-
dificar o método de preparação do con-
junto de reativos liofilizados de marro-
agregado de soro albumina humano para
marcação com »9mTc, preparados no
IPEN-CNEN/SP, a fim de se obter um
produto com partículas mais homogêneas,
visando a uma Ircalização pulmonar es-
pecífica com ausência de zona hepática
e formação de "pontos quentes", obser-
vados na cintílografia pulmonar feita com
gama-câmara.

Estudaram-se os parâmetros seguintes:
processos de agregação (pH, temperatura
e agitação) e lavagem do produto final.

Realizaram-se estudos de distribuição
biológica em ratos da raça Wistar. O ta-
manho e o número de partículas foram
determinados por microscopia ótica.

Dos resultados obtidos, verificou-se que
o pH ótimo para formação de agregados
é de 5,5 ± 0,1, com agitação eletromag-
nética vigorosa durante vinte minutos em
banho-maria a 75-78°C. Para eliminar
partículas menores que 10 nm e evitar
a formação de grumos na reconstituição
do produto liofilizado, utilizou-se solução
salina em substituição à solução de ace-
tado de sódio 10% usado na lavagem
do produto final.
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ESTUDO COMPARATIVO ENTRE
PREPARAÇÕES DE PIROFOSFATO-9!)mTc
QUANDO SE UTILIZA CLORETO
ESTANOSO OU ASCORBATO ESTANOSO
COMO REDUTOR DO ION ""TcCK,
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O estudo foi realizado com o objetivo
de verificar se a marcação de pirofosfa-
to com 9«n»Tc quando se usa ascorbato
estanoso como redutor se dá em melho-
res condições do que quando se utiliza
o cloreto estanoso.

O estudo foi decorrente do fato de se
ter verificado que algumas preparações
rotineiras, em que o cloreto estanoso e o
agente redutor (pirofosfato: SnCI2 = 10:
1) apresentavam estabilidade baixa no
decorrer do tempo, após a adição do
ion "OmTcO-4.

Preparou-se o ascorbato estanoso na
forma liofilizada e por sugestão do Dr.
Manuel Tubis da Universidade da Cali-
fórnia.

Para ambos os redutores fizeram-se ex-
perimentos variando os parâmetros: mas-
sas de pirofosfato, de cloreto estanoso e
de ascorbato estanoso, pH e tempo de
reação. Além disso, estudou-se a influên-
cia do volume e atividade da solução de
nOmTcO-4.

Verificou-se que os produtos marcados
são igualmente adequados quando a re-
lação pirofosfato : cloreto estanoso é de
10 : 2 e a relação pirofosfato : ascorbato
estanoso é de 10 : 4.
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Conjuntos de reativos liofilizados fo-
ram preparados para uso rotineiro em
Medicina Nuclear, utilizando-se então o
cloreto estanoso como redutor dada a
facilidade maior da preparação deste
quando comparada com a do ascorbato
estanoso.
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SÍNTESE DA DISIDA E PREPARO
DA DISIDA-^Tc
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A piSIDA-!>!>™Tc mostrou ser o melhor
radiofármaco entre os diversos derivados
do ácido iminodiacético para a aquisição
de imagens hepato-biliares. O custo ele-
vado do conjunto de reativos para sua
marcação com wmTc nos levou a optar
pela sua síntese.

O ácido N-(2,6 diisopropílfeniícarba-
moilmetil) iminodiacético foi sintetizada
conforme Callery et ai. com rendimento
de 73,5%. Sua pureza fisicoquímica foi
estudada através do ponto de fusão, aná-
lise elementar e ressonância magnética
nuclear, encontrando-se valores concor-
dantes com os da literatura. Os reativos
para preparo da DISIDA-09mTc, consisti-
ram de 40 mg de DISIDA e 1 mg de SnCI2.
2HU0 em 2 ml de solução aquosa, pH 6
a 6,5 em atmosfera de nitrogênio. A so-
lução final foi esterilizada com filtro Mil-
lipore de 0,22 n, líofilizada e conservada
a 4°C. Testes de controle de esterilidade
e pirogênio " in vivo" foram realizados
nos diferentes lotes. .^

A marcação do diisopropil-IDA com
00mTc, foi obtida pela adição, ao liofili-
zado, de 2 a 4 ml de pertecnetato de só-
dJo-oi>mTc, deixando reagir por 10 a 15
minutos em temperatura ambiente. Sua
pureza radioquímica foi determinada atra-
vés de controle cromatográfico e sua dis-

tribuição biológica avaliada em coelhos
adultos, através de cintilografia das vias
biüares.

Conjuntos de reativos liofilizados arma-
zenados a 4°C mesmo após 5 meses da
fabricação mostraram biodistribuição ade-
quada nos animais testados.

Após comprovação em animais, a Dl-
SIDA-!l!)mTc foi utilizada com ótimos re-
sultados, em voluntários normais e em
pacientes com bilirrubinemia elevada.
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GLUTAMATO-;))mTc: ESTÚDIO
COMPARATIVO UTILIZANDO MÉTODO
DE REDUCCION CON SnCI Y MARCADO
EN FASE SOLIDA.
(RESULTADOS PRELIMINARES)
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Muchos amiriuácidos conjugan dos im-
portantes propiedades: captación «electi-
va pôs diversos tejidos tumor !es y es-
truci.uta química corfespondiente a t-ue-
nos ligandos de complejos de coordina-
ción.

Con esa baçe se reporto Ia síntesis dei
compíejo de !M)mTc — glutamato utili-
zando SnCL como redurtor a pH3.5. Es-
túdios en animates con tumores experi-
mentales identificados como adenocarci-
noma e histiocitoma fibroso malhno. pie-
sentaron captation positiva. E^.udio en
pacientes con multiples metastasis oseas
reveladas previamente con '•»'•>mjr — piro-
fosfato, presentó captación positiva dei
glutamato-9í)mTc por Ias lesiones.

Estúdios cromatográficos sobre papel
Whatman y filtración por gel utilizando
sephadex, así como su comportamiento
in vivo (alta captación por hígado inme-
diatamente de administrado por via intra-
venosa) indicaron que ei glutamato-00mTc
así obtenido está parcialmente compuesto
por un coloide. También Ia captación en
ei paciente con metastasis óseas siguió
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un patrón de absorción que corresponde-
ria a coloide. Con la finalidad de lograr
una preparación sin componente coloidal
se está trabajando en Ia marcación dei
glulamato con 90mxc utilizando ei método
de reducción en fase sólida con Zn en
polvo como agente reductor. Se han lo-
grado marcaciones con una pureza radio-
química dei 90%. Los controles por cro-
matografía ascendente sobre papel What-
man con solución salina como solvente y
por distribución biológica en ratones (cap-
tación lenta por hígado y elevada elimi-
nación renal) indican Ia ausência de co-
loide en Ia preparación.

Corresponde ahora estudiar Ias pro-
piedades dei glutamato-99mTc así obte-
nido, como posible agente para localiza-
ción de tumores.

La desventaja presentada por ei méto-
do de reducción con Zn en fase sólida
fue ei alto porcentaje de actividad rete-
nido por ei filtro luego de Ia compleja-
ción.
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PREPARAÇÃO DE CONJUNTOS DE
REATIVOS PARA MARCAÇÃO
DE HEPARINA COM 99mTc
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A heparina tem sido usada há várias
décadas no tratamento de tromboembo-
lismo, embora seu mecanismo de ação
mereça ser melhor conhecido. Quando
marcada com fiOmjc pode ser usada em
diagnóstico de tromboen bolismo e enfar-
tes de miocárdio.

Fixpararam-se conjuntos de reativos de
heparina, destinado a ser marcado com
99mTc e utilizada em Medicina Nuclear.

Cada frasco possui um produto liofili-
zado, estéril, apirógeno constando de he-
parina Roche 2 mg (200 U.l.) tamponada
em tampão fosfato pH 6,1 e 0,2 mg de
cloreto estanoso.

No momento do uso, elui-se um vo-
lume de 2 ml de solução de pertecnetato
de sódio em solução salina na atividade

desejada. A solução é deixada em con-
tacto com o produto liofilizado durante
30 minutos. Nesse momento a percenta-
gem de complexação de 09mTc à molé-
cula de heparina é de 98%.

O controle radioquímico foi efetuado
com a solução marcada sendo submetida
à análise cromatográfica em papel What-
man n.° 1 em dois solventes: metil-etil-
cetona e tampão EDTA pH 5,75. Após
45 dias de preparação os frascos apresen-
tavam produtos com teores de marcação
na faixa de 95%.
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MARCAGEM DE ANTISOROS
ANTI-HEPTENO ALBUMINA (131)
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A esterificação direta entre hepteno
(norgestrel) e a proteína (albumina huma-
na) foi realizada da seguinte maneira:
0,3 g de norgestrel e 1 g de albumina
cristalizada (fornecida por Hoescht do
Brasil Química Farmacêutica S.A.) dissol-
vido separadamente em 10 ml de dioxa-
no, foram reagir durante uma semana no
escuro e à temperatura ambiente. O pro-
duto foi purificado em Sephadex C-25 e
analisado por espectrometria U.V. e I.R.
A análise mostrou -ser a conjugação da
albumina com norgestrel por esterificação
direta deu melhor rendimento sem des-
naturação, do que pelo método indireto
clássico. 5 coelhos foram imunizados com
o conjugado segundo o esquema clássico
de imunização. Após terem sido feitos os
testes de anticorpos contra o conjugado,
que se revelaram positivos, procedeu-se à
marcagem com >*M do *nti-soro pelos
métodos de Mcfarlane e de Hunter e
Greenwood (Cloramina T). Para análise,
o anti-soro marcado com i a l l foi subme-
tido a imunoeletroforese e radioimuno-
eletroforese, comparando soro marcado
com não marcado. O complexo antígêno-
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anticorpo marcado, foi precipitado e ana-
. sado por autorradiografia. O resultado
das reações imunológicas mostraram ser
melhor o método de marcação pela Clo-
ramina T, por não ocasionar desnaturação
do produto, o que foi confirmado pela
autorradiografia. Além disso a imunoele-
troforese demonstrou que o anti-soro era
específico contra a albumina, contra nor-
gestrel e contra o conjugado albumina-
norgestrel. Conclui-se, daí, que é possível
acoplar um esteróide sintético com albu-
mina humana normal e marcar seu anti-
corpo com iodo radioativo; ainda, que
os anti-soros reagem especificamente com
albumina, com norgestrel e com o conju-
gado albumina-norgestrel. Os anti-soros
podem ser usados para estudos do me-
tabolismo, relacionados com seus antíge-
nos específicos.
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MARCAÇÃO DA
GENTAMICINA COM
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A gentamicina é um antibiótico solúvel
em água, de natureza arrcnoglicosídica,
excretado por filtração glomerular. £ uti-
lizada na forma de sulfato de gentamici-
na no tratamento das infecções do trato
urínário causadas por germes gran-nega-
tivos. Por ser um produto tóxico é im-
portante sua avaliação biológica.

A gentamicina apresenta estrutura ade-
quada para formação de complexo com
»»mTc possibilitando o estudo da distri-
buição biológica em animais.

Utilizou-se o o»mTc para a marcação e
determinou-se o rendimento em função
dos redutores: hidrazina, ácido ascórbico,
cloreto estanoso e a mistura de ácido as-
córbico e cloreto estanoso.

O controle do produto marcado foi efe-
tuado por cromatografia em papel com

os solventes metil-etil-cetona e solução
salina.

Os melhores resultados foram obtidos
quando se usa a mistura de ácido ascór-
bico e cloreto estanoso para redução do
íon pertecnetato.
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DETERMINAÇÃO DA ESTABILIDADE
DE CONJUNTOS DE REATIVOS
PARA MARCAÇÃO COM »»»Tc
PREPARADOS NO IPEN-CNEN/SP
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Determinou-se a estabilidade dos se-
guintes conjuntos de reativos produzidos
no IPEN-CNEN/SP: ácido dietilenotriami-
nopentacético (DTPA), pirofosfato de só-
dio (Piro), metilendifosfonato (MDP), glu-
coheptonato de cálcio (CHA), citrato es-
tanoso (CitSn), fitato de sódio (Fit-Sn), so-
ro albumina humana (HSA), ácido dimer-
captosuccínico (DMSA) e enxofre coloidal
(S-coloidal).

A estabilidade dos referidos conjuntos
de reativos foi avaliada por meio de en-
saios de controle de pureza radioquímica
e distribuição biológica

Os ensaios de controle radioquímico
por cromatografia ascendente em papel
realizaram-se após a adição de 99mTcO-4,
nos seguintes termos de reação: 15, 30,
60, 120, 180, 240, 300, 360, 480 minutos
e 24 horas.

Procedeu-se a esses mesmos ensaios
em diversos tempos e até 12 meses após
a preparação do produto liofilizado.

Os resultados obtidos foram utilizados
para estabelecimento dos dados: tempo
de uso após a adição do 99mTcO-4 e va-
lidade ou vencimento do produto liofi-
lizado.

Os tempos e datas encontrados ultra-
passam àquelas indicadas no produto dis-
tribuído ao usuário.
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INVESTIGACION Y DESARROLLO
EN RADIOFARMÁCIA:
INCIDÊNCIA SOBRE
PRODUCION Y CONTROL

Autores:

Ana Maria Robles
Alba S. León
E. Silvia Verdera

Centro de Investigaciones Nucleares
Casilla de Correo, 860 - Montevideo - UR

Em suministro de productos radiofar-
macêuticos de calidad apropiada solo
puede estar garantizado por Ia realiza-
ción de buenas prácticas de manufactu-
ra así como por una investigación y/o
desarrollo exhaustivo sobre los diferentes
parâmetros que afectan ei producto final.

Por ello, las actividades en nuestro
Centro se han basado en:

1) ei estúdio y establecimiento de nor-
mas de fabricación relativas a Ia produ-
cíón de Tc-OOm y juegos de reactivos.

2) Ia investigación y estandarización de
métodos de control.

Esto ha conducido a que actualmente
se Ileven a cabo procesos de fabricación
y Control que han sido validados com re-
sultados de su aplicación clínica; se han
establecido fprmulaciones que dan una
mayor vida útil de los diferentes juegos
de reactivos así corno los valores limi-
tes de controles para Ia liberacíón de los
mismos.
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EFEITO DE FATORES IMUNOLÓGICOS
SOBRE A MEIA VIDA EFETIVA
DE UM RADIOFARMACO

Autores:
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Lab. de Biofísica do Inst. de Biociências -
URCS - R. Sarmento Leite - P. Alegre - RS

Já se tem determinado que fatores imu-
nológicos interferem no comportamento
de radiofarmaco quando a droga funcio-
na como antígeno. A albumina humana
normal iodada (I31I), administrada repeti-
damente, passa a ter comportamento ci-
nético diverso daquele que ocorre quan-
do de apenas uma administração, o que
pode ser evidenciado pela avaliação de
sua meia vida efetiva. Isto se deve ao
fato de haver formação de anticorpos que
acelera o processo de fagocitose, poden-
do também ocorrer fenômenos alérgicos.
Para analisar o comportamento das célu-
las imunocompetentes, através da avalia-
ção da formação de anticorpos, de meia
vida efetiva e da presença de fenômenos
alérgicos, coelhos foram imunizados con-
tra albumina normal iodada. Após detec-
ção de anticorpos por imuno-osmo-fore-
se, injetou-se o antígeno marcado. Reti-
rou-se sangue por punção cardíaca, sacri-
ficando-se os animais, um grupo de dez
minutos após a administração e outro,
trinta minutos após. Trabalhou-se, tam-
bém, um grupo de animais não imuniza-
dos, como testemunha. Os resultados
mostraram haver diferenças significativas
entre as contagens por grama de tecido,
entre os animais imunizados e o grupo
testemunho, nos dois tempos considera-
dos. As diferenças de contagens revelam
uma fixação, o estado imunitário do ani-
mal. Deprende-se que fatores imunológi-
cos determinem uma alteração da meia
vida biológica do antígeno e uma possí-
vel correlação entre esta e o estado imu-
nitário, é possível que a iodação induza
uma alteração antigênica e consequente-
mente, imunológica,



58

FUNCIONAMENTO CONFIABLE
DE LOS EQUIPOS
EMPLEADOS EN RADIOFARMACIA

Autores:
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Casilla de Correo 860 - Montevideo - UR

Las medidas de actividad efectuadas
en Control Radiofarmacéutico requieren
determination de relaciones entre órga-
nos con geometrías muy diferentes y con
niveles de actividad también distintos.

Por otra parte Ia calibración de solu-
ciones que van a ser liberadas ai usuário,
por medida de actividad deben presentar
exactitud y precision.

La determinación de pureza radionu-
cleídica, Ilevada a cabo por vários pro-
cedimientos, nunca menos de dos, deben
dar resultados con una sensibilidad mayor
que los limites máximos permitidos, para
Ia administración Ho' radionucleido en
humanos.

Con estos objetivos se llevaron a cabo
protocolos de control de calidad que in-
cluyen:

* efecto de condiciones geométricas
sobre medidas de actividad;

* linealidad de la respuesta y determi-
nación de los limites de manteni-
miento de Ia eficiência constante;

* varíacíón de Ia calibración de los
equipos en función de condiciones
ambientales y de tension;

para un calibrador de dosis tipo câmara
de ionización, un analizador monocanal
con detector de Nal (TI) y un analizador
multicanal Je 1024 canales con detector
de Ce (Li).

Los resultados obtenidos a Io largo
del ano 83 fueron analizados estadistíca-
mente y Ias conclusiones respecto a Ias

mejores condiciones de uso se pusieron
en práctica a fin de obtener la mayor
reproducibilidad, exactitud y precision en
Ias diferentes medidas Ilevadas a cabo.
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ABSORCION POR PIEL DE COLÁGENO
SOLUBLE DE ELABORACION
NACIONAL: SU ESTÚDIO MEDIANTE
COLÁGENO »25|
(TRABAJO EN EJECUCIÓN)

Autores:
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Facultad de Química
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Se estúdio Ia penetración de colágeno
soluble de produeción nacio.tal, median-
te ei empleo de colágeno marcado con
»-"'l.

Se realizo Ia extracción dei colágeno a
partir de pieles frescas de temera y lie-
bre por tratamiento con AcOH 0.5M.
El colágeno así extraído se purifico por
precipitación por NaCI 2.5M, seguido de
diáiisis y gel filtración en sephadex C-75.
La elución se controlo por medida de
extinción a 230 nm, determinándose Ia
concentration por dosificación de hidro-
xiprolina.

El control del colágeno obtenido, así
como ei de los colágenos importados
usados como referencia, se realizo por
electroforesis en poliacrilamida/SDS, pre-
via desnaturalización por ebullición en
SDS ai 2% en médio reduetor. La detec-
ción se realizo por tinción con CBB.

El marcado dei colágeno con 126I se
realizo por los métodos de cloramína T
y lodogen, con posterior purificación por
gel filtración con sephadex G-25. El con-
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trol de calidad de Ia molécula marcada
se efectuó por métodos electroforéticos y
cromatográficos. En este caso se trabajó
en cromatografía ascendente sobre papel
y se emplearon como solvente MetOH
85% y ButOH—ACOH—H20 (4:1:1).

La crema utilizada fué dei tipo O/W
y en ella se vehiculizó ei colágeno 125I
de actividad específica adecuada.

El estúdio "in vivo" se Ilevó a cabo
en ratas jóvenes (2 meses), aplicándose
Ia crema sobre Ia piei depilada, en con-
diciones estandarizadas. Al cabo dei tiem-
po de penetración prefijado, se sacrifico
ei animal y Ia piei fué procesada de ma-
nera de obtener cortes de 80 um de es-
pesor, realizados paralelamente a Ia su-
perfície de Ia misma. Dichos cortes se
Ilevaron a cabo en criomicrótomo a
—30°C, efectuándose Ias medidas en
contador de centelleo sólido.

Se discutirán los patrones de distribu-
ción obtenidos y su correlación con la
calidad dei colágeno empleado, así como
con los reportados por Hue et ai.
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EFEITOS DE BAIXAS DOSES DE
RADIAÇÃO GAMA NA FERTILIDADE
E SOBREVIDA DE
"DROSOPHILA MELANOGASTER"

Autores:

Márcia Emilia M. Da Luca
Bernardo Blum

Universidade Santa Ursula, Centro de
Ciências Biológicas - R. Fernando Ferrari,
75 - Botafogo, Rio de Janeiro - RJ

A fim de determinar os efeitos de bai-
xas doses de radiação gama continua na
fertilidade e sobrevida de Drosophila me-
lanogaster, foram irradiadas inicialmente
populações em segundo estágio larvar,
através de ampolas de Na i*>l, durante
72 horas à doses de 15.Q>34*.0 e 60.0 rad.
Populações de controle pàVeadas foram
mantidas nas mesmas condições ambien-
tais. O percentual de fertilidade e sobre-
vida foi calculado através de contagens
em dias alternados dos ovos eclodidos e

adultos (respectivamente). Para ambos
experimentos as diferenças encontradas
são estatisticamente significativas entre o
controle e o irradiado ̂  nível de 5% de
significância. Na fertilidade esta diferen-
ça é bem marcante no primeiro dia de
eclosão; sendo notório que a fertilidade
é inversamente proporcional ao aumento
das doses. Para a sobrevida, exceção pa-
ra dose de 60.0 rad, observa-se que nos
experimentos de 34.0 rad há um aumen-
to percentual da mortalidade num perío-
do equivalente à metade da sobrevida
máxima, que variou entre 40 e 50 dias.
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DETERMINAÇÃO OA RADIOATIVIDADE
DE CORPO INTEIRO DO 131I
ORIUNDO DE CONTAMINAÇÃO
PROFISSIONAL — DETETOR
DE CORPO INTEIRO E ANÁLISE
DE EXCREÇÃO URINARIA

Autores:
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Comissão Nacional de Energia Nuclear
Inst. de Pesquisas Energéticas e Nucleares
C. Universitária - Pinheiros - São Paulo

As normas básicas ditadas pelos orga-
nismos internacionais e adotados no Bra-
sil estabelecem que o controle da expo-
sição de trabalhadores que manipulam
material radioativo devem ser monitora-
dos a nível da irradiação externa e in-
terna. A irradiação externa é eficiente-
mente controlada pelo emprego de do-
simetros pessoais cujos serviços são pres-
tados por diversas empresas credenciadas.
Por outro lado, no próprio ambiente de
trabalho a dosimetria interna poderá ser
efetuada com razoável segurança median-
te a medida da radioatividade encontrada
nas excreções. O propósito deste traba-
lho é relatar os procedimentos experi-
mentais que conduzem a determinação
da atividade total corpórea de 181I de
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profissionais que incorporam este isótopo
acidentalmente a níveis próximos dos má-
ximos permissíveis. Comparou-se as me-
didas da excreção urinaria com as medi-
das do detetor de corpo inteiro. "Pool"
de urina de 8 horas é coletado adicio-
nando-se iodo frio como carregador.
Acrescenta-se Na2S2Oft 1N em Hcl para
se obter o iodo na forma de iodeto. Este
é precipitado com AgCI. A amostra é
agitada por 0,5 hora e centrifugada. Me-
de-se a radioatividade do precipitado em
detetor de Nal (TI) tipo poço. A radioati-
vidade total corpórea foi estimada fazen-
do-se uso da expressão cinética E(t) =
1,4e- !.'" + 2X10-3e-0.oe4t. Os mesmos
indivíduos foram submetidos à medida da
atividade corpórea pelo detetor de corpo
inteiro constituído de detetor de Nal (TI)
de 20 cm de diâmetro e 8 cm de altura,
blindado por cela de aço (12 cm), reves-
tido de chumbo (8 mm) medindo 3 m X
3 m X 3 m e acoplado a um analizador
multicanal. Todas as medidas foram rea-
lizadas em geometria de cadeia recliná-
vel segundo o modelo de Argonne com
sistema multicanal de aquisição de da-
dos. A correlação linear de resultados
entre as duas estimativas foi de r = 0.99.
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CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DA
RADIOATIVIDADE DE FUNDO
EM HABITANTES DA REGIÃO
METROPOLITANA DE SAO PAULO

Autores:

Eliezer Dia* Sacchetto
Cario* Henrique de Mesquita
Sudemaique Fernandes Deus
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A sociedade contemporânea deposita
esperanças na tecnologia nuclear, para a
solução dos problemas energéticos, de*
correntes da escassez de recursos hídri-
cos e dos combustíveis fósseis. A implan-
tação dessa tecnologia, só terá sucesso
se, paralelamente for desenvolvido um

plano de controle radiológico, que man-
tenha segura a sua aplicação. Neste sen-
tido, é imprescindível que em primeiro
lugar se proceda à caracterização do per-
fil de fundo da radioatividade corpórea
natural. A determinação diferencial dos
limites entre ocorrência natural e even-
tual contaminação, é feita atualmente com
o emprego dos modernos contadores de
corpo inteiro. No presente trabalho rela-
tam-se os resultados de um projeto de
levantamento de perfil radiométrico de
indivíduos da população, não envolvidos
profissionalmente com material radioati-
vo. Utilizou-se um CCI com detetor de
Nal (TI) de 20 cm de diâmetro e 8 cm de
altura, blindado por cela de aço (12 cm),
revestido de chumbo (8 mm) medindo
3 m X 3 m X 3 m e acoplado a um ana-
lizador multicanal. Todas as medidas fo-
ram realizadas em geometria de cadeia
reclinável segundo o modelo de Argonne.
As faixas de energia selecionadas para o
estudo foram: 0 — 500 Kev; 0 —1000
Kev; 0 — 3000 Kev. Até o presente mo-
mento foram monitorados 32 indivíduos.
Os dados colecionados revelam a pre-
sença de pico de energia na região de
1540 Kev. Atribuído ao "K, de ocorrên-
cia natural (0,012%), numa concentração
de 0,044 uCi (média). Estudos semelhan-
tes realizados no Hemisfério norte rela-
tam a presença de outro componente ra-
dioativo, o 137Cs, originado do "fallout",
não verificado em nossas medidas.
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RESÍDUOS DE PESTICIDAS (AMITRAZ)
NO LEITE, PLASMA,
URINA E TECIDO ANIMAL

Autores:
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Inst. de Biocíências e Faculdade de Ve-
terinária - UFRCS - Rua Luiz Englert
Porto Alegre - RS

Há uma preocupação cada vez maior
no sentido de detectar resíduos de pes-
ticidas em alimentos. O nosso laborató-
rio se propõe a estudar os resíduos de
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Amitraz (diamidine 1,5-di-(2,4-dimethyl-
phenil)-3-methyl-1-3,5-triazapenta 1,4 die-
ne) carrapaticida mais usado em nosso
meio rural.

Para tanto uma vaca com 320 kg, pro-
duzindo 5 litros de leite diários foi co-
locada em uma baia cujas paredes e o
teto eram revestidas de plástico bem co-
mo o assoalho, sendo este ainda forrado
com serragem. O animal foi banhado por
aspersão com a seguinte solução:

Amitraz comercial (12,5%) 100ml
Água q.s.p 500ml
Amitraz marcado com " C 250>ci
Amostras dos tecidos e líquido do or-

ganismo do animal foram colhidos e ana-
lisados.

RESULTADOS — Verificou-se que nos
pêlos a maior concentração do produto
aparece entre 7 e 31 h decaindo rapida-
mente após 48h.

No soro vemos um ligeiro aumento da
concentração do amitraz marcado, de 7
para 31 h decaindo lentamente após 48h.

Na urina temos leve aumento de 7 para
31 h decaindo drasticamente após 48h.

Nas amostras de glândula Mamaria e
estômago vemos ainda a presença detec-
tável do produto marcado após 48h da
aplicação do amitraz.
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Assunto: MEDICINA NUCLEAR IV
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ESTUDO DO TRANSITO ESOFÁGICO
EM PACIENTES COM ESCLEROSE
SISTÊMICA PROGRESSIVA (ESP)

Autores:

Mauro K. Keiserman
Carlos Alberto Von Mühlen
Eduardo Brunei Ludwig
Osvaldo Estrela Anselmi
José Cutin
Fernando Appel da Silva
Júlio César Simon
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Foram estudados 12 pacientes com o
diagnóstico de ESP e 6 controles normais
para verificar a sensibilidade do método
cintilográfico em detectar precocemente e
de forma quantitativa distúrbios do trân-
sito esofágico. Utilizou-se suco de frutas
e ovos cozidos marcados com 99mTc. para
rastreío dos fenômenos de motilidade
ocorrendo no órgão. Um computador
acoplado à gama-câmara permitiu a quan-
tificação e registro gráfico dos eventos
em áreas de interesse pré estabelecidas
sobre o esôfago proximal, médio e distai.

O estudo revelou distúrbios da motili-
dade em todos os casos de ESP, com ní-
tido retardo do trânsito, tanto de líquidos
quanto de sólidos, à altura dos terços
médio e distai do esôfago.

A comparação com os registros radio-
gráficos permitiu a constatação de que
além de facultar a quantificação dos acha-
dos, a cintilografia se mostra mais sen-
sível na detecção de alterações precoces
nesta doença, a um tempo em que as
radiografias ainda podem ser interpreta-
das como normais.

ESTÚDIO CENTELLOGRAFICO DE LA
PERISTALSIS ESOFAGICA

Autores:

Lorenzo, Maria
Bianco, Alicia
Seoane, Susana
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Centro de Medicina Nuclear — Hospital
de Clínicas - Avda. Italia s/n, Monte-
video, Uruguay

El Trânsito Esofágico (TE) es ei trans-
curso dei bolo deglutido a Io largo dei
esôfago hacia ei estômago; está condicio-
nado por la peristalsis esofágica (PE) y
está alterado en diversas patologias. De
acuerdo a Russell y col se considero nor-
mal ei tiempo de trânsito (TT) de 15 seg.
El modo de trânsito se evaluó de acuerdo
ai patrón descrito por Russell y col en
1980: a) normal; b) prolongado; c) adi-
námico; d) incoordinado. Se estudiaron
29 sujetos 8 voluntários normales, 17 pa-
cientes con sintomas de reflujo gastroeso-
fagico (RGE), 2 con esclerodermia, 1 con
dermatomiositis y 1 con estenosis esofá-
gica. Se administro a los pacientes un
bolo de 10 ml de água y 500 uCi de
99mTc-S° que fue deglutido a comando.
Se utilizo una gammacámara en Ifnea con
un sistema de computación. El paciente
se coloco en decúbito dorsal incluyendo
en ei campo Ia faringe, esôfago y parte
de estômago. Se adquirieron 20 ima-
geries (4 cada 10 seg). Para procesar Ia
información se colocaron áreas de intorés
en faringe, 1/3 sup, 1/3 médio y 1/3 inf
de esôfago, obteniéndose Ias curvas de
actividad tiempo de cada área. En los
voluntários normales, ei TE fue normal.
En los 17 pacientes con sintomatologia
de RGE ei TE fue incoordinado y en 7 fue
prolongado. En los pacientes portadores
de esclerodermia ei TE fue incoordinado
y en ei paciente con dermatomiositis fue
adinámico. En Ia estenosis esofágica ei
TE fue incoordinado y prolongado. El es-
túdio centellográfico de Ia PE con 99mTc-S°
es una técnica simple, no ínvasiva, cuan-
títativa y de elevada sensibilidad.
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GAMACINTIL0GRAF1A NO ESTUDO
DO TRANSITO ESOFAGEANO

Autores:
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O trânsito esofageano foi estudado atra-
vés de técnica cintilográfica (Russel et. ai,
Castroenterology 1981, 80:887-892) em 13
voluntários sem disfagia ou outras queixas
digestivas e em 12 pacientes chagásicos
com disfagia e esôfago normal ou de ca-
libre pouco aumentado ao estudo radio-
lógico. Em posição supina sob o coli-
mador de uma gama-câmera, cada paci-
ente deglutiu 10 ml. de água com 250
uCi de 99mTc ligado a enxofre coloidal.
Imagens foram obtidas a intervalos de
0,25 seg. durante 40 seg. Empregando-se
un. microcomputador foram construídas
curvas de atividade X tempo para as re-
giões de interesse correspondentes ao es-
tômago e terços superior, médio e infe-
rior do esôfago. O tempo de esvazia-
mento do esôfago variou de 5 a 15 seg.
entre os voluntários normais, com padrão
de esvaziamento característico. Os cha-
gásicos apresentaram tempos de esvazia-
mento variavelmente prolongados e pa-
drões de esvaziamento descritos como
adinâmico, incoordenado e de retenção
parcial.

O método cintilográfico empregado, não
invasivo, revelou-se sensível para detec-
ção de anormalidades motoras do esô-
fago na doença de Chagas.

67

REFLUXO GASTRO-E8OFAGICO (RGE):
AVALIAÇÃO CINTILOGRÁFICA EM
PACIENTES COM E8CLER08E
SISTÊMICA PROGRESSIVA (E8P)
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Seis indivíduos assintomáticos do ponto
de vista gastrointestinal e 12 pacientes
com Esclerose Sistêmica Progressiva (ESP)
foram estudados na posição supina após
ingestão de 300 ml de suco de frutas
marcados com WmTc.

Um cinto abdominal provido de man-
guito de pressão e manômetro aclopado
permitiu a aplicação de pressões gradati-
vamente maiores na câmara gástrica.

A atividade radioativa sobre o esôfago
foi visualizada continuamente em cada
área de interesse o que permitiu a cons-
trução de gráficos de volume refluído e
pressão aplicada.

No grupo controle não evidenciamos
RCE, ao contrário do que ocorreu em to-
dos os pacientes com ESP, onde a pres-
são crítica extra-abdominal para ocorrên-
cia de refluxo se situou no patamar dos
60mmHg.

Houve boa correlação com o escore
clínico de RCE, mas não com os achados
radiológicos, uma vez que nestes últimos
não se demonstrou refluxo em grande
parte dos casos estudados.

Concluímos pela real utilidade do mé-
todo na detecção quantitativa do RCE em
pacientes com ESP.
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EXPLORAÇÃO RADIOISOTÓPICA NO
DIAGNÓSTICO DAS PNEU MOP ATI AS
DE REPETIÇÃO POR REFLEXO
GASTROESOFAGICO

Autores:
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As pneumopatias de repetição, causadas
por aspiração do conteúdo gástrico são
entidades nosológicas bastante freqüentes
è de difícil diagnóstico diferencial. Dentre
os métodos de investigação mais empre-
gados, a estudo cintigráfico no nosso
meio, vem se impondo cada dia.

O exame baseia-se na adição, à dieta
normal, de um radiofármaco não absor-
vível pela mucosa gástrica, que é admi-
nistrada com o paciente posicionado sob
o campo de visão de uma cân ara a cinti-
lações. Registram-se imagens dinâmicas da
fase precoce do exame e documentos es-
táticos tardiamente, até doze horas.

Os autores desse trabalho estudaram
um grupo pediátrico com suspeita clínica
de refluxo gastroesofágico, e concluíram
que a investigação radioisotópica; método
inócuo, não invasivo, de realização am-
bulatorial, reprodutível e de grande sen-
sibilidade, permite avaliação fisiopatoló-
gica do quadro, sendo exame de eleição
para o diagnóstico diferencial das pneu-
mopatias de repetição na infância, pois
não só possibilita o diagnóstico da pato-
logia como também auxilia no acompa-
nhamento e conduta terapêutica.
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A COLECINTIGRAFIA COM MmTC-HIDA
NO ESTUDO DA MOTILIDADE DA
VESÍCULA BILIAR DE PACIENTES
SUBMETIDOS A VAQOTOMIA
TRONCULAR

Autores:

Paulo do Araújo Carvalho
Eduardo Brunal Ludwig
Barnando Laio Spin»
José Cutln

Medicina Nuclear e Castroenterologia do
H.C.P.A. - Rua Ramiro Barcelos, 2350 —
Porto Alegre - RS

A alteração da resposta contrátil da ve-
sicula biliar após a vagotomia troncular é
avaliada através da fração de ejeção da
bile marcada com WmTc-HIDA. Como es-
timulante desta contração utilizou-se um
agonista colinérgico (carbacol) em dose
subliminar, com o objetivo de confirmar-
se a Lei de Cannon utilizando-se ao invés
do colecistograma oral, a colecintigrafia,
método que permite a estimativa muito
próxima do volume real do conteúdo ve-
sicular e ao mesmo tempo o estudo dinâ-
mico do seu esvaziam jnto.

Os pacientes, em jejum, receberam 5 a
10 mCi de Wmjc-HIDA EV, e duas horas
após, procedeu-se à contagem da radia-
ção emitida até 400.000 c.p.m. Obtida
esta contagem basal, injetou-se o carbacol
IM e nos 3 intervalos de 15' subseqüentes
obteve-se a contagem das radiações emi-
tidas ao final de cada um destes inter-
valos, sendo o limite das contagens esta-
belecido através da pré-fixação do tempo
de contagem de leitura basal.

Obtidas as 4 imagens, foram definidas
duas áreas de interesse, uma sobre a vesí-
eufa biliar (média de 1014 pixels) e outra
sobre a fígado (266 pixels) correspondente
ao Background. As contagens foram cor-
rigidas pelo fator de decaimento do Tc
(CNEN) e a fração de ejeção calculada.

Verificou-se que o grupo de pacientes
vagotomizados (n = 11) ejetou 29% do
conteúdo vesicular, enquanto os pacientes
portadores de úlcera péptica duodenal
tratados com antiácido e metoclopramida
(n = 11) ejetaram 2% do conteúdo. A
diferença entre os grupos é significativa
(p < 0,001).

Concluiu-se que um estímulo neural
puro em dose subliminar propicia uma
ejeção efetiva do conteúdo vesicular do
vagotomizado, ao mesmo tempo que o
uso da colecintigrafia com ^mfc-HIDA
diminui consideravelmente a possibilidade
de vícios de aferição dos dados, refle-
tindo a variação real do volume vesicular.
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ESTUDO CORRELACIONANDO MEDICINA
NUCLEAR E ULTRASSONOGRAFIA EM
MASSAS EXPANSIVAS INTRA HEPATICA
ISOECÓICAS

Autores:

Sergio Gabbay
José Jorge G. Lima
Berdj A. Meguerían
Sanson Rozenblum
Rosângela G. Barbosa
Nanei rosta da Silva

Serviço de Medicina Nuclear - Hosp. dos
Servidores do Estado - Rua Cacadura Ca-
bral, 178 - Saúde - Rio de Janeiro — RJ

A Medicina Nuclear e a Ultrassono-
grafia, como métodos complementares de
diagnóstico encontram uma das suas
maiores aplicações nas investigações de
patologias hepáticas.

A Cintigrafia hepática com radiocoloide
apresenta elevada sensibilidade na de-
tecção de lesões focais, embora não pos-
sua especificidade. A Ultrassonografia des-
taca-se nas avaliações destas hepatopatias
dado a facilidade de distinção quanto a
sua forma, conteúdo (Cistico, sólido, etc.)
contornos internos, septos, relações ana-
tômicas com duetos biliares e outros.

Os autores deste trabalho estudaram a
luz da medicina nuclear e da ultrassono-
grafia, pacientes com suspeita clínica de
hepatopatia focais com especial atenção
para as lesões ocupadoras de espaço, que
se apresentaram ao Ultra-Som (como área
isoecoica), sem expressão anátomo-suno-
gráfica.

É sabido da alta eficácia de ambos os
procedimentos imagenológicos em hepa-
topatia focais. Entretanto através desta
amostragem de casos, corroborou-se a im-
portância da somação dos vários métodos
imagenológicos, no diagnóstico de hepa-
topatias focais em fases precoces de evo-
lução, anteriormen e diagnosticadas pelos
métode^ convencionais semijlógicos asso-
ciados as alterações das provas de fun-
ção e ou de excreção hepáticas deter-
minadas por métodos bioquímicos.

DIAGNOSTICO RADISOTONCO EN LOS
ANEURISMAS DE LA AORTA TORACICA

Autores:

Gaudiano, Javier
Mut, Fernando
Lago, Graciela
Aznarez, Alicia
Heuguerot, Carlos
Bangueses, Graciela
Rodriguez, Daniel
Touya, Eduardo

Centro de Medicina Nuclear
Hospital de Clínicas
Avda. Italia s/n - Montevideo, Uruguay

Se presenta una serie de 23 pacientes
con patologia de Ia aorla torácica y dei
tronco braquiocefálico arterial que fueron
estudiados mediante angiografía radiso-
tópica.

Ias edades se distribuyeron entre 52 v
97 anos (J:82 a), siendo 15 dei sexo mas-
culino y 8 dei sexo femenino.

El motivo dei estúdio en 18 de Ias
observaciones fue una imágen radioló-
gica cuya naturaleza se deseaba aclarar;
en 2 casos ei pedida fue motivado por
dolor torácico interso, en otros 2 por
disfagia y en ei último por comprobarse
asimetría de pulsos periféricos

La angiografía radisotópica se efectuó
mediante inyección endovenosa de un
bolo radiactivo de 25mCi de 99mTc, ob-
teniéndose imágenes secuenciales de 1 se-
gundo de exposición durante 40 segun-
dos. Posteriormente se obtuvieron imá-
genes del pool cardiovascular en proyec-
ciones AP, OAI y LI dei tórax, con en-
foques adicionales según ei caso OAD v
region abdominal. La información fue
procesada en un sistema de computación
y evaluada mediante Ia observación en
forma de cine y Ia obtención de curvas
de trânsito de regiones seleccionadas por
áreas de interés.

En 10 casos se hizo diagnóstico de
aneurisma de aorta no complicado topo-
grafiado en Ia porción ascendente en 5,
cn Ia porción horizontal en 4 y uno cn
Ia porción desendente d*»' cayado.

En 4 observaciones ei tiempo venoso
demostro compresión parcial de la vena

82 —



cava superior, correspondiendo a 2 aneu-
rismas de Ia porción ascendente y 2 de
Ia porción horizontal dei cayado, uno de
estos extendiéndose más allá dei codo
posterior.

En três situaciones se comprobaron irre-
gularidades en los bordes de Ia imágen
aórtica Io que fue interpretado como un
signo de complicación y correspondieron
a aneurismas disecantes que fueron dos
dei tipo II y uno dei tipo I de Ia clasi-
ficación de DeBakey.

En dos casos en que se observaba un
saco aneurismático de gran tamano, Ia
comprobación de una zona hiporradiac-
tiva en su interior permitió ei diagnóstico
de aneurisma parcialmente trombosado.

En un paciente con sintomatologia de
disfagia ei estúdio demostro que la aorta
presentaba ei cayado hacia Ia derecha,
con una dilatación de Ia porción hori-
zontal y descendente.

En Ias 3 últimas observaciones en que
se planteaba diagnóstico diferencial entre
tumoración sólida o vascular paramedias-
tinal derecha, ei procedimiento demostro
una dilatación aneurismática dei tronco
braquiocefálico arterial; en una de ellas
se asociaba un aneurisma de la aorta ab-
dominal que se extendía hasta Ia ilíaca
derecha y otra presentaba obstrucción dei
tronco braquiocefálico venoso izquierdo
con desarrollo de circulación colateral.

De acuerdo a estos resultados, se consi-
dera que Ia angiografía radisotópica es un
procedimiento de utilidad en el primer
nivel de evaluación dei aneurisma de aor-
ta, permitiendo ei diagnóstico diferencial
de Ias imágenes radiológicas mediastales
y Ia seiección de pacientes para Ia aorto-
grafía de contraste candidatos a trata-
micnto quirúrgico.
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LA ANGIOGRAFÍA RADISOTÓPICA
EN LA EXPLORACION DE LA
VENA CAVA SUPERIOR

Autora*:
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Se presenta una serie de 16 pacientes
estudiados con angiografía radisotópica en
los cuales ei procedimento mostro su ca-
pacidad para evidenciar alteraciones en Ia
vena cava superior (VCS) ó en sus aflu-
entes inmediatos.

El 99m"Tc se inyectó en forma de bolo
radiactívo en una vena del pliegue del
codo. Se adquirieron imágenes seriadas
de un segundo de duración cada una en
ei sistema de computación.

En 6 pacientes ei estúdio se reitoró me-
diante una segunda inyección en ei brazo
contralateral.

Los resultados fueron:

1) Anomalia anatômica dei sistema de Ia
vena cava superior. En dos observa-
ciones se comprobó Ia presencia de
dos venas cavas superiores, en uno
de los casos cada VCS drenaba inde-
dendientemente Ia circulación venoss
homolateral. En ei otro ai persistir
Ia comunicación entre ellas se relle-
naban Ias dos cavas en Ia inyección
dei brazo izquierdo y solo Ia cava de-
recha ai inyectar en ei micmbro ho-
molateral. En una terrera observación
de demostro que existia unicamente
una vena cava superior izquierda tanto
en Ia inyección dei brazo derecho co-
mo en la del izquierdo.

2) Compresión parcial de la vena cava
superior. Se observo en dos pacientes
portadores de un câncer epidermoide
indiferenciado de pulmóii y en 4 ca-
sos de aneurismas d» la aorta torá-
cica.

3) Compresión completa de la vena cava
superior con desarrollo de importante
circulación colateral. Correspondió a
una paciente con un carcinoma indi-
ferenciado que ocupaba ia mayor parte
dei mediastino anterior.
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4) Compresión u obstrucción dei tronco
venoso braquiocefálico (TVBC) izqui-
erdo con circulación colateral. Corres-
pondió a 6 observaciones demostrán-
dose en 3 por Ia doble inyección Ia
normalidad del TVBC derecho y de
ia vena cava superior. En 2 casos Ia
causa era un aneurisma de la aorta,
en una observación se debía a un
aneurisma dei TBC arteriol y 3 a obs-
truciones dei TVBC. Se definieron di-
versas vias de circulación colateral in-
cluyendo mamaria interna, intercos-
tales, torácicas, tiroideas y yugular in-
terna.

Se destaca la sencillez e inocuidad del
procedimiento junto a Ia rica información
aportada que en varias de Ias observa-
ciones en forma indirecta fue capital para
reorientar Ia investigación diagnostica.
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RETENÇÃO DE Mm-TC-MDP E
AUSÊNCIA DE CAPTAÇÃO DE
B9m-TC-ENX0FRE COLOIDAL
NO BAÇO*

Autores:

José Ulisses M. Calegaro"
A. c. Macedo de Carvalho**
Rogério Ulyssea"

Os autores relatam caso de paciente fe-
minina, 9 anos, portadora de anemia he-
molítica tipo SS (falciforme) que eviden-
ciou, à cintilografia óssea com 99m-Tc-
MDP, concentração do traçador radioativo
ao longo de todo baço, sede de volumosa
esplenomegalia. O estudo com 99n»Tc-
enxofre coloidal, em contrapartida, mos-
trou ausência completa de captação do
material coloidal. Analisam aspectos que
poderiam justificar o achado incomum,
bem como efetuam rápida revisão de lite-
ratura.

* Trabalho realizado pela Unidade de
Medicina Nuclear do Hospital de Base
da Fundação Hospitalar do Distrito Fe-
dera! - BSB

** Especialistas em Medicina Nuclear.
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EVALUACION DE LA FUNCION DE
DRENAJE DE LA TROMPA DE
EUSTAQUIO MEDIANTE RADISOTOPOS

Autores:

Gaudiano, Javier
Palma, Aurélio
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Touya, Eduardo

Centro de Medicina Nuclear y Cátedra de
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Avda. Italia s/n - Montevideo, Uruguay

En la patologia del oído médio, ya sea
con timpano perforado o cerrado, tiene
importância Ia evaluación objetiva de Ia
función de drenaje de Ia Trompa de Eus-
taquio.

Se presenta una serie de 6 pacientes
con afecciones de oído médio de caracter
diverso, 5 de ellos con timpano perforado,
en los que se evoluo Ia función de dre-
naje mediante un método semicuantita-
tivo, empleando radisótopos.

El procedimiento se realizo mediante
Ia inyección transtimpánica o a través de
una perforación existente, de 200 a 300
uCi de 9*"Tc-DTPA en un volumen de
0,2 ml. Inmediatamente postinyección se
adquirió Ia información durante 20 mi-
nutos en un sistema de computation (PDP
11/34 - Gamma 11). Se analizaron Ias
imágenes obtenidas mediante regiones de
interés irregulares, no superpuestas, colo-
cadas sobre ei área de inyección y sobre
el sector de drenaje.

La información resultante permitíó di-
ferenciar 3 patrones en Ias curvas obte-
nidas de Ia zona da actividad inicial, cor-
respondientes a: a) casos de drenaje nor-
mal, b) casos que presentam obstrucción
parcial y c) casos de obstrucción total o
ausência de drenaje. Los resultados fue-
ron comparados con estúdios radiológicos
contrastados de Ia Trompa de Eustaquio.

Se concluye que ei presente es un mé-
todo objetivo e inócuo, que permite se-
parar pacientes con diferente grado de
compromiso patológico de oído médio.
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