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T E M A S L I V R E S (I)

Sexta-feira , 16/08/85

PRESIDENTE: LOIS ROBERTO FERNANDES MARTINS

SECRETÁRIO: BETTE FLO» T. MOREIRA

11:00- 11:10 -SIGNIFICADO DA CAPTAÇÃO DO PIlOrOSFATO-99*Tc (FF) AFÕS BEPEtFUSÂO RO

' INFARTO AGUDO DO MIOCÍRDIO (IAM)

Soares , Jr.J.; Meneguetti,J.C;Ariê,S.; Checchi.H. ;Silva,L,A.;

Bellotti.G.; Baaires, J.A.F.; Hironaka.F.B.; Pileggi.F.; CAMARGO,E.E.

11:10 - 11:204NGI0CARDI0GRAF1A RADIOISOTOPICA NO DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE TUMORA

ÇÃO MEDIASTINAL

Soares Jr,J.; Seuto»F.J.F.; Mcncguctci, J.C.; Cukicr.A.; HironakCrF.H..;

Pileggi,F.; C«Mtrfo, E.E.

11:20 - 11:3O^ANGIOCARDIOGRAFIA RADIOISOTOPICA MÉTODO PRIMEIRA PASSAGEM SINCRONIZADA

NA AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO VENTRICULAR.

Santana João A. Macedo.,Paixão J.R.,Oliveira L.S. E Silva H.B.

11:30 - 11:40-ANGIOCARDIOGRAFIA RADIOISOTOPICA MÉTODO PRIMEI1A PASSAGEM SINCRONIZADA

NO DIAGNOSTICO DA CARDIOPATIA ISQUtMICA CORONARIANA.

Santana João A. Macedo,,Paixão, J.R.,Oliveira J.C.Sv^Oliveira L.S.,

Silva H B.

11:40-11:50 - PADRÕES CINTILOGRÀFICOS DA ENDOMIOCARDIOFIBROSE

Giorgi, M CaP.;Soare» Jr.,J.; HironakarF.B.;Du*rta(D.;McneguettivJ.C.;

Barreto,A.C.P.; PileggitF.;CaaargovE.E.

11:50-12:00 - PERFUSÃO MIOCÃRDICA COM TÃLIO - 201 EM PACIENTES SINTOMÁTICOS COM FLUXO

LENTO Ã CINECORORARIGRAFIA:

Soueo,FcJ.P.; Hironaka,F.H.;MenefuettivJ.C.; Soares Jr.,J.;Lage,S.;

Ra«iret,J.A.; Chalela, V.A.;Alfieri,R.C.;Rati,M.;fellotti,G.

E Caaargo,E.E.



12 00 - 12:10 - IMPORTXllCIA DA CUTTILOGIAFIA MOCÜBICá CQH TÃUO - 201

ASSOCIADO AO DIPXEXDAMOL HA AVALIAÇÃO BE PACIENTES CCH

DOEMÇA COMKAIIAIIA GIAVE E OSOFIClIWCIA CAfcDXACA CONGES

TIVA (ICC)

Hiron*ka,F.H.;Soarts,Jr.J.;Meiiefuetti ,J.C.; OLIVEIRA,S.F;

Raairea,J.A.F.; AriS.S.; tellotti.C;

12:10 - 12:20 - FALSA IMAGEM DE RIM EM FEUADUIA I CIVTILOGtAFIA URAL

C«rMliado Maliska.Eli Vt l losc d* Ol ive ira , M»ri« btpês i te h a u ,

Li* M.B. ém Fonseca , Maria do Eocio Bcnka Gonçalves,A.M.F. da Fiabo

E J.C.Magalhias P ia to .

12:20 - 12:30 - C1HT1LOG1AFIA COM GLUCOHEPTOIIATO - " " i c MAS VEOPLASIAS POLMOHAEES

MALIGNAS.

M.P.Mulinaxi; C.A.BuebpitualtJ.C.Maaaguatti;M.Tarra F9 (T.T.Taka|aki;

C.R.C«r?alho;A.Caki*r;J.C.C.Gonçalvcs; F.S.Vargas; E.E.Caaargo.

12:30 - DISCUSSÃO



T E M A S L I V R E S - SEÇiO ECTU

Sábado , 17/08/85

PRESIDENTE: JAIRO UACNER

SJCRETARIO: AKTOMIO BAUIEII

08:00 -0t:10 - PESQUISA DE RBFLÜXO CASTBO ESOFAGICO

Miiroa R.S.Liaa»Maria Silva Sucupira,Leoaora Gendolfi Sctaits,

Fernanda Marchetti 1. Crus.

08:10 -Oi:20 - PESQUISA DE REFLU10 CASTRO ESOFACICO POR MÉTODO CIHTILOCRAFICO 3M

PACIENTES COM ESOFACITE BI «FLUXO

Maria Silva Sucupira (•) a Sylvio Paraira da Jams (++)

08:20 -08:30 - IMPOWlHCIA DA CIOTILOCIAFIA HEPÃTICA SO DIACMÕSTlCO DE MASSAS SUPUA

DIAFRAGMiTICAS.

Caraclindo Maliaka,Maria E. Panas,Dãrio S. da Barroa, João Calcino

A.Maxittho, Paulo M.Pallasrini » J.C.M.Pinto.

08:30-08:40-0 ESVAZIAMEHTO GÁSTRICO DE SÓLIDOS NA ESCLEI0SE SISTÊMICA PROGRESSIVA

Luiz Ernesto da Alatida Troacon, Ricardo Brandt dc Olivaira.Robttto

Oliveira Dantaa, Oaaaa Calixto Silva» Joffre Resende Filho c Nattia

Iaxigi.

08:40 -08:50 -' ESTUDO GAMACIHTILOGRÃFICO DA M0T1LIDADE DA VESlCULA BILIAR EM CHACXSICOE

CRflhlCOS : RESULTADOS PRELIMIMARES:

Lui* Etnesto da Almida Troncon, loffre Resende Filho a Masaia Iaxigi

08:50- 09:00 - FORÇA DA GRAVIDADE E TRÂNSITO ESOFAGEAKO NA ESCLEROSE SISTÊMICA PRO-

GRESSIVA (ESP) . UM ESTUDO GAMACIÍTILOGRÍFICO.

Ricaido Brandt da Oliveira,Joffre Rerande Filho a Nassia Iasigi.

09:00 - DISCUSSÃO

T E M A S L I V R E S - I I

Sábado , 17/08/85

PRESIDENTE: MARIA SOCORRO PAIVA OLIVEIRA

SECRETARIO: MARTCEL FIGOES DE BARBOSA

11:00 -11:10 - ALTA PREVALÊNCIA DE RESPOSTA ABOLIDA DE TIROTROFIHA (TSH) AO HORM0NXO

LIBERATOR DE TIROTROFIKA (TRH) EM PORTADORES DE BOCIO MULTINODULAR

ATOXICO VOLUMOSO (MNA) MA REGIÃO DE BOTUCATU - SP.
i

Y0SR10 KIY



11:10 -11:20 - PADRONIZAÇÃO DE UMA TÉCNICA DE DETECÇÃO SE K*SI RA TIREDIDI

DE TRABALHADORES EXPOSTOS tOTDIEIRAMEITI A ESTE RADIOISOTOPO

Maria Teresa C.P.Ribala, Edilbarto Pinta Rangel, Paolo Bartoiiai

11:20 -11:30 * MARCAÇÃO DE PROTEfNAS BOBMOUAIS COM 1 2 5I PARA (OO EM RADIOBNIAIOS

REALIZADAS NOS LABORATÓRIOS DO IPEN-CNEN/SÃO PAULO.

Adir Janete G. dos Santos, Irene Schwars, Maria de Fâtiaa Ferreira,

Maria Teresa C.P.Ribela, Faolo Bartolini, Rosaagela Arkaten, Vânia

Borghi.

11:30 -11:40 - MARCAÇÃO DE QUINIDIHA COM 1 3 1I *

Maria Apparecida T.M. de AlMida

11:40 -11:50 - MARCAÇÃO DE ROSA BENGALA COM 77Br

M.A.V. Bastos

11:50 -12:00 - A NEW PRODUCTION METHOD FOR RO CARRIER ADDED W 1 T l USING IB* ' S

CTCLTRON IN RIO DE JANEIRO

J.L.Q. da Britto, A.M.S. Braghirolli, A.C. da Silva

12:00 -12:10 - PREPARAÇÃO DO ASCORBATO BSTANOSO, REDUTOR DO ION PRRTECNETATO

USADO NA MARCAÇÃO DE COMPOSTOS COM 9**Tc.

Marcel R.F.F. de Barbosa, liaria Apparecida T.M. d* Alaeida,

Constância Pagano Gonçalves da Silva»

12:10 -12:20 - PREPARAÇÃO DE L-NH2 - ASPARAGINA - 9 9 B T C .

Helena Okada Silva, Nilda Patrona Sosa da Pereira

Constância Pagano Gonçalves da Silva»

12:20 - 12:30 ̂ GAMA CÂMARA E RADIOCROMATOGRAFIA

Rocio.M.B.G. * Pinto, J.C;M.

12:30 - DISCUSSÃO



Reauao de Coaunicacão Cientifica

Ttulo: SIGNIFICADO DA CAFTAÇÂO DO PIIOFOSFATO-9**Tc(PF) APÔS REPERFUSÃO NO INFAITO

ACUDO DO MIOCXRDIO (IAM).

Autora*: Soares,Jr.J.; Meneguetti.J.C; Arie.S.; Checchi.H.; Silvia,L.A.;Bellotti,

G.; Raairez,J.A.F.; Hironaka, F.H.; Pileggi, F.; Caaargo, E.E.

Instituição: Instituto do Coração - HCFMUSF

R E S U M O

SIGNIFICADO DA CAPTAÇÃO DO PIROFOSFATO-"*rc (PF) APÔS REPHtFUSÃO NO INFAITO ACUDO

DO HIOCÂRDIO (IAM)

Soaias Jr.,J.; Meneguetti.J.C.; Ariê,S.; Checchi,H.; Silvia,L.A.; Belloti,G.;laaire*,

J.A.F.; Hironaka.F.H.; Pileggi.F.; Caaargo.E.E. - INCOR - HCFMUSP.

Fará investigar o sigifiçado da captação da PF apôs reperfusão precoce da IAM, 2 gru

pos de pacientes (pts), sea infarto prévio, foraai subaetidos i cintilografia aiocãrdi

ca co» PF no entevalo de 1-8 dias (X-3,6 dias) após infarto. Grupo I: 27 pts (23 aes-

culinos; 33-81 anos; 16 COB obstrução ca DA, 9 n C D c 2 a Cx) subaetidos a reperfu-

aão aiocardica por estreptoquinase (9/27), estreptoquinase seguida de angioplastia

(12/27) ou angioplastia (6/27) no intervalo de até 24 horas (X-5 horas) após IAM.Gru-

po II: 19 pts (12 aasculinos; 33-76 anos; 9 coa obstrução ea DA, 5 ca CD e 5 «a Cx) n

reperfundidos. A captação aiocardica foi classificada quanto a intensidade (O*noraal,

l<costela, 2>costela, 3> costela, 4" esterno, 5 7 es terno) e extensão ( Pequena, aédia

e grande). No grupo I, 81,4Z apresentaraa captação2-3:0-1/27, 1-0/27, 2-4/27,3-9/27 ,

4-7/27, 5-6/27; 1 pt apresentou captação de pequena, 5 de aédia e 20 de grande exten-

são. No grupo II, 78,81 apresentaraa captação43:0-0/19, 1-4/19, 2-6/19, 3-5/19, 4-4/

19, 5-0/19; 2 apresentaraa captação de pequena, 7 de aedia e 9 de grande extensão. A

ventriculografia radioisotópica foi obtida ca 26 pts (16 do grupo I, 10 do grupo II )

no intervalo da 2-17 dias após IAM. Confinando dados apresentados ea congresso ante-

rior, a análise de variancia nao aostrou diferença significativa ( P T O , O 5 ) entre as

FEVE doa 2 grupos ( l:51,10Z± 10,04; II: 48,6Z -13,95). A aaior intensidade a exten

são de captação nestes pts não se relacionaraa co» o grau de disfunção ventricular.

Esta captação auaentada e extensa se relaciona, provavelmente, coa uaa aaior oferta a

captação de cálcio na área reperfundida.



ttnuo da Comunicação Citntlfica

Título: AHGIOCARDIOGBAIIA RADIOISOTÔPICA NO DIAGNOSTICO DIFEIENCIAL DE TOMOIAÇlO *

HEDIASTINAL

Autorea: Soares Jr, J.; Souto, F.J.F.; Menegurtti, J.C.; Cukier,A.; Hironaka, F.H. ;

Pileggi, F.; Camargo, E.E.

Instituição: Instituto do Coração - HCFMUSP

R E S U M O

ANGIOCABDIOGIAFIA RADIO1SOTÕPICA NO DIAGNOSTICO DIFERNCIAL DE TUMOXAÇlO MEDIASTINAL'

Soares Jr, J.; Souto, F.J.P.; Meneguetti, J.C.; Cukier, A.; Hironaka, F.H.;Pileggi,

F.; Camargo, E.E. - INCOR - HCFMÜSP.

A angiocardiografia radioisotõpiea foi realizada em 15 pacientes (11 Masculinos ;15-

77 anos) portadores da alteração radioíógica e* mediaatino, com a finalidade de dife_

renciar lesão vascular e avascular. A fase dinâmica do estudo foi realisada na proje_

ção ântero-posterior apôs injeção venosa de 20 aCi (740 MBq) de hcaÍcias-99Bfc utili^

sando-se c£aara de cintilação acoplada a coaputador e adquirindo-se 1 iaagea por se-

gundo. Iaagens eatãticas foras abtidas na fase de equilíbrio, nas incidências Sntero

posterior, oblíquas anteriores direitas ou esquerdas, para aelhor visualitação das

relações topográficas da lesão.

Des pacientes apresentara* lesões vasculares ã angiocardiografia radioisotõpiea (6d£

latações de artéria pulswnar, 3 dilatações de aorta, 1 dílet ação de veia cava superi^

or), lesões não vasculares fora* encontradas em S pacientes.

A angiocardiografia radioisotõpiea, método não invasivo, rápido, de interpretação í-

mediata, foi importante na triagem destes pacientes. Mostrou a origem vascular da

tumoração ou encaminhou com segurança portadores de lesões não vasculares para inves_

tigações mais invasivas, como a manipulação diraya do tuaor.



ANGIOCARDIOGRAFIA RADIOISOTOPICA MÉTODO PRIMEIRA PASSAGEM

SINCRONIZADA NA AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO VENTRICULAR

SANTANA.JOÃO A. MACEDOy, PAIXÃO.J. R., OLIVEIRA.J.CS., OLIVEIRA 1\S.HE SILVIA H.B-.

* Prfessor do Departamento de Fisiologia do CCBS da UFS e Diretor Médico da CLIMEDI

Clinica de Medicina Nuclear e Endocrinologia. Aracaju - SE.

35 pacientes foram estudados para avaliação da função ventricular '

em repouso através de uma análise qualitativa e quantitativa correlacionando com

os achados clínicos, dados do ECG e dados disponíveis do cateterismo.

Do grupo são apresentados somente aqueles casos mais diferenciados,

representativos. 0 exame e realizado am decúbito dorsal e na posição OAD 309, posi-

ção semelhante ao cateterismo e em que se estuda o Ventrículo esquerdo evidenciando

a parede inferior, apical e anterolateral que refletem respectivamente a condição '

da artéria coronaria direita, coronaria descendente anterior esquerda e a circunfle

xa. Para um bom enetendimento do trabalho é apresentado preliminarmente a análise

qualitativa e quantitativa da função ventricular de um exame normal enfocando os p£

micros cardíacos e movimento de parede, imagem em amplitude, Fase, Paradoxo, Fra-

ções de ejeção global e regionais, volume diastólico final, etc.

Finalmente a importância da angiocardiografia radioidotõpica no es-

tudo dos diversos pacientes suspeitos ou com patologia cardíaca estabelecida é pre-

conizada, pela» informações que o exame oferece, pela inoquidade, simplicidade na

sua realização, baixo custo, sem requerer preparo prévio, revelando zona inativa f£

cal, regional, aneurisma, doença cardíaca difusa, miocardiopatias, shunts, além de

diagnosticar o enfarto agudo do miocrdio quando o ECG e enzimas se apresentam incon

clusivos.



ANGIOCARDIOGRAFIA RADIOISOTÕPICA MÉTODO PRIMEIRA PASSAGEM

SINCRONIZADA NO DIAGNOSTICO DA CARDIOPATIA ISQUÊMICA CORONARIANA

SANTANA,JOÃO A. MACEDO, PAIXÃO, J.R., OLIVEIRA J.C.S., OLIVEIRA L.S., SILVIA H.B.

* Professor do DeptÇ de Fisiologia e Biofísica do CCBS da UFS e Diretor Medico da

CLIMEDI - Clinica de Medicina Nuclear e Endocrinologia. Aracaju - SE

85 pacientes são estudados objetivando estabelecer UD protocolo pa_

(ironizado e critérios de interpretação da angiocardiografia radioisotõpica método

primeira passagem sincronizada OAD 30° em repouso e com esfoço de pacientes sub

metidos a chek-up, pacientes com suspeita clinica de cardiopatias isquêmicas e com

teste ciclcergométricos inconclusivos ou positivos objetivando assegurar-se do dî

agnóstico.

Este exame tem conquistado uma posição de destaque no diagnóstico'

da cardiopatia isquêmica coronariana por tratar-se de um método diagnostico não in_

vasivo, realizado ambulatorialmente, permitindo avaliar a função ventricular em

repouso e com esforço evidenciado a coronariopatia isquêmica, o miocárdio viável,'

selecionando os pacientes para o cateterísmo e levando em conta para ã cirurgia de

revascularizaçao do miocárdio, permitindo também a avaliação pós operatoria do su-

cesso cirúrgico e o controle evolutivo.

Esta metodologia utilizando o Tecnecio-99m, radioisótopo disponível

em todo serviço de Medicina Nuclear faz com que regiões de baixo nível econômico e

que não dispõem do Talio, possam diagnosticar a coronarioplatia isquêmica,tendo em

vista a excelente correção existente entre a angiocardiografia radioisotópics de

repouso e esforço com Tecnecio e o exame realizado com o Tálio-201.



Resomo de Comunicação Cientifica

Titulo: PADRÕES CINTILOGRAFICOS DA ENDOMIOCARDIOFIBROSE

Autores: Giorgi.M.C.P.; Soares Jr.,J.; Hironaka.F.H.; Duarte,D.; Menegetti,J.C;

Barreto,A.C.P.; Pileggi.F.; Camargo,E.E. INCOR - HCFMUSP

INSTITUIÇÃO: Instituto do Coração - HCFMUSP

R E S U M O

A endomiocardiofibrose é uma moléstia rara que atinge a camada endocãrdica do coração

por aumento de tecido colágeno e acolamento de trabéculas e que compromete a dinâmica

do enchimento ventricular.

Com a finalidade de verificar se existem padrões cintigrãficos nesta patologia, foram

analisados retrospectivamente 14 pacientes (2 homens e 12 mulheres; 23-60 anos) com

diagnóstico estabelecido através de cineangiografia e biópsia endocãrdica.

Estes pacientes tinham sido submetidos ã radiocardiografia radioisotópica e cintilo-

grafia sincronizada das câmaras cardíacas após a injeção venosa de 2OmCi(74O MBq) de

heaãcias - 99m Tc. As imagens foram obtidas a cada 0,5 segundo na posição OAE 409 ou

AP para a radiocardiografia e nas duas posições para a cintilografia sincronizada '

das câmaras cardíacas.

A análise das imagens permitiu separar os pacientes em 3 grupos:

AD VD AP VE TT

OBLITERATIVO Volume

( n-9)

ííí
Volume

Hipocinesia

Acinesia

Normal Normal

Dilatada Diladado

Inclinada Espessado

p/E Normociné

tico

Normal

Aumentado

RESTRITIVO

( n-4)

Volume

"/tft
t/tfVolume

Normal

Hipocinesia

Dilatada

Vertical

Volume tf
Hipocinesia

Aumentado

CONGESTIVO Volume Volume [fj Dilatada Volume fff Aumentado
( n"1) ff/ftí 'Hipocinesia Vertical Hipocinesia
A cintilografia sincronizada das câmaras cardíacas associada i radiocardiografia radioi

sotopica permite distinguir diferentes padrões de imagens encontrados na endomiocardÍ£

fibrosa e fornecer elementos para avaliar o grau de comprometimento ventricular.



Resumo de Comunicação Cientifica

Titulo: PERFUSÍO MIOCÂRDICA COM TÍLIO - 201 EM PACIENTES SINTOMÁTICOS, COM FLUXO

LENTO X CINECORORARIGRAFIA.

Autores: Souto, F.J.P.; Hironaka, F.H.; Meneguetti, J.C.; Soares Jr., J; Lage, S.

Ramirez,J.A.; Chalela, W.A.; Alfieri, R.G.; Rati;M.;Bellotti,G.; Pileggi

F.; 4 Camargo, E.E. - INCOR - HCFMUSP

Instituição: Instituto do Coração - HCFMUSP

R E S U M O

Com o objetivo de avaliar a importância do fluxo lento no desencadeamento> do qua-

dro de isquemia coronariana, foram submetidos ao teste de esforço com tílio- 201

(TET) 11 pacientes (9 masculinos, 35-67 anos). Todos os pacientes eram anginosos,

sendo 10 com dor atípica. A coronariografia foi normal em 6, mostrou tortuosidade

em A (1 com espasmo) e ponte miocãrdica em 1. A ventriculografia foi normal em 2

mostrou hipocinesia localizada em 5, hipocinesia difusa em 3 e hipertrofia em 2.

0 TET nestes 11 pacientes evidenciou clareamento lento em 6, isquemia em 4 (36Z)e

fibrose em 1. 0 teste de esforço isolado foi normal em 9 (82Z), positivo em 1(9Z)

e alterado de ST em outro (9Z).

Estes dados sugerem que o comprometimento visto I ventriculografia seja decorren-

te de isquemia. Portanto, o fluxo lento deve ser um fator de insuficiência coran£

riana não obstrutiva. Demonstrou-se também que o TET foi mais sensível que o TE

isolado na detecção de isquemia nestes pacientes.



Resumo de Comunicação Cientifica

Titulo: IMPORTÂNCIA DA CINTILOGRAFIA MIOCÍRDICA COM TÀLIO - 201 ASSOCIADO AO DIPIRI_

DAMOL NA AVALIAÇÃO DE PACIENTES COM DOENÇA CORONARIANA GRAVE E INSUFICIÊNCIA

CARDÍACA CONGESTIVA (ICC)

Autores: Hironaka.F.H.; Soares, Jr.J.; Menegrtti, J.C.; Oliveira, S.F.; Ramirez,J.A.

F,; Arie*. S.; Bellotti, G.; Pileggi, F.; Camargo, E.E. - INCOR - HCFMUSP

Instituição: Instituto do Coração - HCFMUSP

R E S U M O

IMPORTÂNCIA DA CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA COM TÃLIO-201 ASSOCIADO AO DIPIRIDAMOL NA

AVALIAÇÃO DE PACIENTES COM DOENÇA CORONARIANA GRAVE E INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGES-

TIVA (ICC)

Hironaka,F.H.; Soares Jr.,J.; Menegetti.J.C; Oliveira,S.F.; Ramirez,J.A.F.; Arsê,S.

Bellotti, G.; Pileggi, F.; Camargo, E.E. - INCOR - HCFMUSP

Com a finalidade de avliar o componente isquémico da disfunção miocárdica em pacien-

tes portadores da associação angina e ensuficiencia cardíaca estudou-se a perfusão '

miocárdica através da injeção venosa de dipiridamol e tãlio-201. A investigação foi

realizada em 29 pacientes (25 masculinos; 31-71 anos) portadores de quadro de ICC '

grau IV (NYHA) e angina grave. A cintografia miocárdica foi abtida após injeção veno

sa de 2 mCi (74 MBq) de cloreto de tãlio-201 precedida de injeção venosa de 0,5 mg/

kg de dipiridamol, sendo realizada imediatamente e 4 horas após a administração do '

radiofãrmaco. 0 estudo angiogrãfico demonstrou lesão triarterial em 18, biarterial

em 6 e uniarterial em 5 e a ventriculografia mostrou hipocinesia difusa acentuada em

18 destes pacientes.

Encontrou-se hipocaptação persistente em 28 pacientes e hipocaptação transitória em

21. Em 11 pacientes a hipocaptação transitória ocorreu em região com oclusão total '

da artéria responsável por sua irrigação

Em 72,4Z dos pacientes com ICC demostrou-se insuficiência coronária através de dipi-

ridamol e tálio- 201, sugerindo a presença da componente isquémico na gênese da fa-

lência miocárdica. As alterações isquéaicas ocorrem mesmo na presença de obstrução '

total, indicando a possibilidade de revascularização do leito distai destas artérias.



FAT.SA IMAGEM DE RIM EM FERRADURA & CINTILOGRAFIA RENAL

Carmelindo MALISKA, Eli Velloso de OLIVEIRA, Maria iPENAS, Lea M.B. da FONSECA ,

Maria do Rocio Benke GONÇALVES, A.M.F. de PINHO & J.C.MAGALHÃES PINTO

Federal do Rio de Janeiro - Ilha do Fundão, Rio de Janeiro, RJ

Os achados de malformação renais ten se tornado bastante freqüente no exercício'

diagnóstico da Medicina Nuclear. O método cintilogrãfico consegue evidenciar de

maneira simples e segura alterações relativamente raras, com orim em ferradura,'

entretanto falsas imagens de rim em ferradura podem ocorrer, como no caso a se-

guir: Paciente de 27 anos, sexo feminino, com sepsis pós infecção urinaria apre-

sentou, após tratamento, uréia e creatinina plasmaticas elevadas e rim esquerdo'

não visualizadoã urografia excretora. A cintilogrãfia renal, realizada com Tc-9%

DTPA EM incidência dorsal, mostrou imagens precoces com discreta redução da con-

centração do radiotraçador em rim E e na incidência ventral, imagens sugestivas1

de rim em ferradura. 0 controle cromatografico do radiofãrmaco mostrou 40Z de Tc

livre. Utilizando-se o mesmo "kit" de DTPA, realizou-se nova cintilogrãfia dinâ-

mica na incidência ventral a qual mostrou inicialmente imagem dos 2 rins seguidas

de apagamento do rim E e aparecimento progressivo de imagem gástrica, compondo '

com a do rim D a imagem em ferradura.

Concluímos que o controle de qualidade do radiofãrmaco e a realização de imagens

múltiplas é indispensável para o diagnóstico seguro de malformação renais, pelo

Tc99lD-DTPA.



CINTILOGRAFIA COM GLUCOHEPTONATO - ^Tc NAS NEOPLASIAS PULMORARES MALIGNAS

Autores : M.P Mulínari; CA.Buchpiguel,J.C.Meneguetti; M.Terra FiLh>y T.Y.Takagaski;

C.R Car alho; A, Cukier; J.CC.Gonçalves; F.S, Vargas; E.E Camargo - CiNTRO

DE Medicina Nuclear - Instituto do Coração HCFMUSP.

R E S U M O

""T

A finalidade desde estudo foi a de determinar a aplicabilidade do Glucoheptonatc

c (GH - ^"TC) na detecção de neoplasias pulmonares malignas. Foram estudados 39 pa^.^n-

tes (pts) prospectivamente (33-77 anos x 60,6) com comprovação radiológica e anatomopato'.'

gica de neoplasia pulmonar e função renal normal. Os tipos histolõgicos incluídos foram u.

carcinomas epidermó- e (15), bronquioio- alveolar (3), adenocarcinoma (8) e mdiferenciado

de pequenas (5) e grandes (5) células. Três pts tinham comprometimento pulmonar me ias tá tier.

Todos os pts foram injetados com 20 mCi (74OMBq) de GH - ^Tc pot /la venota e as imagens

obtidas 6 horas após a dose nas projeções AP,PA,LD e LE. A intensidade de captação foi cia

sificada de 0 a 3 tomando-se como referência as atividades dos ombros e da área cardíaca

(0 : intensidade igual ou menor que a dos ombros; 1: maioi que a dos ombros e menor que o

pool cardíaco; 2: igual que a do pool cardíaco; 3: maior que pool cardíaco). As imagens

obtidas foram do tipo focai (66,7% ), difusa (43,3 X) e regional (10,3%). Todos os tipos '

histolõgicos de neoplasia primária captaram o GH - xc, mesmo os submetidos a RT e/ou QT

Todos os carcinomas epidermóide apresentaram captação focai grau 3,0 estudo foi positivo em

36 pts, com uma sensibilidade do método de 92,3%. Dois pacientes com estudo negativo eram

portadores de adenocarcinoma (1 com lesão ^* 1,5 cm e outro com o tipo miliar) e um pacien

te era portador de metástase pulmonar secundária a carcinoma epidermóíde de língua. A c m

tilografia com GH- ^Tc i um método sensível no diagnóstico das neoplasias pulmonares mali-

gnas bem como no seguimento dos pacientes submetidos a RT e/ou QT com as vantagens de sim-*

plicidade e baixo custa.



PESQUISA DE REFLUXO GASTRO ESOFXGICO

Mairon R.S. Lima, Maria Silva Sucupira, Leonora Gandolfi Schmitz, Fernada Marchetti

B. Cruz.

Com o objetivo de estudar a incidência de R.G.E. no grupo pediatrico,

31 crianças foram estudadas, sendo 19 do sexo masculino e 12 do sexo feminino, cujas

idades variaram de 7 meses a 12 anos. As crianças foram selecionadas por apresentarem:

Vômitos (15), pneumonias de repetição (10), dor abdominal recorrente (3), retardo men

tal (2) e asma(l).

Utilizou-se o método cintilográfico: 28 crianças tomaram o colõide de

enxofre- Tec 99m diluído em suco de laranja e 4 tomaram o marcador com leite de vaca.

Em uma criança realizamos o exame duas vezes, (com leite e suco de laranja). As ima-

gens foram obtidas até 30' após a ingestão em uma Câmara de Cintilação (L.F.O.V.) ,

PhoGama, sem computador.

0 exame foi positivo em uma criança vomitadora de 7 meses de idade em

uma criança com retardo mental de 1 ano e 7 meses e em duas crianças pneumopatas de 3 e

5 anos respectivamente. Em uma destas, questionamos a positividade do Refluxo, que

ocorreu apôs choro e vômito.

Diante dos resultados obtidos, concluimos que o R.G.E. após a idade de

1 ano não é freqüente, sendo sua incidência mais alta nos primeiros 12 meses de vida,

como relatada na literatura por se tratar de uma condição fisiológica normal.

Setor de Castroenterologia - Unidade de Pediatria Hospital de Base, Serviço de Medicina

Nuclear, Hospital INAMPS - Brasília - DF.



PESQUISA DE REFLUXO CASTRO ESOFÃGICO POR MÉTODO

CINTILOGRÃFICO EM PACIENTES COM ESOFAGITE DE REFLUXO

MARIA SILVA SUCUPIRA (+) E SYLVIO PEREIRA DE JESUS (•+)

Em 20 pacientes com sintomas gástricos de pirose, eructação, regur-

gitação, disfajiia, odinofagia e dor retroesternal, foi feito o diagnostico de esofagi-

te de refluxo, através de exame endoscopico e biõpsia. (§S)

A pesquisa de refluxo gastroesofígico foi realizada, utilizando-se

Coloíde de Enxofre- Tc em suco de laranja (100 -300 juCi). As imagens foram obtidas

ate 30 minutos após a ingestão, em GAMA CÂMARA com amplo de visão (Pho Gama Câmara -

LFVC), sem o uso de computador. Apenas 5 (cinco) dos 20 (vinte) pacientes estudados

apresentaram imagens sugestivas de refluxo gastroesofígico (257. ) . (S)

Concluímos que o método cintilografico de pesquisa de refluxo gastro£

íofágico é pouco sensível.

(•) Serviço de Medicina Nuclear - HSU - INAMPS - BRASILIA, DF

(++) Unidade de Gastroenterologia - HBB - FHDE- BRASILIA, DF

($) Estes eram os casos mais graves sob o aspecto endoscopico e histolõgico.

(IS) 11 pacientes do sexo feminino, 9 do sexo masculino; idade de 24 a 78 anos.



IMPORTÂNCIA DA CINTILOGRAFIA HEPXTICA NO DIAGNOSTICO DE MASSAS

SUPRADIAFRAGMÁTICAS

Carmelindo Maliska, Maria E. Penas, Dario S. de Barros, João Galvino A. Marinho,

Paulo M. Pellegrini & J.CM.Pinto

SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR DO HOSPITAL CENTRAL D») EXERCITO E DO HOSPITAL

UNIVERSITÁRIO DA UFRJ, Rio de Janeiro, RJ

A existência de eventração diafragmática de fígado foi

demonstrada pela Cintilografia hepãtica em 2 pacientes. 0 primeiro do sexo

feminino, 46 anos, encaminhado ao serviço de Medicina Nuclear do Hospital Uni-

versitário - UFRJ para pesquisa de metãstases de neoplasia de mama.

0 segundo, do sexo masculino, 5 anos, encaminhado ao Ser-

viço de Medicina Nuclear do HCE, para esclarecimento de imagem de massa radio-

paca em segmentos inferiores do pulmão direito observada em radiografia de Tó-

rax, realizada como pre- operatõrio de criptorquia, e que para a qual haviam

sido aventadas diversas hipóteses diagnosticas- entre elas seqüestro pulmonar

e tumor. 0 exame ultraesonográfico não foi capaz de definir se se tratava de

massa de origem intratorãxica ou de hérnia diafragmãtica.

A cintilografia hepática forneceu de maneira nao invasiva

o diagnostico definitivo, evitando aétodos invasivos como a pleuroscopia, a

arteriografia seletiva etc.



O ESVAZIAMENTO GÁSTRICu l>t SÕ1IDOS KA ESCLEROSE SIS'.EMICA I'KOCRKSSrVA.

Luiz Ernesto de Almeida Troncon, Ricar.'o Brandt de 0'iveira, Roberto Oliveira

Dantas, Osman Calixto Silva, Joffre Rezende Filho e («assim Iazigi.

DEPARTAMENTO DF CLÍNICA MÉDICA, FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, SP.

A escloroso sistêmica progressiva (E.S.P.) acomete com írequência

a motilidade , tubo dige.iivo, mas o conhecimento sobre o comprometimento do estôma-

go pela doença é escasso. 0 objetivo deste trabalho é estudar o esvaziamento gástrico

(EG) de sólidos em pacientes com ESP.

Pacientes com ESP e controles sem afecroes digestivas, adequadameji

te selecionados, submeteram-se ã ingestão natural de uma refeição de prova. Esta consis

tiu de uma refeição brasileira comum (arroz, feijão, carne mõida cozida, vegetais,fru -

tas) contendo cerca de 800 Kcal. A carne moi3a continha partículas de fígado de galinha

cozido ao qual se incorporou " in vivo " cerca de 2,0 mCi de I'C - enxofre coloidal.

Imediatamente após o término da ingestão da refeição marcada eram obtidas imagens das

faces anterior e posterior do abdomem. Este procedimento era então repetido em interva-

los padronizaJos, até 3 hs após o término da ingestão. As contagens sobre as áreas de

interesse correspondentes ao estômago, nos diferentes instantes do estudo, permitiram

obter o percentual da refeição marcada ingerida que estava presente no estômago. Os re

sultados obtidos superem que os pacientes com ESP estudados ate o momento (n"= 9) , com

parativamente aos controles (n= 17), nao apresentam anormalidades definidas do esvazia-

mento gástrico de uma refeição comum contendo partículas sólidas marcadas.



ESTUDO GAMACINTILOGRAFICO DA MOTILIDADE DA VESfCULA BILIAR EM CHAGÍSICOS

CRÔNICOS : RESULTADOS PRELIMINARES:

Luiz Ernesto de Almeida Troncon, Joffre Rezende Filho e Nassin IAZIGI.

DEPARTAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA, FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO- USP,

RIBEIRÃO PRETO, SP.

A extensão e as repercussões do comprometimento da veslcula biliar

(VB) na doença de Chagas, modelo natural de desnervação visceral, são pouco conhecido*•

São controversos os estudos sobre o padrão de resposta do õrgão a estíaulos coleciatoci_

niticos exôgenoB, objeto deste trabalho.

Portadores de aegaesôfago e/ou aegacólon chagasicos convenicntemen-

te selecionados, bem como controles não - chagasicos sem afecções digestivas, em jejum,

são convenientemente posicionados sob o coliaador da gamacãmera logo apôs a injeção veno

sa de 0,2 mCi de ^rc-HIDA. Cerca de 90 min após a administração do radiotraçador, é

feita a injeção em bolo de ceruleína (60 ng/Kg, EV). Cinco minutos antes e imediatamente

antes da injeção de ceruleína são obtidas imagens (30 seg) da VB, o que ê repetido a c£

da 5 min até 45 min apôs a aplicação do estimulante. As contagens obtidas nas áreas de

interesse correspondentes i VB , descontado o "background" hepático e o decaimento *fí

sico do isõtopo, permitem estudar o esvaziamento da VB, expresso como fração de ejeção.

Os resultados obtidos até o momento sugerem que a resposta ao est£

mulo da VB dos chagasicos tende a ser mais intensa (mediana: 63.2Z; variação de 4,0Z a

79,2%; n« 7 ) que a dos controles (mediana: 42,61;variação de 11,51 a 88Z; n»7).



is

FORÇA DA GRAVIDADE E TRÍNSITO ESOFAGEANO NA ESCLEROSE SISTÊMICA

PROGRESSIVA (ESP) . UM ESTUDO GAMACINTILOGRÍFICO

Ricardo Brandt de Oliveira, Joffre Rezende Filho e Nassin Iazigi.

Departamento de Clínica Medica, Faculdade de Medicina de Ribeirão

Preto , São Paulo - SP.

0 trânsito esofageano nas posições supina e ereta foi estudado

pelo método de Russell e cols. (Castro, 80: 887, 1 981) e» nove portadores de

ESP e doze indivíduos sem sinais de esofagopatia. A contribuição da força da

gravidade foi estimulada pela comparação dos trânsitos nas duas posições. No

grupo dos indivíduos sem esofagopatia, ocorreu completo esvaziamento do esôfa

go em ambas as posições e os tempos de trânsito foram significativamente mais

longos na posição supina. Sete dos nove portadores de ESP apresentara» tempo

de esvaziamento esofageano (TEE)>40,0 Seg. Na posição supina;na posição ereta

sete dos nove apresentaram TEE mais curtos que o TEE míniao.~:abservado no ou-

tro gtupo. Conclusões : a) Na ausência da força da gravidade, o trânsito

fageano de líquidos na ESP é, freqüentemente, anormalmente rápido.



ALTA PREVALÊNCIA DE RESPOSTA ABOLIDA DE TIROTROFINA (TSH) AO HORMÕNICO LIBERADOS DE

TIROTROFINA (TRH) EM PORTADOBES DE BÕCIO HULTINODULAR ATÕXICO VOLUMOSO (BMNA) NA

REGIÃO DE BOTUCATU - SÃO PAULO - SP.

YOSHIO KITY

Setor de Medicina Nuclear do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina do Campus

de Bocucatu - UNESP.

Em 41 portadores de BMNA volumoso (sexo feminino 40, sexo masculinol)

33 -76 anos, média * 52,6 _+ 11,4 , foi estudada a resposta de TSH 20* após injeção IV

de 200 g de TRH, determinando-se os gradientes de TSH (A TSH) em relação aos valores

basais. Observou-se: resposta abolida (A TSH < 1,0 yuU/ml) em 19 pacientes (46,3Z ), di-

minuída (1,0 < A T S H < 5,0/iu/ml) em 9 (22,0Z), normal (5,0 < A TSH < 30 ;iU/ml) em 10

(24,AZ) e resposta exagerada (ATSH > 30 juU/ml) em apenas 3 (7,3Z) . A média de T^.9,8

*_ 2,4 /ig/dl não diferiu da média normal, 8,7 *_ l,7yug/dl p > 0,05 porém, a média de T. ,

189,5 +_ 44,4 jig/dl foi significativamente maior (normal * 133,9 +_ 36,5/ig/dl ) , p< 0,001

Houve correlação significativa entre o TSH após o TSH após o TRH basal, r • 0,834 p <

0,01, porém nao com a idade (r - 0,342), T- (r « 0,045 e T, (r - - 0,172). Os resultados

obtidos indicam que esses portadores de BMNA podem ser considerados em sua grande maioria

portadores de hipertiroidismo subcllnico ou latente, com grande risco de evolução poste-

rior para tirotoxicose ou sujeitos ao fenômeno de Jod-Basedow, isto é, hipertiroidismo

transitório desencadeado por iodo.
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PADRONIZAÇÃO DE UMA TÉCNICA DE DETECÇÃO DE I NA TIREÕIDE DE TRABALHADORES

EXPOSTOS ROTINEIRAMENTE A ESTE RADIOISÔTOPO.

Maria Teresa C P . Ribela, Eáilberto Pinto Rangel, Paolo Bartolini

DIVISÃO DE RADIOBIOLOGIA - IPEN -CNEN/SP.

O I cem sido amplamente usado em Medicina Nuclear durante os

últimos 25 anos, especialmente na preparação de proteínas marcadas para radioisõ-

topo ( cujo:~ problemas de radioproteçao sao, sob muitos aspectos, muito mais gra-

ves que os relativos ao mais conhecido I ) , estão começando a ter um controle

direto por parte das entidades oficiais de fiscalização.

Sua detecção na tireóide em geral e realizada por meio de duas

técnicas:

a) Contagem total e determinação da atividade incorporada mediante curva padrão

realizada com fontes calibradas em fantomas de lucite, mantendo as condições de

geometria da contagem "in vivo".

B) Determinação direta da atividade absoluta mediante detecção do pico de coincidiii

cia (X + X ou X + Y de aproximadamente 62 KeV) utilizando espectrometria gama ou um

sistema próprio de contagem em coincidência, baseado em dois detectores.

Em nosso laboratório já se iniciou a montagem do segundo sistema,

que deveria proporcionar maior sensibilidade e precisão, testando-se também a aplica

ção preliminar do primeiro, obtendo-se os seguintes resultados:

1. Sensibilidade - Em geometria de tireóide simulada chegou-se a detectar uma ativi-

dade de 8,3 nCi com diferença altamente signicativa da radiação de fundo(P<o,001)

e estimando a atividade mínima detectãvel (P«0,05) da ordem de~3nCi. Lembramos

que a Carga Máxima Permissível para a Tireóide (MPTB) é de 770 nCi e que a sensi-

bilidade de detecção preconizada na literatura para um bom controle laboratorial

é de pelo menos 50nCi,

2. Curva de Calibração e Precisão- Construi-se uma curva de calibração a partir de

determinações efetuadas em fantoma de lucite simulando a geometria do pescoço,no

intervalo entre 8 e 500 nCi. A equação da reta obtida é : w (cpm) - 5,986 X (nCi)

+ 32.54 r-0,9999. Ao longo dos vários pontos o coeficiente da variação relativo

a mensurações de 10 minutos, realizadas em triplicate, foi sempre inferior a AI.

3. Detecção de Contaminação na Tireóide de pessoal exposto - Foram realizadas vá-

rias contagens de 10 min. da tireóide de todos os funcionários (n-8) do laborató
1 9 ̂ ™"

rio. Em 3 casos encontrou-se I de tec t ave 1 e significativa mente '. diferente da

radiação de fundo (P<0,02). 0 valor máximo foi de 7,85 nCi, estimado pela curva-

•padrão mencionada. Os três referidos trabalhadores foram os únicos que haviam
125 -

realizado marcações com 1 na ultima semana.
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MARCAÇÕES DE PROTIIÍNAS HORMONAIS COM I PARA USO RADIOENSAIOS, REALIZADAS
NOS LABORATÓRIOS DO IPEN-CNEN/SÃO PAULO.

Adir Janete G. dos Santos, Irene Schwarz, Maria de Fátima Ferreira, Maria Te-

resa C.P.Ribela, Paolo Bartolini, Rosângela Arkaten, Vânia Borghi.

DIVISÃO DE RADIOBIOLOGIA - IPEN-CNEN/SP

0 laboratório de Medicina Nuclear " in vitro" da Divisão

de Radiobiologia do IPEN, tem padronizado técnicas de radioiodaçao e purificação

dos seguin*..'s hormônios, humanos e animais: hormônio de crescimento (GH) , luteo-

trofina (LH), prolactina (PRL), tireotrofina (TSH) , insulina, glucagon e gastrina.

Os referidos produtos marcados foram empregados na montagem de sistemas de radioer^

saio (Radioimunoensaio e Ensaio por Radioreceptores), no IPEN ou em outras Institui^

ções que solicitaram a nossa colaboração.

A técnica de marcação con Cloramina T, realizada de maneira

controlada a fim de se obter produtos estáveis, da atividade específica desejada e

reprodutível, foi seguida por um método de purificação que , além de eliminar o

iodo inorgânico livre e eventuais produtos agregados e danificados, permitiu simul-

taneamente a determinação do rendimento da marcação, da atividade específica do pro-

duto e as pssíveis alterações de seu raio molecular.

Para melhorar a pureza do produto marcado foram realizados,além

dos controles já mencionados , estudes relativos ao carregador protêico ideal e ser

usado no processo de purificação. A albumina sérica bovina foi substituída por gela-

tina animal e por ovoalbumina obtendo-se resultados claramente positivos. Isto, além

de representar uma melhora na qualidade do produto marcado permite também uma conside

rável economia nas importações.

A técnica de separação de todos esses radioensaios foi padroni-

aada mediante a utilização de um produto nacional de baixo custo (PEG 6000) que pro-

porcionou continuidade de uso deste reagente, permitindo a eliminação do segundo anti-

corpo, de difícil obtenção e custo exorbitante.

No caso de alguns destes hormônios, também foi extraída e puri-

ficada a proteína fria, utlizada na marcação, na construção da curva padrão e na obten

ção de anti-soros, iniciando assim a produçãonacional de todas as matérias primas essen

ciais para a realização destes radioensaios.
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MARCAÇÃO DE QUINTPINA COM I *

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR/SP

MARIA APPARECIDA T.M. DE ALMEIDA

A quinidina é uma droga largamente utilizada em cardiologia como

agente antiarrltmico. A marcação com I resulta em um derivado iodado que permite

a obtenção de dados sobre a ação da quinidina no organismo, por intermédio da curva

de níveis plasmãticos e acúmulo em diferentes órgãos dentro de um intervalo de 24 hs.

A marcação e realizada dissolvendo-se 20 mg de quinidina em 1 ml

de ácido sulfúrico 0,8%. A solução é tamponada com solução de acetato-ãcido acetico

0,2M pH«4 adicionando-se Na I e finalmente 0,1 ml de peridrol. Apôs 30 minutos a

temperatura ambiente o produto é purificado por precipitação da quinidina marcada com

solução de NaOH n/10. Apôs duas repurifícaçoes o produto apresenta no máximo 2Z de

M 131t T

Na L livre.

0 controle radioqulmico é realizado por eletroforese em papel

Whatman n9 1 em fitas de 1,5 cm e 350 V durante 40 minutos. A quinidina permanece na

origem e o Na 1 miora a cerca de 15cm.

Oe ensaios biológicos realizados em ratos sao efetuados apôs inje-

ção intravenosa de 10 a 20 yuCi da solução (0,8 mg/ml) de quinidina em tampão acetato-

acético 0,2 M e pH acertado para valor 6,5.

Após uma série de tempos pré estabelecidos, foi coletado o san-

gue por punção cardíaca, separado o plasma e retirados os Órgãos para medida do radio-

atividade. A curva de decaimento plasmãtíco mostra um perfil bifásico, demostrando

que hã a possibilidade de dois compartimentos estare envolvidos no processo.

As captações mais altas aos 5 minutos após a injeção e por orgao

estão em : pulmão (8,9%), rins (8,2%), fígado (30%), sendo que a captação do coração

é de 1,07. .

* A ser apresentada no VI Encontro Brasileiro de Medicina Nuclear-Sao Paulo, SP.



MARCAÇÃO DE ROSA DE BENGALA COM ?? Br

M.A.V. Bastos

A inadequação do uso do I na marcação da Rosa de Bengala

devida a alta dose de radiação absorvida pelo paciente e também porque a energia

do raio gama de 364 KeV não i adequado para o uso nos aparelhos de detecção fo-

ram os motivos que levaram a marcação da Rosa de Bengala com Br. 0 I que

poderia ser usado como alternativa (baixa dose,ótima energia- 159 KeV), apresen

ta uma desvantagem quanto a sua meia vida de 13 horas que não permite o seu uso

muito longe do lugar onde é preparado. 0 Br por apresentar uma meia vida de 57

horas, decair 99,32 por captura eletrônica e também pela energia do raio gama de

239 KeV ser compatível com os equipamentoss de detecção usados, parece ser uma

alternativa adequada. Além disso, as ligações C-Br são cerca de 10-15 Kcal/mol

mais fortes do que as correspondentes ligações C-I e o bromo não se acumula na

tiróide.

Foram obtidos rendimentos de marcação entre 90 e 97Z . 0

bromo-77 utilizado neste trabalho foi produzido no ciclotron CV-28 do Instituto

de Engenharia Nuclear (Rio de Janeiro).



A HEW PRODUCTON METHOD FOR NO CARRIER ADDED 2O1T1 USING IEN*S

CYCLOTRON IN RIO DE JANEIRO

J.L.Q. de Britto.A.M.S. Braghirolli, A.6. da Silva

INSTITUTO DE ENGENHARIA NUCLEAR - CNEN - RIO DE JANEIRO - BRASIL

ABSTRACT

A new and •inplified method was developed for the separation

of thallium 201 which will allow the shipment of a "one shot generator" to

distant places and easy elution at fche destination. Thallium is produced as

usually, through the reaction M t I l (p,xn)201Pb Q* ^ 2O1T1 with 24 MeV

protons from IEN ' S CV-28 cyclotron. The separation is based on the properties

of a chelating carboxylic acid cation exchange resin column in which at pH 4,5

lead is strongly retained while thallium is easily eluted. This column can also
201be used as a regular generator to produce greater quantities of Tl but at the

expense of more elutions.
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R E S U M O

PREPARAÇÃO DO ASCORBATO ESTANOSO, REDUTOR DO fON PERTECNETATO; USADO NA

MARCAÇÃO DE COMPOSTOS COM

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - SP

Marcycel R.F.F. de Barbosa, Maria apparecida T.M. de Almeida, Constância Paganc

Conçalves d1 Silva.

Baseado na pesquisa do Dr. Manuel Tubis da Universidade de South

Califórnia sobre o uso de ascorbato estanoso como redutor do Ion TcO 4 foi deseii

volvida a preparação deste reagente na forma liofilizada, para ser usado na prep£

ração de compostos marcados com tecnécio. Estf redutor foi preparado a partir da

precipitação do hidróxido de estanho e posterior dissolução em solução aguosa de

ácido as cõrbico, previamente saturado com N_. Esta solução foi filtrada através

de filtro Millipore (0,22u) e aliquotada em frascos tipo penicilina estéreis. 0

produto final foi congelado durante 18 horas (-32, -34°C) e liofilizado por 20 hs.

0 ascorbato estanoso liofilizado tem uma estabilidade de três meses.
2+ - —

Efetuou-se a dosagem de Sn em cada frasco liofilizado ate três

meses após a preparação, empregando-se o método de titulação complexométrica com

solução 0,01N de EDTA.

Os resultados médios obtidos foram: 30,2 - 3,3 mg Sn /frasco

(teórico : 32,8 mg de Sn / frasco).

0 redutor foi experimentado na preparação de alguns radiofãrma-

cos e, no momento, o glucoheptonato de cálcio está sendo produzido rotineiramente

no IPEN-CNEN/SP e em uso pela classe média brasileira.



R E S U M O

PREPARAÇÃO ME L - NH2 - ASPARAGINA -
 9 9 l V .

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - SP

Helena Okada Silva, NiIda Petrona Sosa de Pereira

Constância Pagano Gonçalves da Silva

Dada a importância da incorporação de asparagina marcada com

radionuclídeos em tumores sensíveis 1 asparagina estabeleceram-se parâmetros

para a preparação do complexo L-NH» ~ Asparagina - ico, ) .

Os estudos de marcação Coram realizados com os redutores

seguintes:

a) Cloreto estanoso

b) Xcido ascórbico

c) Cloreto eatanoso e ácido ascórbico

d) Ascorbatoestanoso: preparado por precipitação de hidÓxido

de estanho de dissolução posterior em ácido ascórbico.

Utilizou-se a micromatografía "Michron" para o cálculo das

atividades correspondentes ã amida marcada, tecnécio reduzido hidrolizado e

pertecnetato livre.

Concluiu-se que a preparação de L- NH, ~ Asparagina - ^ T c

quando se usa aBcorbato estanoso é a que apresenta melhor rendimento de marc£

ção, cerca de 90% .



"GAMA CÂMARA E RADIOCROMATOGRAFIA

Rocio, M-B,G. e Pinto, J.C.M.

A radiocroitiatograf ia I o m&tsdo comumente usado no controle de pureza radioqui-

mica em processos de marcação de moléculas (ex.: radiofãrmacos- ̂ i c ) .

Nestes nosss trabalho as operações tradicionais utilizadas na avaliação radiomé

trica da cromatografia (cortes de cm em cm, contagens, gráficos, etc, ) foram substituí^

das pela aquisição em gama câmara (GAMATCME -CGR) e gravação em computador (IMAC) do

cromatograma (em papel ou camada delgada). A aquisição na gama câmara dá instantanea-

mente a imagem do cromatograma onde pode ser feita uma avaliação visual da marcação;

através do computador os dados obtidos são, principalmente: o número de contagens de cji

da ' spot", os Rf dos "spot" e as curvas de contagens semelhantes ãs obtidas em radio-

cromatógrafo. Todos estes dados podem ser registrados em filme de Raio X ou polarcide.

Esta técnica, além de simples e rápida, reproduz os valores de rendimento de

marcaçso obtidos pela técnica tradicional e tem ainda como vantagem a diminuição do tem

po de exposição e eliminação das etapas de possíveis contaminação do executor.


