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PREFACIO



Disciplina de Medicina Nudear, em nosso país, nasceu na Faculdade de Medicina

da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Após alguns anos, nos quais se consolidou no Departamento de Radiologia desem-

penhando suas importantes finalidades, chegou o momento em que, por Concurso, será desig-

nado um Professor Titular de Medicina Nudear, também pela primeira vez em nosso meia

Ao pretendermos atingir o ápice de nossa carreira, nos preocupamos, como já o

fizéramos no Concurso à Docência Livre, em encontrar para nossa Tese um tema no qual a

Medicina Nudear tivesse uma real participação com suas características de Especialidade Clíni-

ca.

A escolha que fizemos — Contribuição da Cintilografia Óssea à Oncoiogia — foi

influenciada pelo crescente interesse em suas aplicações na Clínica. Esse fato pode ser aquila-

tado na importante soma de publicações oriunda dos mais destacados centros médicos, que

enfoca a sua contribuição, cada vez mais segura e proveitosa, nesse angustiante campo da

Medicina.

A importância do problema nos obrigava a um planejamento de trabalho que

cumprisse algumas condições fundamentais — procedimentos técnicr-científicos modernos, exe-

cutados em um significativo número de casos, procedidos em organização hospitalar de elevado

conceito. Para isso podíamos contar com a produção do Serviço de Medicina Nudear de

nosso Hospital Universitário.

No entanto, fomos privilegiados pela feliz coincidência de termos, em nosso Servi-

ço, dois destacados especialistas que exercem, também, suas atividades no moderno Serviço de

Medicina Nudear do Hospital Central do Exército. A associação de recursos técnicos e, mais

ainda, a integração de especialistas com uma sólida identidade doutrinária, nos conferiu a

oportunidade de podermos dispor de uma relativamente grande soma de estudos, a partir do

que, conseguimos, através de uma análise crítica, colher dados que pedem ampliar o que se

conhece sobre essa problemática médica em nosso meio. E, possivelmente, contribuir para

algum progresso no caminho que leve ao objetivo sempre desejado - diagnóstico precoce para

providências terapêuticas bem planejadas e instituídas, condições fundamentais para o sucesso

em Oncoiogia.

Em nosso trabalho há duas proposições. Uma, visando uma casuística específica já

estudada e, uma outra, prospectiva, em que propomos uma metodologia para observação evolu-

tiva e controle terapêutico.

Ao trazer esta tese, queremos reafirmar um princípio que sempre nos norteou -

em Medicina nunca pode haver competição. 0 grande objetivo de nossa elevada missão como

profissionais - a identificação de males e possíveis condutas para a cura ou, talvez, apenas o

alívio do homem em doença, proíbe ao médico atitudes que possam, indevidamente, colocá-lo

como propugnador de qualquer ação que caracterize sua atividade como especialista.

Na execução desta tarefa, pudemos re '»tír sobre a importância da cooperação de

pessoas que se congregaram para nos ajudar. A todas, o nosso reconhecimento. Cabe-me

agradecer especialmente ao colega Carmelindo Maliska, chefe do Serviço de Medicina Nuclear
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do Hospital Centrai do Exército e a seu assistente, João Carvtno Albuquerque Marinho, a

excelente colaboração que nos prestaram nos dois Serviços. Queremos destacar a colega Léa

Míriam Barbosa da Fonseca que, com seu entusiasmo e competência, muito nos auxiliou.

Também, à Maria ia Graça de Almeida Cruz, agradecemos pela maneira simpática com que

nos assistiu. A todos os companheiros do Serviço manifestamos nossa gratidão. No entanto,

duas pessoas - fcdjane Telma de Silva Santos e Gracinda Martins Bcssa da Silva - merecem

menção especial pela dedicação com que exercem suas funções administrativas.

Sornos gratos, ainda, aos que nos ajudaram em nossa já longa carreira no magisté-

rio, e no continuado esforço para implantar e expandir a Disciplina em nossa Universidade.

Devemos mencionar, particularmente, o Professor José de Paula Lopes Pontes; o Professor

Nicola Caminha, primeiro Chefe do Departamento de Radiologia; o Professor Clementino Fraga

Filho que, quando Diretor do Hospital — que hoje com justiça tem seu nome — nos apoiou,

mesmo em fase de carência de recursos; e. ao Professor Abércio Arames Pereira, pelo seu

constante empenho na valorização do Departamento de Radiologia e Medicina Física.

Este é, também, um momento em que, através de reminiscéncias, podemos sentir

o quanto devemos ser agradecidos a pessoas que influíram em nossa formação de médico e

especialista. Seria impossível citá-los, mesmo porque,' entre elcis, anonimamente, estão pacientes

que, com seu sofrimento, nos proporcionaram ensinamentos e exemplo.

Queremos, finalmente, agradecer ás pessoas que tornaram possível,' em reduzido

prazo de tempo, a confecção deste volume.

Somos gratos ao Dr. Michel Jourdan, Diretor da Fundação CESGRANRIO e às

Senhoras Tânia Paleólogo e Vera Regina Souza de Almeida que, com dedicação, cuidaram de

sua composição.

Ao Sr. Manoel Jevoux, da LITO RIO, o nosso reconhecimento pelo interesse

demonstrado no nreparo das ilustrações.



INTRODUÇÃO





A Medicina com embasamento científico é mais nova que a máquina a vapor.

Presentemente, quando a prática médica é feita com importante participação do conhecimento

científico, que dá suporte è metodologia diagnostica, e ampla possibilidade de tratar a doença

do homem, parece estranho que. há menos de dois séculos, o que até entio fora feito como

medicina contou, apenas, com e>pwsa> noções objetivas d» fenômenos naturais, levadas a inter-

pretações subjetivas de cunho individual. Com arte e esses escassos conhecimentos raciona-

lizados, o médico cuidava de seus semelhantes.

A Enciclopédia Britânica - 1962, quando trata dt História da Medicina, e para

isso reúne o que de melhor existe cm extensa literatura, afirma que tudo que se pode con-

siderar como o acervo do conhecimento médico deve ser sistematizado em dois espaços de

tempo - da mais remota antigüidade até 1700 e, daí, aos dias atuais!

A complexidade do fenômeno biológico teve que esperar a contribuição iniegiadi

dos diferentes ramos da ciência que, só lentamente, vieram se firmando e, a partir de fins do

século XVI I I , puderam concorrer para a elucidação progressiva dos fenômenos fisiológicos e,

assim, permitir a observação e a interpretação de seus desvios patológicos.

Ê certo que deve ser considerada uma importante soma de conhecimentos empí-

ricos que, postos em prática, fizeram nascer, com o tempo, procedimentos racionais que se

propagavam quase que só oralmente, se consolidaram com real proveito, e permitiram que

alguns estudiosos se destacassem e atingissem a celebridade na arte de curar. H i nesse con-

texto muito esforço em chegar ao conhecimento integrado dos fenômenos vitais, coisa até

hoje nunca alcançada e, possivelmente, inatingível, o que faz com que, os que, no presente,

praticam uma medicina tão diferente, olhem para trás e vejam com grande respeito esses

extraordinários lutadores.

Foi possivelmente com HARVEY que um novo rumo surge para se entender e sis-

tematizar fatos ligados ao processo funcional orgânico - "Exercitatio anatômica de motu

cordis e sanguinis in animalibus" 1632 — vem trazer uma idéia dinâmica para o que os anato-

mistas, principalmente a partir da Renascença, descreveram com sabedoria. Mais um século se

passaria e, então, surgiriam contribuições notáveis : a possibilidade de se investigar as microes-

truturas — o microscópio, mesmo rudimentar, revelava ao homem a célula - HOOKE (1665)

- e os microorganismos - LEEWENHOEK (1683).

A Patologia, com MORGAN I - "De sedibus et causa morborum" 1761 - , inicia

a comparação morfológica entre estruturas normais e suas modificações pela doença.

Com LAVOISIER surge a Química que, rapidamente, mostraria a existência das

reações intermoleculares e atingiria a progressos extraordinários. Observações seguras lançariam

as bases da Imunologia — a vacina, em sua forma ainda primária.

No início do século XIX, fatos científicos e alguns recursos laboratoriais vio levar

a Medicina a outros horizontes. Grandes estudiosos revelam-se por essa época, como VIR-

CHOW (1858), que estabelece, como definitivo, que a célula é o centro de todas as modifica-

ções patológicas.

Finalmente, com a excepcional figura de CLAUDE BERNARD, passa a Medicina,

sem perder suas características de arte, a penetrar no mundo científico. Realmente foi com a



important» soma da conhecimentos do sábio francês, reunidos em célebre livro - "Introduction

a Ia Medicine Experimental*" 1865 - • posteriormente enriquecida pela publicação - "Physh-

logie Generate" 1872 — que todo o conhecimento e a prática médica passam a ficar estreita-

mente ligados à evolução da Ciência que, por essa época, expandia-se de maneira extraordiná-

ria. Nesses dias, o homem já usava largamente a máquina a vapor, na indústria, sobre o trilho

e sobre a água.

Pesquisadores, já caminhando em terreno mais solido, transferem para a clínica

novos recursos para diagnosticar e tratar. A Microbiologia, então nascendo, rapidamente se

desenvolvia com os trabalhos de sábios admiráveis, como PASTEUR, LISTER e KOCH, que

mostram ao médico o vasto terreno da patologia da infecçio.

A cirurgia, beneficiada pelos importantes recursos da anestesia em implantação,

prontamente incorpora, à sua prática, as medidas de proteção contra a infecçào e se lança em

impressionante progresso.

Ao cabo de poucas décadas de avanços, no findar do século, acontecem dois fatos

transcedentais - o conhecimento das radiações penetrantes : os Raios X e a Radioatividade.

A descoberta de ROENTGEN rapidamente interessa ao médico, que nela viu a

possibilidade de investigar o que estava além dos recursos oferecidos por seus sentidos; e mais

ainda, espíritos atentos foram capazes, desde cedo, de imaginar o uso de seus efeitos biológicos

para instituir meios terapêuticos.

Passados menos de cem anos, vemos com admiração a complexa e eficiente soma

de recursos, de que hoje dispomos, oriundos dos Raios X.

A Radioatividade caminhou bem mais lentamente, até se incorporar ao arsenal mé-

dico com métodos de pesquisa, diagnostico e tratamento.

As radiações naturais, pela primeira vez percebidas por BECQUEREL em 1896,

agitaram mentes previlegiadas, que passam a se empenhar no sentido de entender tão estranhos

fenômenos : a emissão continuada de energia com características inusitadas, a penetração

através da matéria, a capacidade de ionizar e uma nítida interferência sobre organismos vivos.

As dificuldades em desdobrar e entender esses fatos fizeram com que cientistas notáveis escre-

vessem uma fascinante história, que leva a curiosidade do homem às profundezas do infinite-

simal - a estrutura da matéria.

Há um momento em que todo esse monumental esforço para enriquecer o acervo

da ciência foi usado para destruir e matar, mas o outro lado dessa conquista vem ajudando o

homem na pesquisa pura, na engenharia, na indústria, na produção de alimentos e, sobretudo,

no que hoje chamamos de Medicina Nuclear.

A marcha teria que ser lenta, o progresso, só obtido com a subida persistente de

pequenos degraus. Quem, hoje, com a riqueza de instrumental de trabalho, toma conhecimento

da pobreza de recursos com que tudo começou, certamente recebe uma lição de humildade.

Era necessário caminhar e, pessoas simples, desprendidas, em poucas décadas construíram um

verdadeiro monumento à inteligência e à tenacidade do homem.

Já em 1869, MENDELEEV iniciara a longa estrada com sua genial criação - a



Tábua Periódica dos Elementos. Em 1895. ROENTGEN descobre os raios X e. apenas dois

meses após. BECQUEREL anuncia a radioatividade. No mesmo ano, THOMPSON detecta e

descreve o elétron. O casal CURIE, em 1888. isola o Polônio c o Rádio. PtERRE CURIE dis-

tingue, entre as radiações naturais, as formas corpusculares Alfa e Beta; 3, no mesmo ano,

VILLARD identifica a radiação eletromagnética Gama. No ano seguinte BECQUEREL mostra,

através de observações em si mesmo, que as radiações podiam ser perigosas para a integridade

cdular. Em 1901, GAULDEN provoca a morte fetal em animais irradiados. Começa uma longa

série de pesquisas que dariam, como resultado, as medidas de segurança e as aplicações tera-

pêuticas com radiiçõii.

Em 1903, o espintariscopio foi criado por CROOKES. Ainda nesse' ano, aparece

0 detroscópio de folhes de ouro. o primeiro instrumento sensfvd para avaliar fluxos de radia-

ções. SODDY identifica isobaros e isótropos, cm dementas estáveis - 1910. RUTHERFORD

(1911) - mrauteriu o núcleo dos átomos. Em 1912, WILSON lança a câmara de ionizaçio.

BOHR, em 1913, propõe o primeiro modelo moderno para estrutura do átomo.

Nesse momo ano. aparece o resultado de experiências de suma importância. O

grande HEVESY implanta o conhecimento do rádiotraçador qufmico. Moléculas, em interações

f ísteo-qufmicas, podiam ser "marcadas" e, assim, revdar etapas do processo em curso.

No ano seguinte, SEJL, pda primeira vez, i> .tenta um estudo biológico experi-

mental que, embora rudimentar, seguia um processo fisiológico com marcador radioativo —

após injeção intravenosa de Radon, observa sinais de radioatividade no ar expirado e, com o

Rádio, sua presença nas fezes.

RUTHERFORD, em 1919, promove modificações moleculares bombardeando o Ni-

trogênio com partículas alfa. Era o primeiro passo para a criação de isótopos.

Em 1923, mais uma vez, surge notávd trabalho de HEVESY : cria e consolida o

Tracador Biológico em estudos dinâmicos dos elementos, em vegetais.

BLUMGART, em 1927, tenta medir o tempo circulatório de um braço para o

outro, com Rádio C (J M Bi),

i

Em 1928, há um grande avanço na instrumentação - o contador proposto por

GEIGER. LAWRENCE constrói, em 1931, seu primeiro Cidotron. (1932) - CHADWICK iden-

tifica o Neutron.

0 ano de 1934 foi notávd: o casal JULIOT CURIE produz radioatividade induzida,

bombardeando At com alfa (Polônio) produzindo P (Fósforo). FERMI consegue transformações

nucleares com neutron-captura. LAWRENCE constrói uma varsio aperfeiçoada do cidotron

(aederador de deutério).

Em 1935, mais uma vez a participaçtb de HEVESY: o rádiotraçador para estudos

estruturais e metabólicos, em animais e, em seguida, no homem.
1 I

JOHN LAWRENCE (1936) - faz a primeira tentativa de ordem terapêutica, usando

material radioativo introduzido na economia sistêmica do homem: o 3 Í P para tratar-Policite-

mias e Leucemias. No ano seguinte, HERTZ inicia estudos experimentais com l 3 * l , preten-



dendo entender a fisiologia e os desvios patológicos da tireóide.

Possivelmente 1940 seja o ano do nascimento da Medicina Nuclear — os trabalhos

de HERTZ, HAMILTON e CHAPMAN estabelecem metodologia para o diagnóstico e o trata-

mento de tireoidopatias.

FERMI, em 1942, torna possível o uso de feixes de neutrons — um caminho se-

guro para a produção de radioisótopos. Em 1943, inicia-se o emprego do radioiodo para trata-

mento do câncer da tireóide e suas metástases captantes.

1946 foi muito importante. MYERS propõe o uso dos feixes de gama de 6 0Co,

para tratamento de neoplasias — a telecobaltoterapia; KESTON obtém o I 2 5 I . E um grande

acontecimento ocorre — inicia-se o fornecimento comercial de radioisótopos: Oak Ridge -

BROOKHAVEN NATIONAL LABORATORY; esse realmente foi o decisivo ponto de partida

para um extraordinário avanço. Rapidamente, em diversos centros, na América e na Europa,

surgem novos métodos para a exploração funcional, para provas diagnosticas e tentativas de

tratamento.

Havia então disponíveis um grande número de moléculas marcadas para o estudo

de órgãos e aparelhos,.no entanto, o instrumental era ainda incipiente. Um surto de progresso

instala-se. Em 1947, KALLMAN constrói um cintilador primitivo. HOFSTADTER, em 1951,

lança o cristal de iodeto-tálio que, com a válvula fotomultiplicadora, vai criar a cintilografia

em termos práticos. Nesse mesmo ano, CASSEN produz um cintilógrafo linear e, no ano

seguinte, NEWELL, colimadores focados. MUELLER aperfeiçoa o "print"; aparecem os méto-

dos de autorradiografia e, também, os grafadores automáticos. Em 1956, KUHL torna prati-

cável a fotocintilografia.

Os estudos "in vitro", iniciados em 1954, ganham grande importância em 1956,

graças a BERSON, YALLOW e ELKIN. ANGER (1958) lança um modelo primitivo de câmara

de cintilação. MYERS propõe técnicas práticas para o uso do 1 2 S em 1960, e passados dois

anos, o uso, em rotina, do 1 2 3 I no diagnóstico.

A câmara de ANGER - (1964) - passa "ser comercializada e ganha rápidos aper-

feiçoamentos. Finalmente, em 1971, graças a um grupo numeroso de investigadores, e entre

eles se destaca VOLPI, a Medicina Nuclear entra no excitante terreno dos métodos computa-

dorizados. A partir de então, os recursos técnicos, os equipamentos e os radiofármacos se

completam em rápidos e complexos avanços, que produzem uma notável soma de novos mo-

delos de trabalho. Seria difícil enumerá-los totalmente e citar seus autores. A combinação de

imagens estáticas com registros dinâmicos possibilita a construção computadorizada de provas

funcionais de grande interesse clínico.

A Cintilografia óssea está entre os procedimentos diagnósticos que mais rapida-

mente avançaram em técnica, e conquistaram seguro conceito entre especialistas de muitas

áreas clínicas. Com a vantagem de não ser invasiva, pode fornecer informações muito sensí-

veis com relação á funcionalidade do tecido.

Radiotraçadores específicos, ajustados às características peculiares ao metabolismo

do tecido ósseo, permitam a constatação precoce, através de imagens, de lesões muitas vezes



incipientes em relação a sinais e sintomas.

A associação da cintilografia aos modernos recursos do radiodiagnóstico, do ultra

•som, da tomografia computadorizada, da ressonância magnética, compõe hoje um importante

conjunto de recursos oferecidos à clínica, como contribuição para se alcançar o sempre alme-

jado objetivo: diagnóstico correto em curto espaço de tempo.

A grande variedade de condições patológicas próprias do osso, ou secundárias a

processos que possam envolvê-lo, forma um vasto conjunto, no qual uma considerável parcela

é de natureza neoplásica, o que justifica o interesse central deste trabalho.





A IMAGEM CINTILOGRAFICA





Se uma certa quantidade de material radioativo estiver contida de maneira esparsa

dentro de uma célula por um espaço de tempo, essa célula passará a ser uma fonte de radia-

ção. Mas, se essa substância tiver uma estruturação molecular diferenciada, o material radioa-

tivo poderá ter sua distribuição feita de maneira especial, segundo as afinidades específicas

dessa molécula em relação ao perfil molecular das várias sub-estruturas da célula. Haveria,

assim, a emissão de radiação em situação correspondente a um arranjo tridimensional da mo-

lécula radioativa nela contida, ou seja, haveria um conjunto de microfontes radioativas.

Imaginando-se, não uma célula, mas muitas células agregadas em uma determinada

área, e formando um certo volume, poderíamos ter uma estrutura em estado de emissão

radioativa. Extrapolando-se, pode-se imaginar o mesmo acontecendo em dimensões de um te-

cido, mais amplamente, em uma parcela de uma víscera, em um órgão complexo, em um

aparelho ou sistema de um organismo integrado.

No plano celular, quando se pretenda estudar suas microestruturas, a emissão de

escolha seria a radiação corpuscular beta. Suas características fundamentais: elevado poder de

ionização e limitado alcance em sua trajetória, permitem que, quantidades minutíssimas pro-

movam, através de suas microfontes, a composição de imagens minuciosas de distribuição em

plano infinitesimal, quase ao nível de moléculas.

Na prática, usa-se esses fenômenos para a obtenção de autorradiografias. Essa me-

todologia resultou do trabalho de vários pesquisadores na década de quarenta, e se firma

como vitoriosa, a partir de 1955 com BOYD, que publicou um livro fundamental sobre o

assunto. A autorradiografia muito progrediu e, hoje, pode contribuir decisivamente para o en-

tendimento das microestruturas texturais, e para a observação dos fenômenos ffsico-químicos

funcionais de células, quando submetidas a estudos experimentais em fisiologia e em ensaios

farmacológicos.

Diferentes foram os caminhos da Cintilografia. Desde as primeiras experiências ten-

tadas com material radioativo, para estudos básicos em fisiologia, ficou a noção de que as

radiações gama, emitidas por moléculas marcadas, tinham alcance bastante longo para trans-

ferir energia, em nível capaz de serem detectadas por instrumentação extra-corpórea.

Assim, mesmo com instrumentos precários, foi possível determinar-se, de maneira

topográfica, a localização de fontes de radiação situadas â distância, e concentradas em estru-

turas profundas do organismo em estudo. Isso cria a idéia de "alvo", ou seja, a retenção es-

pecífica em termos moleculares, de substância introduzida na economia orgânica. Essa é a

condição fundamental para a obtenção de imagem cintilográfica - o traçador radioativo.

0 traçador ou substância com alvo definido surge no início do século, com a

consolidação do conceito de fagocitose ou a capacidade de retenção ativa, por um complexo

sistema celular, de partículas sólidas«em circulação - Sistema Retfculo-Endotelial de

ASCHOFF.

Células com capacidade diferenciada para fixar substâncias introduzidas em cir-

culação seriam "alvos" específicos desses "tracadores".

Traçadores ou marcadores radioativos surgem com os primeiros trabalhos do grande
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cientista húngaro GEORGE HEVESY — com muita justiça considerado por MYERS (1979)

como "o pai da Medicina Nuclear". Em trabalhos pioneiros HEVESY e PANETH (1913) im-

plantam um novo conhecimento científico. Reações químicas, ainda que processadas através de

etapas complexas, podiam ser seguidas, graças à possibilidade de se identificai componentes em

reação, desde que fossem eles "marcados" e, assim, passíveis de serem seguidos graças a sua

condição de emissores de radiações.

Surgia, então, o radiotraçador químico. A propriedade física — emissão de energia

não interferia no processo inter-molecular e permitia a observação e quantificação de seu des-

dobramento.

Após mais dez anos de trabalho, HEVESY (1923) comunica nova importante con-

quista : o conceito de radiotraçador biológico. O processo biológico poderia ser seguido. A na-

tureza ignora a propriedade radioativa de moléculas postas em reações vitais. Tudo teria seu

curso natural e poderia ser seguido e mensurado.

Em 1935, depois de anos de paciente trabalho, HEVESY chega ao ápice de sua

extraordinária contribuição - o radiotraçador apropriado para estudos metabólicos e estruturais,

em animais e, em segqida, no homem. A partir de então, podia-se contar com um novo re-

curso técnico, aplicável a uma variada metodologia "in vitro", para pesquisas básicas e provas

funcionais, em biologia e, por extensão, na medicina.

Com o radiotraçador, HEVESY (1938-1942-1952) trouxe para a fisiologia um fato

inteiramente novo — o estado dinâmico dos elementos na composição molecular do organismo

vivo. Há, comprovadamente, uma constante troca de material molecular que compõe as cé-

lulas, isso acontece sem afetar a estrutura e a funcionalidade das mesmas.

Em 1935, quando a ciência recebeu para a pesquisa o traçador radioativo bioló-

gico, só poderia contar com o tubo de GM (Geiger-Müller) como instrumento de detecção, o

qual se fundamenta em fenômeno de ionização gasosa, desencadeada, em sua quase totalidade,

por partículas beta. Isso restringia muito a eficiência de contagem dos eventos de desintegra-

ções, quando se pretendia captar emissão gama, já reconhecida como a mais aplicável para

medidas extra-corpóreas.

De outro lado, podia-se obter para trabalho, apenas elementos radioativos naturais,

e seus diferentes radioisótopos, o que só seria conseguido em reduzidos centros de ciência

em países mais evoluídos. Mas, já se iniciara, por esse tempo, uma nova etapa — a produção

artificial de radionuclídios, que começa a tornar-se realidade com o trabalho de três grupos de

pesquisadores.

Na França, o casal JOLIOT-CURIE (1934) obtém, experimentalmente, o 3 1 P , a

partir do alumínio estável 2 7AS, bombardeado por partículas alfa do Polônio 2 0 8 Po. Esse foi

o marco inicial, da hoje extraordinária possibilidade de se produzir radknuclídios artificiais.

Na Itália, FERMI (1934) mostra ser possível a introdução de neutros no núcleo

atômico, o que provocaria transmutação elementar.

Nos Estados Unidos, LAWRENCE em 1931 conseguiu projetar e construir um

dispositivo ao qual deu o nome de Ciclotron. Era o termo final de anos de trabalho, e se
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baseava em idéia de diversos cientistas que julgavam possível obter, por aceleração seriada,

elétrons em elevado nível de tensão e, assim, introduzi-los como partículas no interior do

núcleo atômico. Em 1934, LAWRENCE anuncia a primeira produção segura de um

radionuclídio artificial — o radiosódio.

O continuado aperfeiçoamento do Ciclotron fez com que, atualmente, seja ele

empregado em vários países, mesmo no nosso, para a produção de elevado número de

radionuclídios de interesse biomédico.

O ano de 1937 ficou marcado por importantes conquistas. HERTZ e cols.,

em Boston, obtém o I 2 S I e intentam um plano para observar o seu comportamento em rela-

ção à tireóide. Seus experimentos em coelhos alcançam grande sucesso — era o.primeiro tra-

balho completo usando o traçador radioativo.

Na Califórnia, um outro grupo, HAMILTON e cols., pela primeira vez, emprega o
1 2 8 I em um paciente. A obtenção do 1 3 1 I por LIVINGOOD e SEABORG (1938) trouxe

grande avanço para os grupos de HERTZ e HAMILTON. Esse novo radioiodo tem meia vida

de 8 dias e emite beta e gama em níveis elevados, o que permite a possibilidade de sua

adaptação a vários modelos de estudo fisiológicos, e penetra no campo da patologia da ti-

reóide.

Assim, foram construídos os primeiros métodos que, ampliados, levariam — HA-

MILTON (1942) - á prática, recursos aplicáveis à investigação básica e ao diagnóstico. Isso foi,

então, rotulado como Aplicações Médicas de Radioisótopos e, mais tarde, se consolidaria como

Medicina Nuclear.

Contando apenas com tubos GM, VEALL (1950), na Inglaterra, propõe, com rela-

tivo sucesso, o levantamento topográfico em duas dimensões, da distribuição de ' 3 ' I em tire-

óides. Isso era obtido com o laborioso registro manual de curvas de isocontagens, marcadas

em papel que, assim, reproduziam visualmente a distribuição do traçador na glândula.

Além da precária resolução dos tubos GM para a resposta à energia de gama, foi

sentida a necessidade de se restringir a zona em observação, para melhor definição, de áreas

irradiantes. Buscava-se a colimaçio.

As medidas adotadas, nesse sentido, reduziam-se ao uso de placas de chumbo, que

limitavam topograficamente as áreas em estudo, o que já significava progresso na obtenção

mais definida dos "mapas", resultantes do conjunto de pontos, determinados por exaustiva

anotação de contagens registradas pelos captadores.

Havia um forte interesse em encontrar-se substância que revelasse, fisicamente, a

interação das radiações com a matéria. Com isso pretendia-se a obtenção de detectores de

radiação.

Conhecia-se bem, em termos teóricos, os fenômenos orbitais, no$ quais os elétrons

respondiam, sob a forma de liberação de energia, quando sofriam interação com radiação gama

— efeitos de ionização ou estados de excítaçfo transitória.

As primeiras tentativas para se obter resposta sob a forma de cintilacio foram

feitas com cristais orgânicos. KALLAMN (1947), utilizando cristais de naftaleno e antraceno,
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conseguiu respostas consistentes à interação de gama.

Procurando ampliar e transformar em sinais elétricos os fenômenos luminosos,

KALLMAN acopla a seus cristais uma válvula fotomultiplicadora, nessa época, em aperfeiçoa-

mento. Foi assim obtido o primeiro detector de cintilação que, embora de pouca eficiência,

já se mostrava bem superior aos baseados tos tubos de Geiger-Müller. Um outro cristal foi

usado com sucesso - o proposto por CASSEN e cols. (1949) feito com tungstato de sódio.

Marcante avanço acontece em 1948. HOFSTADTER, após muitas tentativas, põe

em uso um detector de cintilação realmente eficiente — o cristal compacto de iodeto de

sódio ativado com traços de tálio (Nal, T() .

Produzido em várias dimensões foram, então, com grande sucesso, empregados para

detecção extra-corpórea, e também, em instrumentos de laboratório para contagens "in vitro"

e, ainda, adaptados a processos de grafaçâb mecânica.

Importante foi, nesses anos, o progresso no equipamento eletrônico. Aperfeiçoa-

ram-se aparelhos para o registro de contagens - os escalímetros, os analisadores de pulso e os

integradores de contagens. Passava-se a usar diferentes radionuclfdios que possuíam variados es-

pectros de emissão, com mais eficiência e com a possibilidade de usar-se menores doses de

radiação.

Os desenhos cintilográficos manuais não satisfaziam. Procurava-se o registro auto-

matizado dos eventos detectados para a formação de imagens. CASSEN e CURTIS (1951) cons-

tróem o primeiro modelo de um aparelho capaz de registrar, sobre papel, os pontos levanta-

dos por uma sonda de cintilação que, mecanicamente, se deslocava sobre uma área em estudo.

A necessidade de colimação passa a ser bem atendida com os trabalhos de

NEWELL e cols. (1952), que produzem os primeiros colimadores multicanais focados. Foram,

em seguida, aperfeiçoados os recursos para o registro, em papel, inicialmente em uma única

cor e, posteriormente, em múltiplas cores, cuja modulação informava sobre os variados níveis

de energia localizados em diferentes setores da área visceral em emissão.

Outro valioso aperfeiçoamento foi a fotocintilografia, obtida por KUHL e col.

(1956) que, modulando a intensidade da luz produzida em tubos catódicos, registrava, em película

sensível, imagens com fiel tradução da distribuição do traçador, em dois planos.

No final da década de 50, já se havia alcançado imagens cintilográficas de

muito boa qualidade. A indústria oferecia equipamentos que permitiam um grande desdobra-

mento de métodos.

Com nítida especificidade, era possível estudar o fígado com 1 9 8 Au coloidal e,

por extensão, o SRE. 0 cérebro podia ser observado com fluoresceína marcada com ' 3 ' I.

Os rins podiam ser bem visualizados com 2 0 3 Hg cloromerodrina e, também, com o or ton i-

purato de sódio marcado com o 1 3 1 I .

A Rosa Bengala, marcada com 1 3 1 I , passa a informar sobre a funcionalidade do

hepatócito e sobre a dinâmica da excreção biliar. 0 baço podia ser estudado com real sele-

tividade, usando-se como traçador eritrócitos marcados com " C r ou 3 2 P e, posteriormente,

desnaturados termicamente.
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Em 1957. ANGER propõe uma nova forma para se produzir imagem cintilográ-

fica, baseada, principalmente, no emprego de um grande cristal da cintilação que, de maneira

estática, poderia colher a emissão de gama contida em uma área em estudo. Os sinais, apôs

processamento eletrônico, transformavam-se em imagem osciloscópica.

Era apenas um início. Além das imperfeições na qualidade das imagens, os radio-

nuclídios então mais empregados, I 3 I I , $ I Cr, 1 9 8 A u , 2 0 3 Hg emitiam gama, em níveis de

energia que tornavam muito baixa a eficiência de captação com os cristais delgados, empre-

gados na câmara de cintilação.

Em 1960, BENDER e BLAU constróem um outro detector baseado na reunião

de um grande conjunto de pequenos cristais ligados, cada um, separadamente, a uma foto-

multiplicadora.

No terreno da radiofarmácia, um fato de grande importância ocorreu: a intro-

dução, na prática, do Tecnécio - ( 9 9 mTc) HARPER (1964) - que poderia ser adquirido

comercialmente. A partir daí, passa a ser possível, como metodologia simples, a marcação

de numerosas moléculas que mostraram ser excelentes traçadores sob o aspecto radioffsico,

porque emitiam gama em nível de 140 KeV e com uma considerável redução de meia vida

efetiva no organismo. Outra grande conquista foi a obtenção regular do I 2 3 I — MYERS e

col. (1962). Suas características - 13 horas de meia vida e emissão de gama de 159 KeV -

o indicava, na maior parte dos casos, como substituto do 1 3 1 I , que sempre sofreu restri-

ções em seu emprego clínico, principalmente, por ser emissor de beta.

A Câmara de Cintilação, então já aperfeiçoada, foi lançada comercialmente

em 1964, e, graças ao seu continuado avanço técnico-industrial, veio modificar substancial-

mente a cintilografia, fazendo com que os cintilógrafos lineares perdessem terreno, depois

de terem sido realmente úteis ao diagnóstico.

A Câmara de Anger em curto tempo ganhou importantes aperfeiçoamentos.

Cristais com maiores diâmetros permitiram maior amplitude de campo de observação. A menor

espessura aumentou a eficiência intrínseca na resposta à interação gama x cristal. Colimadores,

mais aperfeiçoados em projeto e em produção, ampliaram a eficiência geométrica dos eventos

colhidos de fontes situadas em diferentes planos. O emprego de um maior número de válvulas

fotomultiplicadoras beneficiou a resolução dos pontos básicos formadores de imagens. 0 uso

de circuitos em "estado sólido" permitiu avanços no tempo de resposta, contribuindo, assim,

para a melhor qualidade da imagem.

Baseados em trabalhos de KUHL e col. (1963), no final da década de 70, surgem

as primeiras aplicações práticas da Tomografia por Emissão, conseguidas por KEY e OR LAN-

DER (1975). Graças à obtenção de imagens em múltiplas aquisições em captadores rotatórios,

chega-se a uma soma de informações seriadas. Esse conjunto de dados, elaborados por progra-

mas computadorizados, permite a possibilidade da reconstrução integrada de imagens obtidas

em cortes seccionais que, no total, formam um tomograma transaxial - SPECT "Single

photon emission Computarized Tomography".

Essa metodologia de grande eficiência é adequada ao uso de traçadores emissores

de fótons simples, como o " m T c , 6 7 Ga, I 2 3 I e n i l n , de grande interesse biomédíco.
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TER POGOSSIAN e cols., em 1975, projetam um instrumental destinado ao apro-

veitamento mais completo de emissão de prótons. Os prótons resultam do fenômeno de ani-

quilação, que se caracteriza pela interação de um prõton 0 * com um elétron orbital que,

absorvendo toda sua energia cinética, dá origem ao nascimento de um par de fótons, com

energia de 511 KeV, que se projetam em sentido diametralmente oposto. Essa especial

circunstância permite a detecção de dupla informação de um mesmo evento de desintegração

radioativa. 0 par de fótons, colhidos por dois captadores, seguem por circuitos eletrônicos

separados, e sofrem uma reconstituição algorítmica que leva ao levantamento, muito acurado,

de pontos fundamentais para a formação de imagens oriundas de uma estrutura orgânica

em emissão radioativa.

TER-POGOSSIAN, em 1977, a partir desses conhecimentos, propõe uma aparelha-

gem avançada - O PET "Positron Emission Tomography" — constituída, basicamente, de mul-

tidectores cristais em circuito de coincidência, que a torna muito eficiente para a construção

de imagens tomográficas transaxiais.

Posteriores aperfeiçoamentos permitem hoje o seu emprego em localizações mais

seguras de tumores, abscessos, infartos e focos de necrose.

Muito importantes são os estudos feitos com emissores de prótons, com os quais

consegue-se imagens que, realmente, podem traduzir a atividade metabólica de tecidos paren-

quimatosos, especialmente em tecido nervoso cerebral. Essas informações dinâmicas são res-

postas ao consumo de glicose observada como imagem de Deoxi-glicose marcada com " C ou
I 8 F , e em transição molecular, como liberadores de energia - HILL, (1980).

Em 1978, VOGEL e cols. criam um complexo sistemò de colimadores - "Seven-

•pinho/e Tomograph/" — com a finalidade de obter imagens em campos restritos, como os

alcançados com o "pinhole" mas com a possibilidade de alta resolução conseguida pelas com- -

pensações havidas na composição de imagens integradas dos sete colimadores.

Suas aplicações situam-se, principalmente, no estudo computadorizado de perfusão

do miocárdio com 2 O I T £ , aplicáveis, com grande interesse, em estudos clínicos cardiológicos.

Equipamentos, que reúnem modernos recursos tecnológicos aliados a programas

avançados de computadorizaçâo, permitem desdobramentos setoriais de imagens até a níveis de

pontos elementares, que podem ser mensurados e, assim, constituírem a tradução numérica de

fenômenos primários. Isso representa a interação biológica entre a molécula do radiotraçador

com o complexo molecular da estrutura orgânica em estudo.

Na prática, o uso desses programas permite a congregação de dados de fenômenos

dinâmicos com imagens estáticas, que se completam para informações mais amplas.

Bons exemplos, entre outros, devem ser citados - em pneumología, quando asso-

ciamos métodos de ventilação e perfusão sangüínea pulmonar; em cardiologia, para o estudo

cinético do miocárdio e sua perfusão; em nefrologia, ao se aplicar modelos funcionais para o

néfron e imagens integradas do rim; em neurologia, quando se pode observar gradientes de

fluxo sangüíneo e imagens dos hemisférios cerebrais e, ainda, em importantes avaliações da

atividade metabólica do tecido nervoso.
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Graças à possibilidade de se medir com uguranca o fluxo sangüíneo em diferentes

etapas dinâmicas - arterial, capilar, venosa - é possível a observação crítica da funcionalidade

de órgãos submetidos a processos cirúrgicos, nos quais a recuperação funcional pode, assim,

ser avaliada. Isso também se aplica com sucesso no controle dos transplantes renais, nos quais

a cintilografia informa sobre a viabilidade do órgão transplantado e sua integração no orga-

nismo.

Os radiotraçadores, hoje incorporados à estudos dínèsos, podem ser grupados se-

gundo seus mecanismos básicos de interação no organismo. Em nossa tese para concursos à

Docência-Livre. MAGALHÃES PINTO (1974), formulamos uma sistematização, que nos parece

ainda válida, na qual são considerados os principais aspectos funcionais que propiciam suas di-

ferenciações.

Interação Metabólica — Um rádionudfdio não se diferencia físteo-quimicamente de

suas formas elementares estáveis, de vez que possue o mesmo número de ordem Z, que lhe

confere suas propriedades orbitais. Assim, não é ele distinguido pelo organismo. Todo o pro-

cessamento normal - absorção, transporte, metabolização, acumulação, reciclagem, eliminação

etc — pode ocorrer de modo inteiramente natural.

A cintilografia vale-se, assim, da metabolização como recurso para revelar a fixa-

ção seietiva de uma molécula e mostrar as possíveis variações levantadas como imagens anor-

mais. Um exemplo ilustrativo está no emprego de vários isótopos radioativos do iodo, no

estudo da tireóide.

Depuração Por Fagocitost - É outro importante recurso de acumulação particula-

rizada de radionuclídios. É baseado na atividade depuradora do SRE, que é capaz de captar e

incorporar micleas coloidais de tamanho apropriado. Graças à trama formada por esses traça-

dores retidos na estrutura pesquisada, é possível obter-se um levantamento arquitetural da

maior importância diagnostica. Os grandes exemplos para esse mecanismo são os estudos do

fígado e da medula óssea, usando-se diferentes colóides como marcadores.

Microembolizaçãb - Recurso, de ordem mecânica, para fixação transitória de par-

tículas radiomarcadas obtidas por artifício de técnica, que promovem a embolização de um

relativamente pequeno número de capilares pulmonares da pequena circulação. Isso permite a

formação de imagens diagnosticas que são o reflexo do estado de perfusão do pulmão.

Concentração Vascular - Um radiotraçador, quando em estado cinético-dinâmico

em um território vascularizado, pode ser detectado em determinada fração de tempo e, assim,

produzir imagens que traduzam desvios orgânicos ou funcionais, freqüentemente de difícil de-

terminação sem métodos invasivos. Na clínica, é muito útil quando se pretenda localizar e

avaliar hematomas, angiomas e defeitos vasculares. Outro importante campo de aplicação re-

fere-se à oncologia e à infectologia, graças à modificação de fluxo e perfusão justatumorais.

Em cirurgia, pode ser um recurso para o controle de fistulas, avaliação do funcionamento de

drenos, válvulas, catéteres etc, o que se consegue sem invasão e com elevada eficiência.

Retenção Orgânica de Traçadores Específicos - Nesse grupo heterogéno, podem

ser enfeixados mecanismos de variada natureza que ressaltam a especificidade de numerosos

traçadores. Um excelente exemplo são os traçadores celulares; eritrócitos autólogos ou não,
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marcados e, posteriormente, desnaturados por calor ou tóxico de membrana, têm como alvo

altamente específico a microestrutura do baço; leucócitos marcados possibilitam a localização

de focos infecciosos, transplantes em estado de agressão, próteses envolvidas em processo

infeccioso etc. 0 fibrinogênio marcado permite, através de imagens, revelar a existência de

zonas de ativa formação de trombo sobre lesões no endotélio. No tecido ósseo, traçadores se

fixam à custa de interação complexa mal estabelecida. A retenção de " G a iõnk» por estru-

turas neoplásicas, embora com comportamento irregular, é um exemplo de retenção especial.

Anticorpos monodonais ou policlonais marcados com ' ' ' In são promissores para a identifi-

cação específica de focos neoplásicos, DE LAND (1985).

Traçadores em Trânsito — Sob essa rubrica situam-se traçadores fluidos-líquidos ou

gasosos - que podem propiciar imagens funcionais, quando em estado dinâmica Bom exem-

plo são os estudos diagnósticos e pós-operatório do aparelho respiratório; outra aplicação

muito especial é a avaliação da circulação renal com ' ' 3 Xe introduzido por cateterismo sele-

tivo.

Importante é assinalar, que a Imagem Cintilográfica é hoje conseguida em níveis

de alta segurança para o paciente, no que se refere à reações adversas relacionadas com os

traçadores. Obtidas com métodos não invasivos, podem ser praticadas com um mínimo de so-

frimento ou desconforto.

Com relação aos efeitos nocivos ligados ao componente radioativo dos radiofármacos

atualmente empregados, pode-se afirmar, com exaustivos estudos teóricos e verificações práticas,

que a execução de estudos cintilográficos, mesmo os mais elaborados, levam a doses de ra-

diação absorvida, que ficam em limites muito aceitáveis em relação ao binômio riscoxbene-

ffcio, mesmo em crianças.

Convém ressaltar que a prática de Medicina Nuclear é regulada por um conjunto

de regras bastante seguras, que são impostas e fiscalizadas por órgãos governamentais, com se-

veridade. No Brasil, a nível federal, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, órgão da Presi-

dência da República, exerce funções normativas e fiscalizadoras, baseadas em normas interna-

cionais, emanadas da Agência Internacional de Energia Atômica, órgão das Nações Unidas.

Ponto básico nas normas da CNEN é a exigência de título de especialista, e uma licença es-

pecial da própria Comissão, obtida em provas de suficiência, para médicos, farmacêuticos, físi-

cos e biólogos envolvidos na prática da Medicina Nuclear.

Desde o seu surgimento como recurso corrente na clínica até hoje, passados

menos de 40 anos, a cintilografia sofreu uma continuada modificação metodológica. Nesse es-

paço de tempo, surgiram propostas para a prática diagnostica que prosperaram e se conso-

lidaram na rotina, enquanto que, outras não chegavam a se firmar.

Essa movimentada renovação exige, dos especialistas, uma permanente revisão atua-

lizada dos recursos que se incorporam à prática e, assim, passam a desempenhar relevante

papel no diagnóstico clínico.

Reunindo o que colhemos de publicações recentes - FREEMAN & JOHSON

(1984); EARLY & SODEE (1985); SIDDIQUI (1985) e NUCLEAR MEDICINE YEAR BOOK

(1986) - organizamos um quadro que, embora posta nfo ter completo, informa sobre ai

múltiplas indicações da cintilografia presentemente recomendadas na prática médica.
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Radiotraçadores

••mTc0 4

- I V -

••mTc
Sulfocdóide
- I V -

" m T c
Sulfocolóide
Oral

»9m T c

Sulfo colóide
intraperitonial

"mTcPYP;MDP;
HMDP

" m T c
Glucoheptonato

"mTcDMSA

" m T c DTPA

••mTc MAA
ou microesferas

" m T c M A A
intraperitonial

••mTcHIDA
DISIDA
PIPIDA

»»mTc
eritrôcitos

Estudos

- Parõtidas
Esôfago de BARRET
Su^gíMnento Gl
DIV DE HECKEL

-Tireoide
- Pacriocistograma
— Cérebro
- Angíograma I a passagem
— Refluxo ureteral

- Fígado
- B a ç o
— NWu. OS9D9

— Provas funcionais
Esôfago-gástncas

-Catéteres
- Válvulas

- Esqueleto
- Miocárdio

- Rins
-Cérebro

- Rins

— Rins

— Pulmões
(perfusao)

- "Shunts"
peritõneo-venosos

- Hepato-bilíares

- Baço
- Coração
- Sangramento digestivo
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Quadro - continuação

Radiotraçadores

H3|

IV - oral

1 J 3 I Hiper

I I 3 I M I B G - I V

123|

lodoanfetaminas

1 2 3 I fibrinogênio

1 3 : l iodeto

1 3 I I NP-59

I 3 1 T M I B G

1 • ' In PTPA

1 1 J I Leucócitos

' " 1 Plaquetas

2 o i T C S

Cloreto

í 7 G a

1 3 3 X e

1 8Fe
2FDG

1 9 5 Au
Tiosulfato

i 91 m | r

Estudos

— Tireóide

- Rins

— Suprarenal (medula)

— Cérebro

- Trombo-embolia

- Tireóide

- Suprarenal
- Cortex

- Suprarenal
- Medula

- LCR - dinâmica

— Enxenos, Próteses, Abscessos

- Trombos

- Miocárdio
- Ossos
- Paratireóides

— Esqueletos
— Exsudatos
- Transplantes

- Pulmões
perfusão - ventilação

- Rir

- Cérebro
metabolismo

- Angiograma
1? passagem

- Angiograma
1 a passagem
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5 'Cr eritrócitos

OBS.: HIDA -
PIPIDA -
DISIDA -
MAA -
DTPA -
DMSA -
PYP
NP-59 -
FDG -
MIBG -
MDP -
HMDP -

- Baço

Dimetilacetanilida — Iminudiacetato
P-lsopropilacetanilida — Imino-diacético
Di-isopropilacetanilida — Imino-diacetato
Macroagregado de serina humana
Di-etilenotriamianopentacetato
Dimetilcaptosucinato
Pirofosfato
6 beta-iodometil-norcolesterol
Fluor desoxi-glicose
m-iodobenzilguanidina
metileno difosfonato
hidroxi metileno difosfonato

Quadro • continuação
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A natureza, face à necessidade de criar uma estrutura especial para sustentação

mecânica e para proteção de um organismo complexo, criou um conjunto de peças articuladas

que, histologicamente. se constituem de um tecido diferenciado - o ósseo. Na série animal

houve uma longa seqüência de diferenciação, até que fosse atingido o estádio do esqueleto

humano. Paralelamente à adaptação física, houve, também, para atender à função, um aperfei-

çoamento estrutural do tecido.

O tecido ósseo, por suas peculiaridades, deve ser estudado sempre em relação às

diversas etapas estruturais, que vão desde a fase fetal, passando pela infância, à idaoe adulta,

até a velhice. Esse tecido é integrado de um conjunto variado de células, inserido em um

"molde" conjuntivo-cartilaginoso fortemente impregnado por sais minerais. Cabe às células a

formação dos elementos orgânicos que vão constituir a matriz óssea, a qual passará por pro-

cesso dinâmico de mineralização que compõe sua parte inorgânica.

Modernamente, graças aos recursos oferecidos pela microscopia eletrônica, os avan-

ços da histoquímica, da hormoniologia e da Medicina Nuclear, o conhecimento do tecido

ósseo progrediu consideravelmente.

Ao tratar de Cintilografia Óssea, julgamos importante uma revisão atualizada do

complexo estrutural-metabólico do osso. Para isso recorremos a publicações recentes: EARLY

e SODDEE - ( 1 9 8 5 ) , e JUNQUEIRA e CARNEIRO -(1985),que reúnem uma extensa contri-

buição de especialistas nesse tema.

O tecido ósseo origina-se, na fase embrionária, de clones celulares, todos oriundos

do Mesènquima Indiferenciado, o qual surge do Mesotélio, a primeira diferenciação da Célula

Mesoblástica. Essas células são bem distingüidas, como: osteoblastos e osteócitos. Os osteoblas-

tos promovem o início da formação rudimentar da matriz, que será constituída, em sua maior

parte, de fibras colágenas e, em pequena porção, de uma substância fundamental que contém

glicoproteínas e próteoglicana. Após curto período, surgem no interior da matriz, já com

característica de cartilagem, os osteócitos — também mesenquimaís - que se localizam nos es-

paços lacunares e nos canalfculos, então em formação. Os osteócitos são células achatadas,

com reduzido retfculo endoplasmático granular, aparelho de Golgi pequeno e núcleo com cro-

matina condensada. Os osteócitos dentro dos canal fculos, â custa de prolongamentos citoplas-

máticos, vão se entrelaçando entre si, e formam, através de contactos, uma trama de grande

importância funcional. Hoje sabe-se que, devido a essa junção comunicante, existe um fluxo

intercelular de íons e pequenas moléculas, como hormônios, que são fundamentais para a for-

mação e o crescimento dos ossos. Os osteócitos são imprescindíveis para a manutenção da

matriz. A histoquímica mostrou que ambas as células mesenquimais contém sais de cálcio

associados a protfdios e glicoprotídios em seus citoplasmas, sendo, assim, os primeiros reserva-

tórios para os processos iniciais de mineralização, Ê importante assinalar que os osteoblastos e

osteócitos não se dividem; são renovados através da diferenciação direta do Mesènquima Indife-

renciado Latente, o qual se constitua de uma reserva de células matrizes, que permanecem

indiferenciadas em múltiplas estruturas orgânicas, e são encontradas, em grande número, nos

ossos.

Os osteoblastos são células estruturalmente adaptadas para ativa síntese protéica,
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possuindo, por isso, um desenvolvido retículo endoplasmático e um aparelho de Golgi desta-

cado. São células alongadas, que eliminam seus produtos de síntese pela extremidade orienta-

da no sentido da construção das sub-estruturas da matriz, a qual, em fase de pre mineraliza-

ção, recebe o nome de osteóide ou pré-osso. A participação dos osteoblastos na sfntese do

colágeno foi esclarecida a partir de imagens obtidas por autorradiografias, resultantes da intera-

ção de glicina marcada com 3 H (tritium).

Ainda na fase osteóide, as superfícies interna e externa são recobertas por mem-

branas conjuntivas, que se destacam para formar o periósteo e o endósteo os quais são funda-

mentais à formação, crescimento e à renovação do osso por todo seu tempo de vida. 0 peri-

ósteo é constituído por tecido conjuntivo denso, muito fibroso na sua porção mais externa e,

mais celular na parte mais profunda, a zona de "ossificação" ou área de calcificação. O peri-

ósteo é fortemente aderido à matriz cartilaginosa e, após a mineralização, passa a se ligar ao

osso por um conjunto de fibras de Sharpey, que são variantes de fibroblastos. 0 periósteo

tem importância fundamental no equilíbrio do tecido e na sua reparação cicatricial. O endós-

teo se caracteriza por ser uma lâmina bastante delgada, Ê formada de elementos conjuntivos

frouxos que reveste toda a superfície das cavidades, canalículos, o canal medular, os canais de

Harvers e os de Volkmann.

A principal função do periósteo e do endósteo é a dispersão dos nutrientes, os

quais são veiculados por vasos que percorrem essas membranas e, a partir delas, penetram na

intimidade do tecido, através das cavidades formadas na matriz.

Para que os ossos fossem dotados de resistência mecânica, mas conservassem um

certo grau de plasticidade importante para sua adaptação morfológica, indispensável às suas

funções, a natureza promoveu uma estruturação muito especial, resultante da mineralização da

matriz.

0 estado de mineralização depende de trocas, em equilíbrio, que se estabelecem

entre o tecido e o plasma. A fração inorgânica do tecido ósseo úmido corresponde à cerca de

50% de seu peso total; aproximadamente a 35% cabe à parte orgânica e 15%, à água. Entre

os cationtes, o cálcio é o prevalente. Outros sffo: o magnésio, o sódio e o potássio. Os radi-

cais aniònicos principais são: o fosfato, o hidroxi, o carbonato, o cloreto e o floreto. A fase

mineral do osso está, na sua quase totalidade, sob forma cristalina e, pequena fração, em esta-

do amorfo.

Estudos de difraçfo ao RX mostraram que o cristal tem a estrutura da Hidroxia-

patita - CajO(PO4)4(OH)3 - o qual se apresenta à microscopia eletrônica como agulhas ou

bastões alongados, que medem, segundo FRANCIS e cols. (1979) - 600 A no seu eixo, e

25 - 75 A, de diâmetro. A relação molar Ca/P desses "cristais maduros" é aproximadamente

de 1,67. Na realidade, se considera que os cristais TERMINE e POSNER 1966 - podem se

compor de uma mistura de fosfatos de cálcio: - CaHP04 - , CaH(P04)3 - , e - Ca3(PO4)a -

em diferentes fases de hidratação. Esses cristais impregnam as fibrilas colágenas. E se arranjam,

ocupando posições que obedecem a uma distribuição ao longo dos eixos das fibrilas, sendo

envolvidos por substância fundamental amorfa.

Os Tons da superfície dos cristais são hidratados, havendo, assim, em torno do
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cristal, ions que estão envolvidos no processo de troca entre o cristal e o fluido intersticial. Ê

importante assinalar, que ainda é mal conhecido o processo da mineralização do osso. Sabe-se

com segurança que os fenômenos locais são ordenados por enzimas — a mais importante, a

fosfatase alcalina, produzida por osteoblastos durante a fase de construção da matriz e pelos

osteócitos quando da mineralização.

A etapa reversiva ou a desmineralização fisiológica tem a participação importante

de uma terceira célula — o osteoclasto — que promoveria, inicialmente, uma modificação mo-

lecular na matriz orgânica, possivelmente à custa de enzimas que ela produz, e mobilizaria, a

fração mineral. O osteoclasto, embora de origem mesenquimal, pertence a uma outra linhagem

— a do monoblasto. São células livres, moveis, que chegam ao osso veiculadas pelo sangue,

atravessando a parede capilar. Passam por uma fase de fusão e diferenciação e se integram ao

tecido, onde terão papel fundamental no processo de renovação e remodelagem do osso.

Histologicamente, há dois tipos de tecido ósseo — o imaturo ou primário, e o ma-

duro, secundário ou lamelar. O tecido primário se caracteriza por fibras colágenas, sem organi-

zação definida e mineralização mais pobre. Coresponde a uma primeira etapa de todos os

ossos; no adulto é raro, sendo encontrado em algumas áreas de inserção de tendões, próximo

às suturas dos ossos do crânio e em alvéolos dentários.

0 tecido secundário seria a forma evoluída e avançada do osso. Suas fibras coláge-

nas se organizam em lamelas com espessura de 3 a 7 um, que se dispõem em situação para-

lela entre elas, ou se compõem concentricamente em torno de canais, formando o Sistema de

Havers ou ósteon. Na estrutura básica dos osso longos e em alguns ossos chatos mais compac-

tos, o sistema de Havers corresponde a uma peça cilíndrica, alongada, às vezes bifurcada, for-

mada de lamelas concéntricas; o centro, assim constituído, compõe o canal de Havers que

contém vasos, nervos e tecido conjuntivo frouxo; esses canais se intercomunicam por meio de

canais secundários, transversais ou oblíquos - os canais de Volkmann. Esse conjunto básico

de estrutura do osso se caracteriza por sua notável resistência mecânica, e permite a existência

de uma extraordinária área de contacto celular com o meio circulante.

0 osso pode surgir de dois processo»: a partir de ossificacão intramembranosa ou

de ossificacão endocondral. Tanto na intramembranosa como na endocondral, a formação ini-

cia-se sempre como tecido primário e, após um processo de substituição em sua estrutura,

passa a tecido lamelar. A ossificacão intramembranosa começa no interior de membrana de

natureza conjuntiva. Os ossos — frontal, parietal e parte do ocipital, do temporal e dos maxi-

lares superior e inferior - são originários do processo intramembranoso, o qual também con-

tribui para o crescimento dos ossos curtos e para o aumento da espessura de ossos largos.

0 processo endocondral, que preside a formação de maior parte do esqueleto, se

inicia a partir de um molde de cartilagem hialina, no qual ocorrem modificações celulares que

propiciam a formação das lacunas e canais, onde se situam os osteoblastos e osteócitos que

promovem as etapas de mineralização.

0 crescimento dos ossos acontece através de um estado dinâmico em que, simul-

taneamente, há a formação de tecido ósseo novo e uma reabsorção parcial do tecidp já for-

mado; assim, os ossos crescem, conservando sua forma. Nos ossos longos, o processo de cresci-
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mento resulta de ativa modificação celular no sentido de uma rápida diferenciação osteoblasto-

osteócito, localizada nos discos epifisários, enquanto que, nas diáfises, sua espessura vai depen-

der da aposição de tecido oriundo do periósteo. O tamanho dos ossos está ligado a um pro-

cesso mal conhecido, que determina as dimensões do esqueleto. No entanto, em situações

intercorrentes, as peças ósseas podem se adaptar a solicitações, vindo a ter modificada sua

grandeza; o crânio é um bom exemplo — suas dimensões ficarão sujeitas ao volume do encé-

falo.

Esse complexo processo confere ao osso uma condição muito peculiar. Há, através

de seu período de vida, uma continuada modificação de sua estrutura, que segue uma seqüên-

cia - moldagem; formação; osteólise; remodelagem - que a natureza criou para. assegurar a

vitalidade do tecido e prover condições de adaptabilidade morfológico-funcional. E também

graças ao estado dinâmico de estruturação do tecido que os ossos possuem uma especial capa-

cidade de cicatrização, que prove os reparos necessários à sua reconstituição em fraturas, que

podem atingir, na prática, a vários graus de lesão. No processo de reconstituição cicatricial re-

produzem-se os fenômenos de proliferação celular e mineralização, em etapas semelhantes ao

processo fisiológico - URIST, (1972).

A intensa e complexa atividade metabólica do osso demanda um ativo suprimento

sangüíneo. Hoje é bem conhecida a vasta malha capilar que percorre os canais e canalículos e

as lacunas intra-ósseas; isso propicia um volumoso aporte de fluidos ao seu meio intersticial. A

malha capilar, em ossos longos, se destaca em 3 setores distintos: metafisário articular; diafisá-

rio; e epifisário. Esses capilares se entrelaçam com os sinusóides medulares. Toda essa rica

rede é tributária de arteríolas que partem de um eixo arterial principal, resultante da artéria

nutridora, e drenam seu fluxo para vênulas que vão se resolver num grande emissário venoso

principal.

0 estado de equilíbrio do osso, em fase de crescimento ou em seu estado adulto,

requer uma continuada suplência de nutrientes. A construção e remodelação das estruturas

condrais exigem que, em circulação, haja um equilibrado nível de protídios, que vão suprir,

com ácidos aminados, as sínteses celulares. A fração mineral é adquirida com os alimentos;

nesse processo intervém a vitamina D, em níveis adequados, que participa da regulação da

absorção do cálcio. A vitamina A é indispensável às sínteses moleculares dos osteoblastos. A

vitalidade do tecido está diretamente ligada ao equilíbrio nutricional do organismo. Essa de-

pendência resulta da sua elevada atividade metabólica, que preside à reciclagem de seus com-

ponentes protéicos e minerais. São importantes, para elucidação desses fenômenos, os traba-

lhos ds BOURNE (1972) e LUTWAK e cols. (1974).

Fundamental, sabe-se, é a participação de hormônios nos mecanismos integrados

que regem o equilíbrio do tecido ósseo. Dois hormônios se destacam: o paratohormônio -

que tem influência direta sobre a atividade dos osteoclaitos e a reabsorção da matriz óssea -

e a calcítonina, produto das células parafoliculares da tireóide, que modera a reabsorção da

matriz, regulando, assim, a mobilização do cálcio cristalino. 0 hormônio do crescimento - pre-

-hipófise - atua sobre os discos epifisários, ordenando o crescimento harmônico de todo o es-

queleto. Na infância, sua carência produz o nanismo; na adolescência, seu excesso resultará em
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gigantismo; no adulto, níveis elevados produzirão acromegalia. Os hormônios sexuais — testos-

teronas e estrõgenos — têm um nítido efeito sobre os ossos, participando do complexo home-

ostático que rege a vitalidade do tecido, contribuindo, também, para o processo que ordena o

crescimento equilibrado dos vários segmentos do esqueleto.
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O tecido ósseo, em qualquer fase de sua evolução, se caracteriza por ser uma

estrutura cetular-orgânica em estádios de mineralização. Essa situação peculiar ofetece a radio-

farmácia um número bastante variado de "alvos", para os quais st criou uma seleção d» traça-

dores, procurando atingir, de maneira bastante especifica, as diferentes moléculas constitutivas

das variantes de tecido conjuntrvo, que formam o molde orgânico do osso, e os múltiplos cá-

tions e ânions que compõem a fração inorgânica em forma cristalizada ou amorfa.

Ê relevante assinalar, que a modificação estrutural do osso foi observada e de-

monstrada há 250 anos por BELCHIER (1736) que, adicionando corante vegetais à ração de

pequenos animais e, posteriormente sacrificando-os, encontrava ossos corados, com uma impor-

tante característica — era possível destacar zonas com maior ou menor intensidade de cor, em

função do tempo relativo à ingestão do corante. Ao espírito atilado do autor, surgiu uma in-

terpretação correta — havia uma renovação de material que compõe os ossos.

Duzentos anos após, HEVESY (1935). usando pela primeira vez uma molécula ra-

dioativa - o 3 2 P - com a intenção de observar o seu processamento no organismo, em ratos,

constatou que o isótopo de fósforo se localizava em ossos. Mais que isso, estabelecendo um

controle seriado, concluiu que havia um estado dinâmico entre a absorção do fosfato marcado,

sua presença no plasma — em fezes, em urina e em ossos — num ritmo que o levou à impor-

tante conclusão que merece ser transcrita: "A formação dos ossos se faz em processo dinâmi-

co; o osso, continuadamente. capta átomos de fósforo que são, parcialmente ou totalmente, re-

movidos e repostos por outros átomos de fósforo".

Trabalhos posteriores vieram mostrar que isótopos radioativos de diferentes elemen-

tos — Sr, F, Ga, Ba e outros - agiam como tijcadores eficientes para o tecido ósseo.

Foi possível, desde esses tempos, se estabelecer que havia radiotraçadores que se

fixavam em um ou mais átomos da hidroxiapatita — Ca, 0 (P0 4 ) 6 (OH) ] — o principal com-

ponente inorgânico; havia outros que se dirigiam às moléculas da matriz orgânica. Esses estu-

dos foram feitos com métodos laboratoriais, com os quais se procurava quantificar os fenôme-

nos metabólicos ósseos, usando-se tracadores que emitiam beta, o que dificultava a metodolo-

gia. O complexo molecular que compõe a fração inorgânica funciona como um trocador de

íons em situação anfótera. As trocas isoiônicas ou heteroiônicas vio ocorrer segundo suas afi-

nidades com o cálcio (Ca + +), fosfato (PO3 ), ou hidroxíla (OH - ) da molécula de

hidroxiapatita-KING (1977); OMAR A e col. (1972).

Os diversos elementos passíveis de serem empregados sob a condição de radioisóto-

pos, como tracadores para os ossos, podem ser sistematizados - MC AFEE e SUBRAMANIAN

(1984) - segundo suas características orbitais, que lhes conferem suas propriedades químicas.

Asssím, destacam-se: Terras Alcalinas, metais do grupo II—A (Be, Mg, Ca, Sr, Bi e Ra); o

grupo III—B (Ga e in); o grupo III—A (Sc, Y e La); Terras Raras, grupo IV—1 e V - 1 ; o

grupo I V - B (Sn e Pb); o grupo I V - A (Zr e Hf) e o grupo V - B (Bi); todo esse grupamento

- cátion metal - tem como alvo o ion (P04) , fosfato.

O cálcio foi imaginado como o tracador mais adequado para o tecido, no entanto,

o isótopo disponível — o *7Ca - usado experimentalmente sob forma iônica, mostrou-se im-

praticável devido ao seu elevado nível gama-energético (1,3 MeV) e, ainda, porque ele tem
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sempre um certo grau de contaminação por4 5 Ca, emissor de beta.

BAUER e cols, interessam-se pelo uso do 85Sr, em 1957, e mostram que, com

esse radioisótopo, seria possível a obtenção de imagens ósseas. FLEMING e col. (1965) obtêm

sucesso e recomendam seu uso no diagnóstico. CHARKES (1964) e DE NARDO (1966) conso-

lidam com seus trabalhos seu uso em rotina clínica. 0 8SSr reúne vantagens e inconvenientes.

Introduzido por via venosa, é rapidamente depurado da circulação e, dentro de uma hora, cer-

ca de 35 a 50% é fixado em tecido ósseo. 0 excedente é eliminado pela urina, em até 24

horas, no entanto, a fração excretada pelos intestinos é lentamente eliminada pelas fezes, o

que pode prejudicar a interpretação das imagens obtidas. Isso retarda a execução da Cintilogra-

fia em até 7 dias. Seu pico de energia 0,514 MeV - 100% EC requer o emprego de colima-

ção bem ajustada, para evitar deformações de imagens, e impede seu emprego em Câmaras de

Cintilação. Sua meia vida física — 65 dias, promove uma exagerada meia vida biológica. A do-

se média para adulto é de 3,7 MBq. A dose de radiação absorvida (20 - 60 MGy para o

esqueleto e 3,0 mGy para gônadas) é relativamente alta, o que contribuiu para a pouca difu-

são, na prática, do uso do 8 s Sr.

MYERS (1960) anuncia a possibilidade do uso do 87Sr como radiotraçador para o

esqueleto, o qual mostrava algumas vantagens sobre o 85Sr — meia vida física de 2,8 horas e

um fóton pico de 388 keV. Em 1963, MYERS publica sobre o 87Sr, no diagnóstico de fra-

turas. A partir de então, tem esse radionuclídio algum sucesso em clínica, principalmente por

ser dosimetricamente favorável — WEBER e col. (1969). No entanto, verificou-se que havia

sempre uma lenta depuração do plasma para o osso, o que prejudicava a obtenção de imagens

devido à sua meia vida física.

0 1 8 F foi introduzido por BLAU (1962). Esse radionuclídio emite positrons resul-

tantes do fenômeno de aniquilação. Tem meia vida física de 1,85 horas, sua dose de radiação

18 mGy, para o esqueleto, e 3 mGy para gônadas, considerada como bastante satisfatória.

Embora não pudesse ser usado em Câmara de Cintilação, o ' 8 F despertou grande interesse.

Cedo se constatou que era excelente sua depuração, com rápida incorporação a ossos; o gradi-

ente, entre osso e tecidos moles, e entre tecido ósseo normal e lesões, mostrou-se muito favo-

rável; um aspecto importante ura sua rápida eliminação pela urina, o que favorecia a um bai-

xo nível de fundo (BKG) corporal. No entanto, seu elevado custo — produção em ciclotron

- e dificuldades com sua distribuição - T 1/2 de 111 minutos, limitaram seu emprego, mes-

mo nos Estados Unidos. A literatura sobre o I 8 F , embora pequena, proclama suas qualidades

no diagnóstico clínico.

Entre os elementos que poderiam ter seus radionuclídios usados como traçadores

para o esqueleto, devido às suas características orbitais — Terras Raras grupo IV—1 e V - 1 ,

que lhes confere afinidade com P0 4 do hidroxiapatita - devem ser citados alguns que foram

experimentados: 1 S 3Sm; l 5 7 D y ; ' * 7 T m ; 1 7 1Er. Por várias razões não foram incorporados â

rotina ficando, apenas, no campo experimental.

O 8 íSr, o 87Sr, o ) 8 F e todos os demais radíonuclídios citados, quando usados

como radiotraçadores para o tecido ósseo, são empregados em forma iônica, ou seja, molecu-

larmente como sal - cloreto, cítrato, acetato etc. Isso lhes confere uma característica especial
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de radiotraçadores; o próprio íon, dotado de capacidade para emitir gama, se ligaria a um

alvo molecular do tecido ósseo, com o qual teria afinidade seletiva.

O TECNÊCIO

O aparecimento do 9 9 m Tc traz uma importante abertura. Seria possível a criação

de traçadores constituídos de partes distintas, ou seja, uma fração não radioativa, com estrutu-

ra molecular que lhe confere especificidade de alvo, ligada a uma parte sem afinidade especial,

mas que confereria, à fração específica, propriedades radioativas.

O Tecnécio surgiu, como elemento, graças aos trabalhos de PERRIER e SEGRE

que, em 1937, bombardeando o molibidênio com deutério — Ciclotron, Berckeley, California

- obteve diversos radionuclídios que ocupavam a posição 43 na Escala Periódica. Dois anos

mais tarde, os mesmos autores publicaram os resultados de suas pesquisas relacionadas com a

determinação das propriedades físicas dos vários isótopos do novo elemento, destacando-se

dentre todos o 9 9 m T c . Somente após 25 anos, esse importante recurso, como marcador de

moléculas, foi incorporado à Medicina Nuclear.

Em 1964, SMITH esclarece todos os problemas com produção, pureza e calibracão

do " m T c obtido em geradores. 0 " m T c resulta do decaimento do molibidênio *9Mo. A

tecnologia criou um processo prático para a obtenção do 9 9 m T c que, em linhas gerais, consta

da construção de colunas de alumina impregnadas com " M o que, continuadamente, dentro de

seu ritmo de desintegração, gera o 9 9 m T c , o qual é removido por eluição com uma solução

de NaC2 isotônico, sob a forma de pertecnetato 9 9 m T c 0 4 N a . 0 molibidênio 9 9 Mo pode ser

obtido por dois processos — RLC 1973 - seja, por introdução de um neutron em 9 8 Mo, ou

como produto de fissão de 2 3 S U

" M O ,n, y ,

2 3 5U (n, fissão)

O processo de fissão de 2 3 5 U tem como vantagem a obtenção do " M o livre de

contaminantes isotópicos — "carrier free" - embora, mais caro. 0 outro meio de produção é

mais rentável. Consiste em submeter oxido de molibidênio estável, a um intenso fluxo de neu-

trons, em reatores, mas, com a desvantagem da presença de numerosos radionuclídios "conta-

minantes". Vários autores publicaram sobre o problema. Destacamos BATTIST (1970), que assi-

nala a detecção de: 1 3 1 I ; I 0 3 R u ; 2 3 ' N p ; l3«Cs; 1 2 4 Sb; 9 SZr; 1 I 0 m A g ; 9 2 m N b ; 9 5 Nb;

i 8 7 W . S É R D . 6 52 n ; e «°Co; dentre todos os citados, o mais indesejável seria o 1 3 4Cs, emis-

sor de beta, com meia vida de cerca de 2 anos.

A constatação prática da possibilidade de se poder concentrar " M o em coluna de

alumina, onde o processo de transição isomérica produz " m T c , foi fundamental para a cons-

trução de geradores, que podem produzir, ritmadamente, um radionuclídio de meia vida curta,

oriundo de um outro com bem maior sobrevída física.

O pertecnetato de sódio é obtido em condições de esterilidade e livre de pírogê-

nios. No entanto, é praticamente impossível eluato sem purezas isotópicas. Devem ser conside-

rados como passíveis de carreamento, junto com o TcO4 , os contaminantes do " M o oriundos

de sua produção, e já citados; na prática, com controle de qualidade, ficam reduzidos a níveis
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irrelevantes. O mesmo não acontece com o próprio " M o , que será carreado da coluna e in-

corporado ao etuato. A U.S. Pharmacopeia recomenda que não haja mais que 37KBq de

" M o por 37MBq de " m T c e não mais que 185KBq de " M o por dose administrada, o

que se consegue, usualmente, na prática.

0 Tecnécio — número atômico (Z) 43 - faz parte do grupo V l l - A , ficando

entre os metais em transição, sendo muito assemelhado ao Rênio (Re) em sua configuração

orbital. A disposição de seus 7 elétrons nas duas órbitas determinativas de Valencia confere ao

Tc uma variada situação de estados de oxidação ou Valencia de - 1 a +7. Em estado solúvel

em água, o Tc tem como mais estável situação o TcO4 , melhor grafado como TctO"1)",,

heptavalente; assim, o eluato pertecnetato seria Na~'Tc(O~2)4 ou TcVII. Essa condição de ele-

vado nível de oxidação restringe muito sua associação a moléculas sob a forma de quelatos,

tornando necessário o emprego de agentes redutores, tais como: SnCB2; FeCS2; o ácido ascór-

bico; ou, ainda, processo de redução eletrolítica.

A produção de moléculas marcadas com " m T c prevê, sempre, a condição de va-

lência mais adequada à constituição do traçador, em situação de maior estabilidade possível.

Deve ser assinalado que ainda não se conhece, totalmente, as posições de Valencia na maioria

dos acoplamentos por quelação entre 9 9 m T c 0 4 e a molécula traçadora. Quase todos os radio-

fármacos hoje usados, entre eles os mais empregados como os traçadores ósseos, têm o tecné-

cio levado a estado de redução pelo cloreto de estanho.

O grande sucesso do tecnécio como marcador radioativo está relacionado com suas

surpreendentes características físicas. Sua meia vida física (Tf) de 6,04 horas é de tal modo

pequena que, a meia vida efetiva (Te) fica, na grande maioria dos métodos diagnósticos, inde-

pendente da meia vida biológica (Tb), o que resulta, sempre, em pequenas doses de radiação

absorvida; isso trouxe a possiblidade do uso de doses bastante elevadas, para estudos funcio-

nais. O Tc decai por emissão de gama; a ausência de beta é outra importante característica,

quando se consideram efeitos radiobiológicos. Seu pico de energia — 140 keV - ajusta-se a

um elevado aproveitamento da interação gama x elétrons orbitais dos elementos (Na, TC) usa-

dos em cristais de Câmaras de Cintilação. Esse nível de ene.gia é, também, muito favorável

para o coeficiente de penetração de gama em tecidos orgânicos - ECKELMAN e cols. (1980)

- o que permite níveis elevados de energia para captação extra-corpórea, e o emprego de

colímacão eficiente. Embora o tecnécio já estivesse consolidado como radiotraçador de muitas

moléculas importantes para o diagnóstico, foi somente em 1971 que se passou a contar com

os primeiros traçadores de curta vida, para o diagnóstico envolvendo o esqueleto. Estudos

experimentais visando o aproveitamento de moléculas com afinidade para os cristais de hidro-

xiapatita foram desenvolvidos por diferentes grupos de pesquisadores.

SUBRAMANIAN e cols. (1971) propõem a marcação de um polifosfato pelo

' " " T c que, na prática, mostrou-se eficiente, e foi o primeiro de uma série que veio substituir

os traçadores iônicos: B5Sr, 87Sr e 1 8 F . Hoje, são universalmente adotadas, diversas moléculas

fosforadas que, estruturalmente, ficam situadas em dois grupos: 1) fosfatos condensados em

cadeias lineares ou em cadeias cíclicas; e 2) os difosfonatos.
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A primeira molécula complexada com 9 9 m T c e fosfato for obtida por SUBRAMA-

NIAN e cois. (1971a). Tratava-se do tripolifosfato de sódio e foi experimentado em animais.

Pouco tempo depois, os mesmos autores — 1972 - apresentam, em lugar do tripolifosfato,

uma molécula sintetizada, com longa cadeia de pol if osf atos em forma compacta - o (PP46).

Esse traçador mostrou boas característica: rápida depuração; elevado coeficiente de fixação em

ossos; rápida eliminação renal. Entretanto, não chegou a ser comercializado. Logo após —

PEREZ e cols. (1972) - sintetizam uma molécula de pol if osf at o condensado, o pirofosfato de

sódio, que possui dois radicais fosfatos unidos por um átomo de oxigênio (P-O-P) . Essa

molécula podia se complexar com o pertecnetato em estado de redução por cloreto de esta-

nho. Esse radiotraçador foi rapidamente aceito por especialistas, comercializado, e produzido

regularmente até hoje, sendo usado em estudo do esqueleto e, também, com aplicações impor-

tantes no diagnóstico cardiológico.

0 emprego dos difosfanatos, ou seja, moléculas compostas de um par de unidade

fosfato unido por um átomo de carbono (P-C-P) , foi objeto do interesse de vários pesquisa-

dores.

Em 1972, SUBRAMANIAN e cois. reúnem alguns resultados obtidos com 9 9 m Tc-

-difosfonato, e assinalam suas vantagens, já observadas experimentalmente. No ano seguinte,

YANO e cols. lançam, já como radiofármaco, o HEDP (Etileno-hidroxidifosfonato de sódio),

que já era conhecido por sua interação molecular com os cristais de hidroxiapatita e, agiriam

como inibidor, em doses adequadas, do processo de remodelação óssea.

SUBRAMANIAN e cols. (1975) trazem uma notável contribuição - o MDP (Meti-

leno-díf osf onato de sódio). Esse novo radiotraçador ósseo teve grande aceitação, sendo comer-

cializado e rapidamente difundido em vários países. Anos após, BEVAN e cols. (1980) anun-

ciam uma nova molécula - o HMDP (Hidroximetileno-dif osf onato de sódio), que resulta da

monohidroxilação do radical metileno existente na molécula do MDP. Essa pequena modifica-

ção trouxe alguns aperfeiçoamentos funcionais. O 9 9 m T c - HMDP tem sido bastante aprecia-

do por especialistas, no diagnóstico clínico.

Deve ser assinalado que, outras moléculas, variantes de difosfonatos com modifica-

ções em suas ligações centrais, foram sintetizadas e submetidas à experimentação - UN-

TERSPANN (1976) - entre elas destacam-se as: NMMDP; DMAP; APD e DPD. No entanto,

não trouxeram reais vantagens para o diagnóstico - SUBRAMANIAN e cols. (1980).

Nos dias atuais, quando a cintilografia óssea é largamente praticada, estão consoli-

dados, pelo uso, os radíotraçadores que resultam da complexação do 9 9 m T c com uma molé-

cula f osf orada, 0 acoplamento molecular do TcO4 (pertecnetato) a um radical polifosfato

(P-O-P) ou dífosfonato (P-C-P) em forma de quelação estável, isto ó, passível de suportar

variações de solubilidade em água, em diferentes estados de osmolaridade, e ainda, sujeito a

gradientes de pH existentes nos múltiplos compartimentos orgânicos, é o objetivo fundamental

para se conseguir esse tipo de radiotraçador. Essas condições só ocorrem se, concomítantemen-

te, houver um agente redutor; a prática consagrou o íon estanoso, sob forma de cloreto ou

fluoreto, como o recurso mais eficaz para essa interação.
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As três moléculas atualmente mais usadas

seguintes estruturas:

- o PYP, o MDP e HMDP - têm as

0

II
NaO - P - 0

1
HO

0

II
- P - ONa

1
OH

10

Peso molecular: 402

PIROFOSFATO Dl SÔDICO - HIDRATADO PYP

H
O O O

II I II
NaO - P - 0 - P - ONa

I I I
HO H OH

Peso molecular: 236

HIDROXI METANO DIFOSFONATO Dl SÔDICO - HMDP

0 H O

II I II
NaO - P - C - P - ONa

1 I I
HO H OH

Peso molecular: 220

METILENO DIFOSFONATO Dl SÔDICO - MDP
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O pertecnetato obtido por eluição, passando a um estado de redução pelo íon Sn*,

possivelmente se complexa, por quelação, a moléculas fosforadas, segundo o modelo:

ii ii
NaO - P - 0 - P - ONa

I I
HO OH

Complexo: S n " m T c 0 4 - R

Modelo - MILLER (1985)

Deve ser assinalado que as três citadas moléculas cumprem todos os requisitos

indispensáveis a um eficiente traçador ósseo. Essas condições foram reunidas a partir do traba-

lho de SUBRAMANIAN e MC AFFE (1975), e posteriormente recomendado pelo NRC

"Nuclear Regulatory Comission" e pela FDA "Food and Drug Administration" do DHHS

"Department of Health and Human Service" nos Estados Unidos da América do Norte.

A despeito do grande interesse e de tentativas experimentais para que se elucidasse

o mecanismo do processo de fixação dos traçadores, até hoje não é satisfatória a soma de da-

dos já acumulados.

Alguns fatos devem ser destacados. Admitindo-se que a fixação é, na realidade,

um processo de interação molecular, depende ela de uma difusão, por via sangüínea, para que

haja oferta do traçador à intimidade do tecido. A perfusfo do osso se faz graças a uma

extensa rede de capilares com paredes de elevada permeabilidade. 0 alvo prevalente são os

cristais, que formam, em conjunto, imensa superfície de contacto. A importância que tem a

riqueza e o equilíbrio do fluxo sangüíneo para fixação dos traçadores em tecido normal e,

conseqüentemente, suas variações em áreas patológicas foram muito bem estudadas, já há

algum tempo, por VAN DYKE e cols, em 1965 e, posteriormente, por CHARKES e cols. em

1968. Mostraram que pequenos desequilíbrios na perfusão do tecido podem modificar, substan-

cialmente, a homogeneidade na distribuição do traçador. THRALL e cols., em 1975, em traba-

lho experimental, demonstraram que, em tumores ou em lesões traumáticas, a hiperfixação é

função direta da modificação do fluxo nessas áreas focais. Valiosa foi a constatação de que,

ossos situados em zona submetida à radioterapia podem ter menor fixação do traçador, em

função da diminuição do fluxo regional sangüíneo - SIEGEL e cols. (1976).
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Os tracadores iônicos têm seus processos de interação físico-químico bem mais ati-

vos na superfície hidratada dos cristais — JONES e cois. (1976). Estudos procedidos com cor-

tes de tecidos - GUILLEMART e cols. (1978) - mostraram que, em ossos adultos, a radio-

atividade se situa em finas camadas que se estendem ao longo do periósteo e do endósteo.

Isso acontece de maneira mais difusa e fraca na estrutura esponjosa de ossos compactos —

LACROIX e col. (1962). O gradiente de fixação parece estar ligado a uma "eficiência de

extração" - CHARKES e col. (1981) - que se relacionaria com o fluxo sangüíneo mais

intenso na interface osteóide-mineral dos ossos em formação, nos discos epifisários de cresci-

mento, nos calos ósseos em sua fase de reorganização e mineralização — GALASKO (1975).

Embora se reconheça que é na fase mineral que se localizam, preferentemente, os

complexos Tc-fosfatos — FRANCIS e cols. (1979) — ficou demonstrado que o colágeno, em

renovação, também participaria da fixação dessas moléculas - ROSENTHALL e WIEGMAN e

col. (1976).

Em lesões neoplásicas, além dos mecanismos já citados, é possível que haja uma

participação de parametabólitos e enzimas no processo de troca iônica, que ocorre entre focos

de mitose anômala e a molécula traçadora - ZIMMER e col. (1975), e CHARKES (1979).

Outro problema mal elucidado refere-se à fixação de tracadores ósseos em tecidos

moles, que ocorrem, normalmente, sempre em quantidade reduzida. Com freqüência, pode-se

observar fixações anômalas diretamente relacionadas com tumores, zona de infarto — miocár-

dio, cérebro e rins — áreas de necrose ou involução textural, corno em rabidomieloses. Segun-

do BONTE (1974), a principal causa dessas fixações seria a presença de cálcio iônico em mi-

tocõndrias de células desvítalizadas; ou ainda, devido à formação de complexos polinucleares

com os resíduos de macromoléculas desnaturadas - DEWANJEE e col. (1976).

Buscando na literatura, encontramos importante contribuição para o entendimento

da evolução havida com os tracadores ósseos. Julgamos oportuno transcrecer um mínimo sobre

esses trabalhos.

Em 1971, YANO e cols. comentam que o 1 8 F , em forma iônica, se mostra mui-

to útil como traçador ósseo, resultado de observações experimentais em ratos. Em seguida,

aplicam-no em pacientes (22), com relativo sucesso, mas, assinalam sua impropriedade com re-

lação à qualidade de imagem, quando empregado em câmara de cintilação.

JONES e cols. (1973) publicam uma avaliação clínica sobre o I B F iônico, então

muito usado nos Estados Unidos. Estudam 410 cintilografias feitas em pacientes com metásta-

ses ósseas conhecidas ou suspeitadas. Concluíram que houve 78% de bons resultados, 18% fo-

ram, apenas, satisfatórios; em 4% foram maus. Assinalam as vantagens do uso oral da dose

traçadora. Referem-se, ainda, à dificuldade com a imagem a nível da bacia, devido à possibili-

dade de acúmulo precoce na bexiga.

MC NEIL (1973) e cols. apresentam a observação de pacientes pediátricos - 14

com osteosarcoma e 9 com sarcoma de Ewing - e assinalam que a cintilografia óssea com
1 8 F pode contribuir para o estadiamento e controle terapêutico desses casos, o que permite a

possibilidade de prolongar e oferecer melhor condição de vida a essas pobres crianças, que se
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beneficiam com a cirurgia e a radioterapia.

ROSENFELD e col. (1974) mostram o comportamento do " F e do 9 9 m T c Poli-

fosfato em cintilografias executadas em 7 pacientes infantis, com neuroblastoma. Discutem as

imagens e assinalam a fixação dos traçadores em tecido extra-ósseo, permitindo, assim, locali-

zar lesões para-vertebrais que poderiam não ser observadas pelos Raios X. Os autores não

encontram mecanismo capaz de explicar essas fixações do traçador.

SHIRAZI e cols. (1974) relatam o resultado de 1500 "scans" executados com
1 8 F . Nesse numeroso grupo de patologia variada foram observados 595 casos relativos à me-

tastase; 31 tumores primitivos ósseos. Paget, infecção crônica, traumatismo, desordem metabóli-

ca somaram 391 casos. O restante dos casos referiam-se à pesquisa diagnostica indefinida. Ba-

seados na análise procedida, os autores insistem na necessidade de se praticar a cintilografia

em todo o esqueleto, pois que o diagnóstico seria comprometido com a existência de lesões,

principalmente nas extremidades, que podem ser negligenciadas.

WEBER e cols. (1974) publicam os resultados de um trabalho dirigido, com o

qual pretenderam estabelecer confronto entre dois traçadores visando dose absorvida, e con-

cluem que os dois se eqüivaleriam.

BELL (1972), em extenso trabalho, relata observações experimentais usando 8SSr

iônico em cintilografias, concluindo que seria necessária uma perda de 30 a 50% da minerali-

zação do osso, para que se possa estabelecer nítida diferença de densidade na imagem radio-

gráfica convencional, fato constatado em lesões bem precocemente observadas como imagens

cintilográficas.

MC CORMICK e cols. (1975) analisam a cintilografia óssea com B7rnSr em 162

pacientes, com diagnóstico confirmado de CA de mama, e assinalam a necessidade de se consi-

derar os diferentes planos ocupados pela coluna vertebral, na interpretação de imagens com

possíveis lesões de vertebras lombares e torácicas.

LENTLE e cols. (1976) fazem um estudo crítico envolvendo todos os traçadores

até então usados, e concluem que o Estrondo 87 e o Flúor 18 foram ultrapassados pelos

polifosfatos marcardos com 9 9 m T c , que produziam imagens mais consistentes e com menor

dose de radiação.

O'MARA e SUBRAMANIAN em 1972 fazem uma avaliação de resultados de todos

os radionuclídios usados na época como agentes traçadores para o tecido ósseo, e tratam de

maneira especial os classfiçados como de curta meia vida: I 8 F ; 8 7 mSr; 1 5 7 Dy; l 7 1 Er ; I S 3 Sm;

tasmB a e i3iBa. Todos foram molecularmente associados ao quelante HEDTA, e os resulta-

dos práticos, obtidos em pacientes, foram confrontados com os conseguidos com o complexo

molecular 99mTc-triplofosfato de sódio, recentemente sintetizado pelos autores. As imagens

postas em confronto mostraram que o complexo em estudo poderia ser valioso no diagnóstico,

e apresentava as vantagens relacionadas com as características físicas do tecnécio,

SUBRAMANIAN e cols. no início de 1972 anunciam um novo traçador, cuja

característica molecular seria, de um lado, polifosfatos sintéticos com uma extensa cadeia li-

near ligada ao 9 9 m T c (Poly P-9 9™Tc). Observações experimentais mostraram que, eni coelho,
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a dose tóxica estaria acima de 100 g/kg. O resultado colhido em animais que sofreram fratu-

ras experimentais foi de muito boa qualidade. Os autores usam, em seguida, o novo traçador

em um paciente corn carcinoma da próstata, que tinha sido submetido à cintilografia óssea

com 1 8 F iônico. As comparações entre as imagens mostraram sua validade.

CHARKES e cols. (1973), em importante trabalho, procedem a uma minuciosa re-

visão de cintilografias feitas com polifosfatos de longas cadeias lineares marcados com 9 9 m T c ,

e proclamam que esse traçador, recentemente difundido, graças à boa qualidade de imagem

associada à facilidade de obtenção e o baixo custo do 9 9 m T c , colocaria em segundo plano o
1 8 F e o 8 !Sr.

YANO e cols., em 1973, anunciam um novo traçador ósseo derivado de uma mo-

dificação na molécula do difosfonato (99mTc—Sn—EHDP). Esse novo complexo, em experimen-

tação em animais, revelou-se superior aos seus precedentes, em relação ao gradiente de fixação

entre tecido mole e tecido ósseo e, ainda, por sua acentuada predominância de captação pelas

lesões, em confronto com o tecido ósseo normal. Avaliações procedidas mostraram que o mes-

mo era praticamente atóxico e, em níveis de trabalho de rotina, sua dose de radiação, bem

baixa.

SILBERSTEIN e cols. (1973) contribuem valiosamente para consolidação do Difos-

fonato marcado com " " T c , como traçador mais eficiente nessa época. O estudo detalhado

de alguns casos mostrou sua importância através da descoberta de lesões não reveladas pelo

Radiodiagnóstico convencional, estabelecendo, ainda, que seu nível de radiação era de cerca de

11 mRad/mCi empregado.

No mesmo ano, TILDEN e cols., através de importante estudo dirigido, colhem

elementos para conhecimento do processo de captação dos Polifosfatos marcados com 9 9 m T c ,

em lesões ósseas. Estudaram, através de autorradiografias, o comportamento histológico do tra-

çador em fraturas do colo do fêmur em pacientes, nos quais, antes de cirurgia programada

para fixação de prótese, injetaram o traçador. As microautorradiografias revelaram que houve

um predomínio de fixação em planos lineares, que correspondiam às áreas de mais recente de-

posição de apatita na matriz protéica.

PENOERGRASS e cols. (1973) propõem um novo agente traçador para o tecido

ósseo - o Difosfonato que, desde seus primeiros ensaios, mostrou-se superior aos polifosfatos,

e apresentava a vantagem de ser produzido em condições de mais fácil elaboração. Nesse tra-

balho foram observados mais de 400 casos de variada patologia e, em sua maioria, segundo os

autores, foram obtidas excelentes imagens, que permitiram valioso auxílio ao diagnóstico e

estudo evolutivo. Foram evidenciados com segurança casos de Paget, metástases, sarcomas em

diferentes estádios evolutivos. As imagens, de acordo com RX convencional, permitiram conso-

lidar a acertiva, recentemente lançada, referente à precocídade de fixação do traçador em

pequenas lesões insuspeitadas. Outra importante verificação seria o possível aproveitamento das

imagens renais que, normalmente, aparecem como elemento acessório de avaliação funcional

dos rins.

GENANT e cols. (1974), pretendendo esclarecer o mecanismo relacionado com a

captação óssea do traçador - complexo »*mTc Difosfonato - trabalharam com ratos normais
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e com avitaminose D, na tentativa de observar variações da osteogénese, em função de altera-

ções vasculares focais provocadas. Concluíram que, o fluxo sangüíneo seria o maior fator no

incremento da captação do traçador, em lesões osteoblásticas.

SUBRAMANIAN e cols. (1975) publicam um trabalho bastante extenso, relatando

observações feitas, experimentalmente, com coelhos. Usaram para comparação 4 complexos fos-

fatos - 9 9 m T c : PP - PPi - EHDP e o MDP - e concluem que qualquer desses produzem

imagem cintilográfica de alta qualidade, mas acentuam algumas vantagens para o MDP, tais

como: maior rapidez na depuração do sangue para o tecido ósseo e, menor captação do mes-

mo, por tecidos moles justa-esqueléticos.

MERRICK (1975), em Londres, promove cuidadosa revisão de todos os traçadores

ósseos até então propostos. Reuniu uma vasta amostragem de patologia envolvendo o tecido

ósseo que, poderia ser beneficiada, tanto na formulação diagnostica, como em posteriores estu-

dos para controle terapêutico. Sua opinião contribiu para a consolidação dos complexos
99mTc-fosfonatos. Destaca a importância da cintilografia na pesquisa de metástases, desordens

metabólicas, Paget e controle de enxertos.

No mesmo ano, ROSENTHALL e col. publicam observações feitas com pirofosfa-

to-9 9 mTc para o estudo cintilográfico de alterações metabólicas ósseas. Estudou lesões verte-

brais, incluindo discopatias, Paget e hiperparatireoidismo. Assinala a boa relação entre captação

do tecido mole para com o osso, o que proporcionou imagens bens definidas e úteis para o

diagnóstico e controle terapêutico.

SIEGEL e cols., em 1976, procuraram comprovar a suposição de que o mais

importante fator, capaz de promover aumento de captação do traçador ósseo, sobre uma le-

são, seria o aumento de seu fluxo sangüíneo. Imaginaram uma observação experimental com

ratos, nos quais foram provocadas fraturas e, em alguns, a ligadura .do principal ramo arterial

nutridor do osso. Usaram o 9 9 m T c EHDP como traçador e, puderam estabelecer uma forte

correlação entre captação e fluxo sangüíneo, em área experimentalmente demarcada.

RUDD e cols. (1979) estabelecem comparação entre o comportamento biológico e

a qualidade de imagens, usando MDP e HEDP marcados com 9 9 m T c , em trabalho experimen-

tal e clínico. A análise crítica mostraria que o MDP possuía, em conjunto, ligeiras vantagens,

sobretudo com relação ao tempo de depuração do sangue e eliminação urinaria. No julgamen-

to dos autores, haveria, também, melhor captação pelo tecido ósseo.

Ainda em 1979, HOWMAN e cols. relatam o estudo feito com 49 crianças que

sofriam de neuroblastomatose, nos quais buscaram metástases através da cintilografia óssea.

Nesse grupo, 42 casos foram, também, investigados radiograficamente. Em 41 "scans", se cons-

tatou resultados compatíveis com lesões posteriormente comprovadas. Entre esses casos, 17

correspondiam a lesões primitivas; 29 tinham metástases ósseas. Somente em 11 pacientes as

radiografias foram diagnosticas. Eram desconhecidas, para os autores, as causas que promoviam

a fixação do complexo 9 9 mTcMDP em tecidos moles tumorosos.

FRANCIS e cols. (1980) publicam um trabalho de grande importância,.no qual

pretenderam observar o comportamento "in vitro" de 3 traçadores fosfatos-complexos, em rela-
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ção às suas fixações moleculares com o fosfato de sódio em forma cristalina ou amorfa, pre-

tendendo, assim, avaliar a absorção em tecido ósseo normal, e em tecido em estado hiper-

metabólico. Três substâncias foram estudadas: o HEDP; o MDP; o HMDP — todos marcados

com l 4 C . Paralelamente, observaram em ratos, com esses traçadores, padrões de imagens obti-

das com cintilografia, visando lesões experimentais praticadas na tíbia e no fêmur dos animais.

Das observações ficaram conclusões que indicam o HMDP como o mais apropriado dos traça-

dores que, em estado complexo (Sn-99mTc-Difosfonato), teria maior afinidade molecular para

com lesões em maior atividade metabolica, como em Paget, que se caracteriza pelos elevados

níveis de fosfato de cálcio em suas lesões.

BEVAN e cols. (1980) estudaram o comportamento do novo traçador - o HMDP

- em animais, constatando que o mesmo é superior ao MDP e ao PYP, no que se refere ao

tempo de depuração do sangue, e teria, ainda, maior capacidade de ligação com os cristais de

hidroxiapatita, ao nível de células em rápida mineralização.

FOGELMAN e cols. (1981) determinam a retenção em corpo total, após 24 horas,

em indivíduos normais que receberam doses de 3 traçadores: HEDP, MDP e HMDP. Concluem

que o HMDP seria o mais firmemente fixado após 24 horas.

MAURER e cols. (1981) enfatizam a importância da cintilografia óssea, procedida

em 3 fases, para o discrime entre osteomielite e os processos inflamatórios não ósseos.

FOGELMAN e col. (1982) anunciam que a medida da retenção, em 24 horas, do

traçador ósseo 9 9 m T c MDP, é um seguro meio de avaliação da atividade metabolica do osso,

o qual está ligado diretamente à idade. Esse conhecimento é importante para o diagnóstico

em cintilografia.

SMITH e col. (1983) se interessam pela distribuição de um traçador entre tecido

ósseo e tecidos moles, o que é da maior importância para interpretação de imagens. Com cin-

tilografias de 19 pacientes, estabelecem, por meio de um programa computadorizado que, ao

fim de 24 horas, 70% das moléculas do HMDP estavam no esqueleto, 26% em tecidos moles,

e 4% nos rins. Assinalam que variações significativas desses percentuais podem refletir desor-

dens metabólicas do esqueleto.

LITTLEFIELD e col. (1983), preocupados em estabelecer um confronto entre

MDP e HMDP, ambos complexados ao " m T c , para determinar uma melhor escolha, concluem,

após exaustivas observações que, não existe, nem biológica, nem' clinicamente, diferença apre-

ciável entre os dois.

Merecem referência especial um grupo de radiotraçadores que, embora sabidamente

não específicos para o tecido ósseo, devem ser mencionados porque podem trazer importante

contribuição ao diagnóstico de afecções esqueléticas. Reunimos alguns trabalhos sobre esse

importante tema.

EDWARD e col. (1969), pela primeira vez, publicam sobre o emprego do *7Ga

como possível traçador específico para a localização de estruturas neoplásicas, o que, obvia-

mente interessava, também, ao esqueleto. Inúmeras publicações ocuparam-se do assunto, inclusi-

ve a do brasileiro CAMARGO, em 1979. Recentes trabalhos de MIN-FU e SCHEFFEL (1986)
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oferecem uma contribuição para o entendimento do fenômeno. Reunindo suas conclusões e de

vários autores, salientam os seguintes pontos relacionados à fixação do traçador em tumorações:
1 - adequado suprimento de sangue é essencial; deficiência na perfusão, em áreas de necrose,

de massas tumorais, prejudicaria sua fixação; II — o aumento da permeabilidade da parede

dos capilares, uma característica em tumores, permitiria a passagem de complexos macromole-

culares — Ga transferrina; Ga lactoferrina; Ga ferritina; III — a fixação, em células tumorais e,

também, em células do exsudato inflamatório, estaria diretamente ligada a variações do pH

intratu moral.

MC KILLOP e cols. (1984), na Escócia, após o acompanhamento de 15 pacientes

que tinham recebido próteses esqueléticas, e com suspeita de infecção, nos quais foi usado

como traçador o 6 7 Ga-citrato, relatam bons resultados na avaliação do processo e assinalam,

ainda, a simplicidade do método cintilográfico.

AL-SHEIK e cois. (1985) apresentam valiosa observação, visando estabelecer o me-

lhor traçador para diagnóstico de pequenos focos de infecção óssea. Trabalharam com 10 pa-

cientes submetidos a ' " I n (como marcador de granulócitos autólogos), 67Ga-citrato e
9 9 m T c MDP. Concluíram que células marcadas não foram mais eficientes que o Gálio, método

bem mais simples. O MDP mostrou-se capaz de revelar zonas de infecção, mas com baixa

especificidade.

LAVANDER e cols. (1986), preocupados em observar complicações ósteo-articulares

em crianças com Anemia Falciforme, marcaram granulócitos autólogos de 54 pacientes, que fo-

ram re-injetados para pesquisa e correlação de processos infecciosos ósseos, principalmente

osteomielite recorrente. Proclamam que a metodologia cintilográfica com esse traçador celular

específico é valiosa no diagnóstico dessas complicações.

SANDLER e cols. (1986) apresentam resultados sugestivos relacionados com a ava-

liação de próteses ósseas, em que se suspeita infecção óssea adjacente. Em casos de prótese

do quadril, usaram a associação de imagens, obtidas inicialmente com 9 9 m T c MDP, e posterior-

mente, outras com ' ' • In marcando leucócitos. 0 conjunto dessas imagens, segundo os autores,

permitiriam uma detecção muito precoce de infecção, sempre muito importante nesses casos.

JEGHER e col., em 1986, baseados em publicações de LAMKI e SHEARER

(1984), que relataram a visualização de metástases de CA de próstata no esqueleto, quando

empregaram 9 9 m T c DMSA, propõem uma possível explicação para o fato - haveria a forma-

ção simultânea de vários complexos moleculares de 9 9 m T c , no momento da ligação com

DMSA em baixa concentração de SnCfi2 (quelante). Entre eles poderia haver uma molécula

com capacidade para fixação em células osteoblásticas. Suas conclusões foram baseadas em

estudos radiocromatográficos.

MAXON e cols. (1986) prepararam novo traçador ósseo - o HEDP - marcado

com 1 8 6 Re (Rênio), experimentado em ratos e cães, e mostraram que o mesmo poderia ser

um bom recurso para pesquisa de lesões ósseas e, ao mesmo tempo, agiria como agente tera-

pêutico através da dose de radiação liberada ao nível das lesões.
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Com a larga aplicação do - ° ' Tí-cloreto em estudos cardiolõgicos, ficou demonstra-

do, em alguns casos, sua possível fixação em tecidos moles adjacentes ao esqueleto. KOISOMI

e ISADA, em 1981. relatam 23 casos de tumores malignos, 10 tumores não malignos e 6 le-

sões inflamatórias. nos quais houve a visualização de imagens desses processos extra-ósseos, que

interessavam o esqueleto.

A literatura cita anomalias de fixação de traçadores em tecido ósseo. Merecem

referência as chamadas imagens frias.

GOERGEN, e cols. (1974) chamam atenção, talvez pela primeira vez, para a exis-

tência de lesões foto-deficientes ou "frias", que podem ser bem reconhecidas em meio a ima-

gens correspondentes a tecido ósseo normalmente captantes. Apresentam 7 casos bem docu-

mentados, que reúnem anemia falciforme, necrose asséptica por traumatismo, e metástase.

Embora assinalando dificuldades para interpretar o fenômeno, lançam a hipótese, confirmada

em algum de seus casos, que a menor fixação do traçador estaria diretamente ligada à desor-

dem vascular peri-focal das lesões.

GORIN e cols., (1980) publicam observações em torno de "photopenic lesions".

Ainda que não pudessem explicar o fenômeno, lembram que lesões como infartos, mielomas,

hemangiomas, metástases, tecido cicatricial etc são, com freqüência, hiperfixantes em suas mar-

gens, devido a uma ampliação na micro-rede vascular perifocal, que proporcionaria uma

expansão de tecido neo-colagenoso e, através disso, um maior aporte de moléculas traçadoras

que, ativamente, estariam participando do processo de neo-mineralização nos focos blastogêni-

cos. Nas imagens frias, o oposto ocorreria. Surgiriam em lesões, onde a micro-rede vascular

estaria comprometida, prejudicando o acesso do traçador.

SPENCER e cols. (1981) relatam o observado em dois pacientes, nos quais a cin-

tilografia óssea mostra imagens que corresponderiam ao "desaparecimento" de parte do seg-

mento de uma vertebra. Em um caso tratava-se de um CA de pulmão; o outro, referia-se a

uma criança com neuroblastoma. Em ambos, o estudo radiológico foi inteiramente normal. O

autor enfatiza a existência de dupla vascularização para os corpos vertebrais, os quais seriam

perfundidos por um par de arteríolas situado simetricamente em relação a seu centro. A falha

de fixação estaria relacionada à desordem de fluxo nessas arteríolas.

Imagens anômalas também são observadas em esqueleto de pacientes que sofreram

radioterapia.

Ouas publicações merecem referência.

ALDERSON e cols. (1980), experimentalmente, submetem ratos a diferentes doses

de radiação externa. Em seguida, estudos cintilográficos mostram, em confronto com animais

normais, que as modificações de imagens estavam muito relacionadas com as alterações vascu-

lares promovidas pela radiação, as quais, em grande parte, mostraram-se reversíveis em tempo

variável.
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AITASALO e col. (1965) publicam resultados em 39 pacientes que foram estuda-

dos com cintilografia óssea - * * m T c MDP - antes, durante e após tratamento radioterapico

praticado em diversos tipos de neoplasia. mas sem afetar o osso da mandibula, que foi obser-

vado para se avaliar a ação das radiações kmizantes sobre o trofismo do tecido ósseo. Con-

cluíram que existe sempre um aumento variável na fixação, o qual foi reversível em prazo

máximo de 8 meses. Suas medições foram feitas com um programa computadorizado.





CINTILOGRAFIA OSSEA

A METODOLOGIA





A experiência acumulada com a cintitografia óssea permite, hoje, um conhecimento

integrado entre o instrumental técnico e os vários radiotraçadores, que consolidam uma meto-

dologia voltada para o estudo de imagem funcional do esqueleto. 0 equipamento, atualmente

mais usado, resultou de um continuado aperfeiçoamento de instrumentos, que são frutos do

impressionante progresso técnico-científico das últimas décadas. Os primeiros estudos do esque-

leto foram obtidos com os cintiiógrafos lineares e, com eles, se construiu modelos de imagens

- M E R R I C K (1975) - que trouxeram grande contribuição ao diagnóstico. Houve rápida aceita-

ção e difusão do método e surgiram aplicações clínicas de grande valor.

Com a industrialização da Câmara de Anger, o cintilógrafo linear foi sendo subs-

tituído, cedendo lugar às câmaras de cintilação, as quais, sempre em progresso, mais recente-

mente foram associadas aos recursos da computadorização. Isso permitiu que se alcançasse

novos modelos de estudo diagnósticos para a patologia óssea. Hoje, se dispõe de captadores

dotados de grandes cristais, com diâmetro de até 53 cm, o que proporciona a obtenção de

imagens bi-dimensionais, da distribuição tri-dimensional da radioatividade contida em campos de

36 por 50 cm. Outra variante menos adotada refere-se aos captadores multicristais, compostos

de grande número de pequenos cristais, ligados, cada um, a uma fotomultiplicadora.

Todo o esqueleto pode ser visualizado por técnicas de aquisição de imagens capta-

das em deslocamento seriado contínuo, e transformadas, por computação, em imagem única.

Mais freqüentemente usa-se a técnica da obtenção separada de áreas corporais. Na maioria dos

casos é indispensável que se obtenha imagens em várias incidências, já estabelecidas e consa-

gradas na prática - anterior, posterior e numerosa variante de focaiizações oblíquas, em que

se pode ajustar ângulos, segundo eixos longitudinais e transversais.

Os cristais de pequena espessura trouxeram grande eficiência de captação gama, o

que permite uma elevada conjunção de pontos de cintilação que, transferida a um grande

número de tubos de fotomultiplicação, levam à formação de imagens de grande resolução,

condição muito importante no estudo do esqueleto, quando se espera definição de pequenas

imagens patológicas, destacadas em tecido normal.

A possibilidade de se reunir grande número de aquisições seriadas, em diferentes

incidências, com captadores rotatórios, propicia a computadores dados que podem processar

imagens estáticas e dinâmicas, com informações quantificadas em áreas seletivas.

Esses importantes recursos - SPECT "Single photon emission computed

tomography", já em uso há alguns anos - GOODWIN (1980) - trouxeram marcante progresso

para a interpretação funcional, com a visualização de áreas com pequeno gradiente de fixação,

encontradas, na prática, como imagens de difícil caracterização - KEYS (1982) - em situações

como: lesões sobre ossos já irradiados - KING e cols.(1980),em ósteonecroses e em pequenas

fraturas de esforço.

Com relação aos traçadores há um consenso universal - a escolha dos radiofárma-

cos, molecularmente compostos de um complexo 99mTc-Sn-difosfonato, entre os quais.os mais

usados são o MDP e o HMDP e, ainda, menos freqüentemente o 9ímTc-pirofosfato.
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A cintilografia do esqueleto é um método não invasivo; pode ser executado sem

qualquer desconforto para o paciente — não carece de nenhuma medicação ou preparo prévio.

O traçador é sempre introduzido por via venenosa.

As moléculas usadas são destituídas de toxidade, no entanto, deve-se assinalar a

possibilidade, muito rara, de sensibilização de tipo alérgico, como em um caso recentemente

citado por GABATIN e cols. (1986).

Os efeitos colaterais ligados à radiação, diretamente inserida aos traçadores, são de

mínima relevância. A grande experiência, já consolidada, leva, sem restrição, a estudos diagnós-

ticos, até mesmo em crianças, de.de que corretamente indicado. As doses mais preconizadas

para adultos ficam entre 555 MBq e 740 MBq. Em crianças, as doses devem ficar diretamente

relacionadas com a idade, É muito aplicada a regra de WEBSTER e cots. (1974), que é expressa

do modo seguinte: D = x * \ x dose adulto, x = idade de criança. Na prática, segue-se
x + 7

freqüentemente a seguinte tabela, SIDOIQUI - ( 1 9 8 5 ) ,

0-5 anos - 0,25 da dose adulto

5-10 anos - 0,50 da dose adulto

10-15 anos - 0,75 da dose adulto

> 15 anos - 1,00 da dose adulto

Após a introdução intravenosa do traçador para imagens estáticas, aguarda-se de 2

a 3,5 horas, tempo necessário para a depuração do sangue e a interação com os "alvos", no

tecido ósseo, e a eliminação, por via renal, de considerável parte do traçador, o que reduz a

radiação de fundo corporal.

Em câmaras com grande diâmetro, o uso de colimadores paralelos permite a to-

mada de imagem de todo o esqueleto do paciente, em decúbito dorsal, em 3 segmentos,

desde o crânio até os pés. Quando se pretende imagens mais minuciosas em áreas restritas,

o uso de colimadores tipo "pinhole" é indicado.

O crânio deve ser sempre desdobrado cm 4 incidências: anterior, posterior e late-

rais E D. Em alguns casos, pode haver, ainda, interesse na posição em vertex. Existem bem

estabelecidos padrões para a busca de imagens com conotações patológicas, baseadas em aqui-

sições, nas incidências anterior e posterior, e muitas variantes de incidências oblíquas, interes-

sando a cada segmento a ser estudado.

Os membros superiores e inferiores podem ser estudados a partir de posições espe-

ciais, quando se pretenda observar com mais interesse certos segmentos ósseos; o mesmo pode

ocorrer com os pés e as mãos. Mas, em qualquer caso, é necessário que se providencie a

tomada de imagens em situações que permitam a comparação simétrica dos campos em obser-

vação, condição indispensável para avaliações diagnosticas.

A cintilografia do esqueleto compreende um conjunto de imagens, com caracterís-

ticas de normalidade para cada peça óssea, em relação à incidência usada. Nessas imagens

estão associadas, também, a fixação de radiofármacos em tecidos moles, anexos das diferentes

articulações. Ainda devem ser consideradas fixações em padrões normais, nos rins, nas mamas

e em algumas áreas de inserções musculares.
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O estudo diagnóstico do esqueleto só deve ser feito por especialista, com expe-

riência necessária para o reconhecimento das imagens em padrões de normalidade com as múl-

tiplas variações possíveis, em jovens, adultos e idosos, e, especialmente, em crianças, conside-

rando-se diferentes fases etárias, de vez que são bastante distintas entre si. Obviamente devem

ser observadas providências relacionadas com vestuário, próteses, objetos de adorno etc, que

possam interferir na formação da imagem. São necessárias medidas visando a eliminação urina-

ria dos traçadores; os pacientes, no período em que aguardam exame, devem ingerir água e

eliminar o máximo de urina, imediatamente antes do seu início. Cautelas especiais são reco-

mendadas afim de evitar possíveis contaminações corporais e das vestes, com urina, vômitos,

saliva etc. A injeção intravenosa deve ser executada com rigor e assinalado qualquer extrava-

samento que ocorra.

A cintilografia do esqueleto pode ser indicada com o interesse especial de se obser-

var o processo dinâmico completo, que ocorre desde a injeção até a fixação em tecido ósseo

- é a chamada cintilografia em 3 fases. A dose, em volume mínimo, introduzida como bolo,

ao percorrer todo o trajeto arterial tributário da aorta, forma imagens que correspondem a

um angiograma, ou seja, o levantamento dos troncos arteriais, dos seus ramos e sub-ramos,

que se tomam visualizados graças ao captador colocado sobre a região em estudo. Numa 2?

fase, prolongamento imediato da anterior, ocorre o enchimento de todo o conjunto vascular

da região, compreendendo, em um só tempo, a perfusão seriada de arteríolas, capilares, vê-

nolas, compondo uma imagem integrada - o "pool" sangüíneo de um segmento orgânico.

A 3? fase - tardia — consiste na construção das imagens estáticas, correspondentes à fixa-

ção preferencial do traçador em tecido ósseo. Uma das aplicações mais apropriadas de seu

uso é o estudo diagnóstico de casos suspeitos de osteomielite. 0 método permite a avaliação

da amplitude do processo, além da lesão em sua sede óssea. Merecem ser citados 4 trabalhos

muito sugestivos.

MAURER e cols. (1981) relatam observações de 98 pacientes com suspeição de

osteomielite, nos quais empregaram o método da cintilografia em 3 fases. Assinalam a sensi-

bilidade e a acurácia do processo, na determinação diagnostica.

GANGSMAN e col. (1982) publicam trabalho reforçando a idéia de que cintilogra-

fia óssea, apenas com imagens estáticas, é menos válida que a realizada em 3 fases -

conclusão obtida em observação em 36 pacientes infantis, nos quais diagnosticaram e contro-

laram casos de Legg Perthes.

PIHN e cols. (1984) estudam 69 pacientes com suspeita de osteomielite, examinados

através de cintilografia, executada em uma ou duas fases. Concluem que, no duplo procedi-

mento, a fase "blood pool" é de grande valia, porque aumenta a especificidade da imagem

óssea, de vez que denunciaria a atividade encontrada em tecidos extra-ósseos.

SALIMI e cols. (1986), em extenso trabalho experimental, visando estabelecer

padrões de imagens em casos de hemartroses - séria complicação em doentes hemofílicos -

usam 12 cães, nos quais praticaram cintilografia com Tc-PYP e, em outros 2 animais, usaram

o pertecnetato. Concluem que a cintilografia óssea em 3 fases permitiu a reprodução, em ima-
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gens, do envolvimento que atinge a sinovial, a cápsula e a infiltração celular das articulações,

próprias dessas lesões.

A propósito de recursos técnicos, podemos citar 2 trabalhos dedicados ao emprego

de colimação especial.

FASTING e cols. (1978), na Suécia, reúnem uma série de casos: 15 meninas e 3

meninos com suspeita de doença de Perthes. Em todos os casos houve confirmação diagnostica,

obtida por cintilografia óssea, nos quais usaram o coiimador "pinhole" para melhor definição

de imagem da articulação coxo-femural. Ressaltam a importância do método para avaliação e

indicação de tratamento cirúrgico.

DRANE e col. (1985) relatam observação em 12 pacientes com fratura de colo do

fêmur. Intentaram estabelecer um padrão de estudo com cintilografia óssea com ( " m T c

HMDP) visando observar a viabilidade do tratamento cirúrgico praticado - empregaram o coli-

madcr "pinhole" em vários casos e assinalam sua vantagem. Em 2 casos em que houve nítida

ósteonecrose, a cintilografia pode informar sobre a revascularização posterior, o que é muito

importante para decisões terapêuticas.

Abordando causas que, freqüentemente, levam a erro na interpretação de imagens,

BENNET e col. (1986) fizeram um levantamento em 100 casos, nos quais pretenderam deter-

minar a incidência de "Stippled Ribs" em cintiiografia óssea. Encontraram 7% de imagens,

caracterizadas pela existência de pontos que se localizam nos arcos posteriores de costelas, e

situados, de tal modo, que formam, em conjunto, uma linha que corresponde a pequenas

áreas de inserção dos músculos flio-costais nas porções cervical, torácica, lombar, em situações

simétricas. Assinalam a necessidade de se considerar esses pontos, para que se evite erros na

interpretação de lesões costais.

Considerando-se a importância da computadorização na cintilografia, deve ser refe-

rido um trabalho de DOWNSETT e cols. (1976) que, possivelmente, foi o primeiro empregado

para estudo quantitativo de lesões em área definida. Essas observações foram feitas com 18

casos de crianças com suspeita de doença de Legg-Calve-Perthes.



CINTILOGRAFIA ÓSSEA

AS APLICAÇÕES CLINICAS
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No im'cio da década de 70, a cintilografia óssea começa a se incorporar à rotina

diagnostica em Medicina Nuclear. Desde esses primeiros dias, descortina-se uma variada aplica-

ção clinica para esse método, muito sensível, no estudo do esqueleto. Em alguns casos suas

imagens podem firmar definitivamente um diagnóstico, no entanto, essa não é a regra; suas

informações não são específicas para qualquer tipo de anormalidade.

0 conhecimento mais completo de seus mecanismos fundamentais permite, hoje, a

construção de modelos que levam à sistematização clínica de suas aplicações.

0 complexo processo de interação e fixação de radiofármacos sobre tecido ósseo

pode ser discriminado, segundo CHARKES (1979), em dez situações importantes na clínica:

1 — Lesões ósseas reacionais

-metástases, fraturas e osteomielites-

2 — Neoformação maligna do osso

- osteossarcomas —

3 - Neoformação heterotópica

- miosite ossificante —

4 — Redução do fluxo sangüíneo

- infartos, necroses -

5 — Incremento do fluxo sangüíneo

- osteomielites, fraturas -

6 — Calcificação distrófica

- hipercalcemias -

7 - Incremento loco-regional da vascularização

- celulites, tumores -

8 - Captação e fixação em tecidos moles

- celulites, metástases viscerais, neuroblastomas, infartes (miocárdio, baço

e cérebro), calcificações anômalas (pulmões, estômago e artérias) —

9 - Mineralizações parametabólicas

- hiperparatireoidismo, hipotireoidismo e hipertireoídismo, diabetes, vita-

mínose A e D —

10 - Destruição não reacional

- tumores, Histiose X —

Independentemente do conhecimento mais exato sobre a interação radiofármaco

— lesão, a clínica, em tentativas de diagnóstico em processos ósteo-esqueléticos, foi acumu-

lando experiência e criou, por associação, grupos de condições patológicas definidas.

SIDDIQUI (1985) enquadra, a nosso ver de maneira simples e racional, as aplica-

ções clínicas da cintilografia óssea:
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Problemas Congênitos - verificáveis em Pediatria, como: 1 - anomalias estru-

turais no crânio, como diferentes formas de craniossinostoses relacionadas com desordens

na soldadura de diferentes suturas; 2 — defeitos em peças ósseas que podem produzir ano-

malias articulares com importante comprometimento do esqueleto, mais freqüentemente en-

contradas em coluna lombar, ossos da bacia e articulação coxo-femural.

Traumatismo: a cintilografia tem aplicação restrita mas, importante, em lesões

traumáticas do esqueleto. Devem ser destacados os casos de fraturas de esforço, principal-

mente em ossos dos pés, tíbia, colo do fêmur e em ossos da bacia. São ainda relevantes

as avaliações de vitalidade óssea em casos de pseudo-artroses.

Infecçâb: a cintilografia contribui decisivamente no diagnóstico e controle de

osteomielites, especialmente as de origem hematógena, em crianças e, também, em adultos:

dispõe-se, hoje, de uma valiosa experiência clínica sobre o problema. Algumas formas de ar-

trites podem ser confirmadas precocemente; os mais citados exemplos são os casos de sacro-

i leites.

Problemas vasculares: a cintilografia é o mais sensível método para a constatação

de lesão óssea por desordem vascular segmentar. Nesse grupo destacam-se como muito bene-

ficiados pelo método, o diagnóstico da doença de Calvé-Legg-Perthes, e o da doença de

Osgood-Schlater.

Desordens difusas do esqueleto: sob essa rubrica estão associadas patologias muito

diferentes entre si e, geralmente, importantes por sua morbidade. A cintilografia tem papel

relevante em seu diagnóstico e controle. Devem ser citados: a ósteo-artropatia-hipertrófica pul-

monar - desordem na atividade periostal promovendo lesões ósseas em pneumopatas. A

ósteodistrofia renal. As graves lesões ósseas no hiperparatireoidismo. As osteomalácias. A

Histiocitose X . Desvitaminoses A e D.

Manifestações de doenças sistêmicas - são grupados comprometimentos ósseos

com várias origens : distrofia simpatético-reflexa. Intoxicações crônicas. Quimioterapia. Lesões

associadas a síndromes paraneoplásicas. Hemoglobimopatia S. Policitemias etc.

Lesões extra-esqueléticas — Os traçadores ósseos promovem, normalmente, imagens

normais em estruturas extra-esqueléticas. No entanto, anomalias de imagens podem revelar

situações patológicas. SIDDIQUI (1982), em excelente trabalho, reúne as principais anomalias

de fixação em rins, que podem ter expressão como nefropatías. Além da fixação renal, podem

ser notadas imagens com valor diagnóstico em : múltiplas formas de Infarto; Poliomiosites ;

Dermatomiosites; Amiloidoses; Miosite Ossifícante; Calcinose Universal; Calcificações Heterotó-

picas - Mastites e Microlittese Alveolar. São bem conhecidas fixações anômalas em Neuro-

blastomas, Tumor de Wilms, Metástases Viscerais de Osteossarcomas, Rabdomiossarcomas, Fi-

brossarcomas, Linfornas Esplênicos etc.

Tumores - A detecção de lesões primitivas e metástases em ossos estão entre as

mais seguras indicações para a Cintilografia do Esqueleto.

Presentemente, a avaliação global do paciente neoplásico conta com o método, que

muito contribui para o planejamento e controle terapêutico. Destacam-se, pela freqüência com
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que incidem suas metástases no esqueleto, os tumores da mama e da próstata, e ainda, os

dos pulmões, da tireóide, dos rins, da bexiga, os melanomas e linfomas.

A cintilografia também é muito útil no estudo de tumores não malignos, como:

Doença de Paget, Osteoma Osteóide, Displasia Fibrosa etc.

A literatura médica acumulou uma vasta soma de trabalhos, em torno de aplica-

ções clínicas da cintilografia do esqueleto. A nós, parece justo aqui repassar em poucas linhas

o que selecionamos como mais sugestivo, obedecendo a uma progressão cronológica, e com

associação nosológica dos trabalhos.

Infecção

TIGH e col. (1976) relatam o achado de lesões peri-orbitais, com extensão para o

frontal, em um paciente com sífilis adquirida. Nesse caso raro de complicação sifilftíca havia

apenas relato de dor. Não foram encontrados sinais radiológicos da peri-ostite, que teve evo-

lução favorável com tratamento específico.

HANDMARKER e col., ainda em 1976, assinalam a presença de "áreas frias", em

casos suspeitos de infecção comprometendo o esqueleto. Tratavam-se de zonas de infarto

ósseo, detectadas por cintilografia, resultantes de complicações de infecções sistêmicas. TRE-

VES e cols., no mesmo ano, publicam um trabalho que descreve resultados felizes no diagnós-

tico precoce de osteomielite em crianças submetidas à cintilografia óssea com MDP, e reco-

mendam o método para o rápido esclarecimento do processo, o que permite a pronta institui-

ção de terapêutica adequada.

CHALMERS e cols. (1978), no Canadá, acompanham 24 pacientes com diagnóstico

de sacroileíte, estabelecido a partir de um achado em cintilografia óssea praticada por vários

motivos. As causas citadas são variadas; as mais freqüentes são de origem traumática. Casos

de espondilite psoriásica e síndrome de Reiter foram afastados do estudo. Realçam a impor-

tância do método para instituição de terapêutica e seu controle.

BUSHBERG e col. (1983) publicam resultado de experiências praticadas em um

lote de coelhos. Pretendiam avaliar a ação do 6 7Ga e do MDP-Tc em lesões benignas, não

infectadas. As lesões, fraturas intencionais, fixaram com melhor definição o MDP.

No importante terreno da infecção óssea, a osteomielite tem uma posição muito

especial. Parece-nos valiosa a citação de alguns trabalhos.

PARK e cols. (1979), estudando pacientes diabéticos, em alguns casos constataram,

através da cintilografia óssea em três fases, focos iniciais de osteomielite situados em pés. Em

muitos desses casos havia mínima ou nenhuma sintomatologia. Os autores recomendam o mé-

todo como recurso para o diagnóstico precoce de lesões de extremidades ósseas nesses

pacientes.

SHAFFER e cols. (1981) publicam casos nos quais diagnosticaram osteomielite dos

ossos maxilo-faciais, as quais são, por vezes, difíceis de serem diferenciadas de lesões traumá-

ticas ou Je lesões malignas. Praticaram cintilografia óssea com MDP e, em seguida, com
6 7Ga. Comentam a utilidade dessa associação em tais casos.
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WHEAT e cols. 11982) trazem importantes informações relacionadas com osteornie-

lite em diabéticos. Estudaram 39 pacientes com problemas de extremidade. Concluem que o

método da cintilografia em três fases, associada à radiologia, foi muito proveitosa para o

diagnóstico dessa freqüente e grave complicação nesses pacientes.

PARK e cols., ainda nesse ano, cuidam do mesmo problema, e assinalam a ele-

vada sensibilidade da cintiiografia em três fases para a detecção de lesões osteomielíticas em

diabéticos, o que os leva a considerar, como indispensável, o método, na observação conti-

nuada desses pacientes.

GRAHAM e col. (1983) divulgam resultados experimentais obtidos em coelhos, nos

quais provocaram focos de osteomielite com a inoculação, em tíbia, de uma suspensão de es-

tafiiococus e morruato de sódio. Os animais divididos em 6 grupos foram submetidos a cinti-

lografias ósseas com dois traçadores - o MOP e o 6 TGa. Concluíram que o gálio contribuiu

para completar o diagnóstico, mas só deveria ser indicado quando o M DP se mostrasse

negativo.

0'MARA e cols. (1983) relatam as observações de 210 casos suspeitos de osteo-

mielite. Em todos foi empregada a cintilografia óssea com a metodologia de três fases, que se

mostrou muito confiável no diagnóstico diferencial de osteomielites, celulites, e outras con-

dições inflamatórias com suspeita de envolvimento ósseo. )

FORMAN e col. (1983), estudando 4 casos, põem em dúvida a capacidade da cin •'

tilografia MDP em três fases poder diagnosticar, com segurança, reduzidos focos de osteo-

mielite. Completaram o estudo com 67Ga-citrato que foi decisivo para a definição diagnostica.

SHUWECKER e cols. (1984) relatam que, em 57 casos de osteomielite com difícil

evolução, empregaram 3 métodos de estudos cintilográficos: usaram o MDP-Tc, o 67Ga-citrato,

e granulócitos marcados com ' ' ' In. Concluíram que o 6 7Ga foi mais eficiente para o escla-

recimento de tais casos.

AMUNDSEN e cols. (1984) publicam interessante trabalho relacionado a 18 pa-

cientes com anemia falciforme (SSHb), com episódios suspeitos de infecção óssea. Foram sub-

metidos à cintilografia óssea com a combinação de dois traçadores : MDP-Tc e 67Ga-citrato.

Proclamam a importância dessa associação. O MDP revelaria, através de imagens fotopênicas, a

suspeita de infarto ósseo e, o 6 7Ga mostraria áreas de infecção. Esses achados são preciosos

para o correto atendimento desses pacientes, sujeitos a complicações ósseas de natureza vas-

cular e infecciosa.

SAYLE e cols. (1985) tratam de cintilografia óssea com o uso do u ' In-cloreto,

que consideram um seguro traçador para o estudo de osteomielite crônica. Relatam resultados

de 68 pacientes, nos quais havia diferentes graus e estádios de infecção, com acerto de cerca

de 93% dos casos observados.

GORIS (1986) questiona a vantagem de se proceder cintilografia óssea em quatro

fases (24 horas) para o diagnóstico de osteomielite, como havia sido proposto por ALAZRAKI

e cols. (1985). Observando alguns casos, conclui que o método não traz contribuição que

compense o retardo no resultado e o desconforto para o paciente.
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Traumatismo

GESLEIN e cols. (1976) publicam sobre fraturas de esforço observadas em 200

casos ocorridos com recrutas do Exército Americano, com idade entre 17 e 30 anos. Assi-

nalam a possibilidade do diagnóstico de maneira precoce, ou seja. logo após o início de dor

localizada e relacionada com atividade física exagerada — 143 exames foram positivos ao

"scan" e, só tardiamente, foram revelados pela radiologia (2 a 3 semanas). Os autores referem

poucos casos de falso positivo com cintilografia, mais freqüentemente localizados no "plateau"

tibial.

O mesmo problema foi observado por WILCOX e cols. (1977), que apresentam 34

casos de jovens pertencentes à Marinha Americana. As conclusões são. praticamente, as mes

mas. Há um relato bem documentado de um caso, em que os Raios X só começam a

mostrar imagens compatíveis após 3 meses do diagnóstico feito com cintilografia.

DESA e cols. (1980) usaram a cintilografia como método para o controle da evo-

lução de fraturas de difícil ácatrizacão e casos de pseudo-artroses submetidos a tratamento

com estímulo elétrico percutâneo, e propõem uma diferenciação entre imsgens, que correspon-

deriam a um maior ou menor grau de vitalidade dos fragmentos ósseos submetidos ao tra-

tamento.

WEBER e cols. (1980) anunciam estudo seriado de pacientes com fratura do fê

mur, com suspeita de comprometimento do colo. Os exames com MDP, repetidos, puderam

constatar sinais precoces de focos de necrose resultantes da redução de fluxo sangüíneo local.

LAUGHLIN e cols. (1981) referem-se a 95 casos de recrutas (Marine Recruits) sub-

metidos a intenso esforço físico. Concluíram que a cintilografia pode ser o mais rápido ele-

mento para consolidação do diagnóstico de fratura de esforço, em pacientes com fenômenos

dolorosos em membros inferiores, mal esclarecidos por estudo radiológico.

SAMUELS e col. (1981), em Israel, observaram 30 soldados que, no curso de exer-

cícios físicos exagerados, queixaram-se de fenômenos dolorosos em extremidades dos membros

inferiores. Em todos os casos, a cintilografia revelou fratura de esforço. Os autores enfatizam

o uso do método, mesmo com estudo radiológico negativo. Acentuam que a não constatação

de fraturas podem acarretar complicações pelo retardo no início do tratamento.

RIVERA e col. (1983) publicam trabalho prospective com 231 soldaoos. Reforçam

o conceito que, o melhor método para o diagnóstico de fratura de esforço, seria a cintilo-

grafia óssea em 3 fases. Assinalam que o processo é economicamente recomendável. No

mesmo ano, MATIN e col., trabalhando com um grupo de 55 atletas, recomendam o controle

cintilográfico em corredores, sempre que houver sinais de lesões de esforço, o que pode pou-

pá-los de conseqüências mais graves, se não corretamente tratados em curto prazo.

MILGROM e cols. (1985) relatam o caso referente a um soldado submetido a trei-

namento exaustivo, e que se queixava de dor intensa em ambas as pernas. A radiologia foi

repetidamente negativa. A cintilografia óssea revelou 13 focos de lesões típicas de fratura de

esforço.
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ZWAS e cols. (1985) propõem uma classificação de "stress fractures", a partir de

um critério obtido com cintilografia. Enfatizam que os Raios X, em seus casos, somente em

18% foi positivo e, assim mesmo, em casos de grau II I . Assinalam a importância do método

para o diagnóstico e controle de tratamento.

SCHENEIDER e col. (1985) arrolam 23 casos de fratura do sacro, que tiveram

seu diagnóstico a partir de estudo cintilográfico, cujas imagens suspeitas foram esclarecidas

com o auxílio da Tomografia Computadorizada

Problemas vasculares

DANIGELES e cols. (1975) reúnem 33 casos de Legg-Perthes e 7 de afecçoes asse-

melhadas. Os autores mostram e discutem diferentes aspectos observados ei"> imagens corres-

pondentes à fixação do traçador nas lesões articulares de cada caso, e as co. relcciona com a

evolução dessa complexa patologia.

SUTHERLAND e cols. (1980) ressaltam a importância da cintilografia no estudo

dos casos de Perthes, para determinação do diagnóstico e avaliação dos danos estruturais da

cabeça do fêmur; e, através de uma sistematização por eles estabelecida, fazer uma triagem

dos casos a serem submetidos à cirurgia. Chamam atenção para o cuidado no diagnóstico dife-

rencial da entidade com afecçoes articulares de outra natureza.

CALVER (1981), fazendo uma revisão em casos de doença de Perthes, assinala

que, a cintilografia pode surpreender focos de lesão com antecedência de meses, em relação

aos achados radiológicos.

SPENCER e col. (1985), em Londres, instituíram um protocolo para observar pos-

síveis alterações ósseas em pacientes submetidos à transplante renal; 42 casos foram estudados

com cintilografia óssea - 32 eram adultos e a média de idade foi de 32 anos; 33 pacientes

haviam feito hemodiálise por um período médio de 18 meses, antes da cirurgia, O traçador

foi o MOP. Em 7 pacientes constataram "AVN" (necrose óssea vascular). Comentam a possível

correlação entre essa importante complicação com a corticoterapia prolongada, sempre usada

em tais casos. Os autores recomendam a cintilografia como controle indispensável.

FEIGLIN e cols. (1986) publicam acerca de um grupo de 39 pacientes — 15 mu-

lheres e 24 homens, com idade entre 15 e 64 anos - que foram investigados com cintilogra-

fia óssea, para o diagnóstico e avaliação de necrose da cabeça do fêmur. Considerando as

dificuldades muito freqüentes com a interpretação de imagens do quadril, devido, em muitos

casos, à interferência da atividade da bexiga, propõem o uso sistematizado do SPECT, que

poderia, com multiplicidade de incidências obtidas por rotação, aumentar consideravelmente o

acerto no diagnóstico e na correta avaliação do estádio de involução da cabeça do fêmur.

O fenômeno da micro-embolizaçio, que significa uma das mais importantes com-

plicações da Anemia Falciforme, pode promover lesões ósseas enquadráveis como desordens

vasculares.
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LUTZKER e col. (1976) chamam atenção para a "imagem fria" que observaram

em casos de Anemia Falciforme estudados com cintilografia óssea. Assinalam a importância da

repetição dos exames para o acompanhamento da recuperação das lesões.

HARCKE e cols. (1981) escrevem sobre infartos focais promovidos por Anemia

Falciforme, de que resultam lesões ósseas, por vezes, graves. Observaram 6 crianças com lesões

detectadas por cintilografia no curso de episódios dolorosos em diferentes partes do esqueleto.

KEELEY e col. (1982), em importante trabalho, constatam que as sedes mais fre-

qüentes da vaso-oclusão ocorrem no úmero (38%), na tíbia (23%) e no fêmur (19%). Enfa-

tizam que ostealgias, sob forma de crises, na Anemia Falciforme, são devidas à dupla embo-

lização do osso e da medula óssea.

Desde o início da introdução da cintilografia no estudo do esqueleto, a Doença

de Paget tem seu diagnóstico e controle seguramente processados por esse método.

KHARI e cols. (1974), cuidando do problema da localização de lesões em casos

de Paget, ainda não definitivamente diagnosticados, mas com evidência clínica e laboratorial —

dor localizada e níveis elevados de fosfatase alcalina no sangue, e hidroxiprolina na urina —

constataram, por cintilografia, focos incipientes de lesões ósseas.

MILLER, no mesmo ano, mostra a importância da cintilografia no estudo da

Doença de Paget, que pode, em uma só ocasião, investigar todo o esqueleto e, assim,

constatar lesões em diferentes níveis de evolução.

LAVANDER e col. (1977), na Inglaterra, estabelecem um plano para observar a

evolução do tratamento de pacientes com Doença de Paget, nos quais foi usada a Calcito-

nina humana. Associando cintilografia e radiologia, procuraram controlar áreas pré-selecionadas

e, através de imagens, deduziram os resultados da terapêutica.

PAUWELS e cois. (1982), em casos de Doença de Paget, tentaram observar o efei-

to de medicação baseada no emprego de moléculas de Difosfonatos. Usaram, para isso, um

estudo da variação de fixação de tracadores ósseos, em áreas restritas, através de um programa

computadorizado para processamento de imagens cíntilográf icas.

BOUDREAU e cols. (1383) relatam 24 casos de Paget, estudados com cintilogra-

fia óssea, nos quais foi praticada a metodologia para a visualização de fluxo sangüíneo, segui-

da de formação de imagem fixa. Enfatizam a utilidade do método no segmento de terapêutica

com calcitonina.

VALENGA e cols. (1985), em interessante estudo, revêem 107 pacientes com dife-

rentes graus evolutivos de lesão em Doença de Paget. Constatam a grande fidelidade da cinti-

lografia com o MDP. Correlacionando clínica, laboratório, radiologia e cintilografia, mostram a

prevalência da cintilografia para o descobrimento de lesões insuspeitadas.
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O esqueleto pode ser atingido, em sua estrutura, por condições patológicas à dis-

tância, que afetam a integridade do osso. Alguns trabalhos sugestivos devem ser assinalados:

SY (1974) publica observações de 4 casos de hiperparatireoidismo. Em todos havia v

clássicos dados laboratoriais. Submetidos à cintilografia com " m T c P Y P , foram constatadas

lesões de hiperfixação do traçador, dispersadas em vários setores do esqueleto. 0 autor consi-

dera o método muito indicado para o controle terapêutico, assinalando ainda sua simplicidade.

Em 1975, SY e col. publicam acerca de 14 pacientes com insuficiência renai ~rô-

nica, com evidência de hiperparatireoidismo secundário e osteodistrofia renal. A cintilografia

mostrou, em 13 casos, imagens anômalas com diferentes graus de hiperfixação do traçador,

em diversas áreas do esqueleto, o que, segundo os autores, possibilita o acompanhamento clí-

nico dos processos.

WIEGMAN e cols. (1977), em significativo trabalho, referem-se à contribuição da

cintilografia para o estudo de complicações aliadas ao hiperparatireoidismo. Estudaram 27 pa-

cientes, visando associar imagens ósseas com as graves desordens do processo, sobretudo as

vasculopatias e lesões renais.

GRAAF e cols. (1978) estudam osteodistrofia renal, que pode ser resultante de

diversos mecanismos, nos quais, como denominador comum, existiria uma alteração óssea.

Surgiria, assim, uma agressão ao nefron, com a deposição, em parênquima renal, de material

de mineralização do osso em estado hipercinético. Ocorreria, então, um desequilíbrio osteo-

lítico, insuficiência renal crônica, oriunda de causas diversas : osteíte fibrosa, osteomalácia,

osteoesclerose, prolongada hemodiálise, intoxicação por vitamina A e D, e o hiperparatireoi-

dismo. Em 30 pacientes submetidos à hemodiáiise em tempo prolongado (41 meses, em

média), foi feito diagnóstico histológico de osteodistrofia renal. A cintilografia foi muito su-

perior ao radiodiagnóstico na constatação e, bem mais precoce. Assim, o método mostrou-se

valioso para a imediata tentativa de recuperação dos pacientes.

MYERS e cols. (1980) escrevem sobre doentes com hiperparatireoidismo e lesão

renal submetidos à diálise. A cintilografia óssea revelou áreas de dismineralização; os autores

sugerem o controle, pelo método, com verificações laboratoriais simultâneas.

SCHÜMICHEN e cols. (1982), na Alemanha, procuram determinar a existência de

osteodistrofia em alguns pacientes com insuficiência renal crônica. Estabeleceram um protocolo

que consistia em verificar o grau de retenção do " m T c MDP fixado no esqueleto após 24

horas. Em áreas de interesse - coração, coluna e rins — determinaram níveis de contagens.

Trinta minutos após injeção do traçador e, ao fim de 24 horas, o confronto da atividade

entre esses dois tempos, permitiria a distinção da insuficiência renal simples e a osteodistrofia

renal.

SCHULZ e col. (1984) relatam 12 casos de mulheres com osteoporose tratadas

com fluoreto de sódio, as quais foram avaliadas com cintifografias repetidas. Foi evidente,

através de imagens seriadas, a progressiva remineralizaçlo óssea resultante da terapia.
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MILLER e cols. (1985) estudam um caso de intoxicação com vitamina A, com as

sérias conseqüências a ela relacionadas. A cintilografia óssea foi o ponto de partida para o

diagnóstico, graças às imagens de áreas fortemente captantes para o agente usado - 9 9 m T c

MDP.

NISBET e cols. (1986) propõem um método com dois traçadores — o 5 1Cr EDTA

e " m T c MDP - para avaliar o grau de osteodistrofia renal. Os autores usaram uma relação

aritmética entre o tempo de depuração de EDTA / MDP, que poderia traduzir o grau de

insuficiência renal, conseguido com uma só amostra de sangue.

A cintilografia óssea, como recurso diagnóstico, alcança uma variada patologia. Al-

guns exemplos merecem destaque.

STEVENSON e cols. (1974) escrevem sobre a possibilidade do controle da vitali-

dade de enxertos não autólogos usados em cirurgia ortopédica. Os autores assinalam que a ra-

diologia tem pouca possibilidade para informar precocemente sobre o processo de reabsorção

dos enxertos, o que poderia ser obtido por cintilografia, como observaram em 14 casos es-

tudados.

GOLDSTEIN e col. (1980) constatam a vantagem da cintilografia no diagnóstico

de lesões degenerativas na articulação tèmporo-mandibular, e referem que, pacientes com dor

rebelde e radiografias normais devem ser estudados cintilograficamente.

LULL e cols. (1982) planejam uma metodologia para uma observação prolongada

da evolução de casos com implantação de próteses do quadril. Trabalharam com 85 pacientes

assintomáticos. A cintilografia óssea Tc MDP foi feita após a cirurgia - alguns meses, até 10

anos. Com as imagens obtidas, criaram uma sistematização com 5 graus de evolução que, se-

gundo eles, dariam uma segura orientação sobre o comportamento da prótese em relação aos

tecidos adjacentes.

DZEBOLO e cols. (1982) cuidam, também, de controle de enxertos ósseos, autó-

logos ou de cadáveres, em 23 pacientes. 0 traçador usado mostrou imagens bem diferentes

para enxertos autólogos em relação aos dados. Asseguram que o método é simples e valioso

para o controle desses casos.

LUNDY e cols. (1982) relatam um caso de Displasia, Diafisária em um jovem de

14 anos. Fizeram um estudo combinado : cintilografia óssea com MDP, que revelou imagens

de espessamento uniforme das peças ósseas das pernas; foi também feita cintilografia com
9 9 m T c - sulfocolóide, que mostrou esplenomegalia e uma acentuada diminuição da atividade

em medula óssea nos ossos longos.

ORZEL e col. (1984) publicam sobre formação óssea heterotópica ou miosite ossi-

ficante em 43 pacientes, nos quais fizeram cintilografia óssea em 3 fases, usando HMDP.

Aconselham esse procedimento e-n pacientes suspeitos, principalmente se sofrerem de trombo-

flebites. Isso anteciparia o tratamento, que socorreria mais precocemente o doente, diminuindo-

-se a morbidade do processo - edema, dor, imobilização - que pode levar a graves conse-

qüências.
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O'BRIEN e cols. (1984) relatam 4 casos de osteoma osteóide. A cintilografia óssea

feita com SPECT permite a localização correta da tumoração, o que facilita o acesso cirúrgico

e a retirada correta do núcleo. O controle da área a ser removida foi feito com a contagem,

em poço, de fragmentos retirados junto à lesão, de modo que se estabeleceu níveis de conta-

gem que levam a certeza da remoção completa da massa tumorosa.

CORSTENS e cols. (1986) publicam sobre um caso de intoxicação com vitamina

D, bem caracterizada, clínica e laboratorialmente. A cintilografia óssea com MDP revelou

intensa imagem gástrica, que regrediu em 3 semanas. Os autores recomendam que se estabeleça

diagnóstico diferencial com outras entidades, capazes de mostrar fixação do MDP no estômago

e pulmão. Usaram, no caso, o recurso fácil da biópsia gástrica.

A Cintilografia Óssea, desde seus primórdios, surpreendeu aos especialistas, quando,

através de suas imagens, revelou seu grande potencial de recursos para identifier- lesões onco-

lógicas. Realmente, estudos procedidos em diferentes centros firmaram sua possibilidade de

mostrar, de maneira precoce, focos ainda incipientes de neoplasia e suas temíveis colonizações

- as metástases. Observações dirigidas vieram acrescentar mais um aspecto relevante - a parti-

cipação no controle terapêutico.

A partir de 1972, a literatura reuniu rapidamente uma extraordinária contribuição

que, de modo progressivo, agregando recursos de técnica e Radiofarmácia, consolidou o

método. Julgando útil assinalar uma seleção desse período, citaremos alguns trabalhos publica-

dos até 1979.

HELSON e cols. (1972) escrevem sobre lesões ósseas em crianças com neuroblasto-

mas. No mesmo ano, CHARKES e cols. publicam sobre Mieloma Múltiplo, usando o 8 7 m Sr

como traçador; FERRANT e cols. (1975) apresentam casos de envolvimento do esqueleto em

Doença de Hodgkin. SCHECHTER e cols. (1975) relatam a participação da cintilografia óssea

em Linfomas. CORCORAN e cols. (1976) assinalam os problemas relacionados com lesões

solitárias do esqueleto, em doentes com neoplasias, ainda não corretamente diagnosticadas.

EDSTEIN e cols., no mesmo ano, revelam importantes observações com o método, no diagnós-

tico de Mielofibroses. FRONT e cols. (1978), em Israel, enfatizam a importância do método

no diagnóstico, sempre difícil, de lesões primitivas da cabeça e do pescoço. LISBONNA e cols.

(1979) asseguram a propriedade da cintilografia no diagnóstico do controle de Osteoma Oste-

óide.

0 carcinoma da Mama, verdadeiro flagelo que estatisticamente pode atingir a uma

fração considerável de mulheres, teve na cintilografia óssea uma abertura para seu diagnóstico,

e ajuda no planejamento terapêutico. Citaremos - HOFFMAN e cols. (1972), que mostram, já

nessa época, a participação do método na seleção de pacientes para indicação de mastectomia.

GALASKO e col. (1972) intentam controlar resposta terapêutica aplicada a metástases ósseas

de carcinomas mamários. CHARKES e cols. (1975) realçam a contribuição do método em de-

cisão terapêutica, em casos incipientes de câncer de mama. CITRIN e cols., no mesmo ano,

publicam importante revisão sobre aplicações da cintilografia no carcinoma da numa. SKALA-
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ROFF e col. 11976) citam casos que foram è mastectomia radical precedida de estadiamento

por cintilografia. CAMPBELL e col., ainda nesse ano, contribuem para a conceituação da pes-

quisa cintilográfica antes do planejamento terapêutico dessas neoplasias. MC NEIL e col.

(1978) reúnem resultados relativos ao diagnóstico e posterior controle de carcinomas mamários.

KOMAKI e cols. (1979) trazem contribuição para o estudo da carcinomatose e avaliação tera-

pêutica.

A glândula prostática sofre, também, da alta possibilidade de ser atingida por tu-

mores malignos e; muitas vezes, de maneira insidiosa.

A esse problema a cintilografia trouxe importante auxílio. BRISSON e cols. (1974)

assinalam o papel relevante do método, mostrando que, a cintilografia, em seus casos, teve um

acerto de 69% no diagnóstico de metástases ósseau e, quando associaram laboratório e radiolo-

gia, houve apenas pequeno ganho — alcançaram 72% de positividade. LENTLE e col. (1974)

reúnem, na Inglaterra, um elevado número de casos de câncer de próstata com metástase. 0

método teve uma participação importante na decisão terapêutica. BASINGER e col. (1975)

asseguram a validade da técnica para seleção pré-cirúrgica de casos. POLLEN e col. (1979) va-

lorizam a cintilografia no controle terapêutico.

Neoplasias do pulmão, que muito preocupam por sua crescente incidência, depen-

dem, para uma correta indicação terapêutica, da cintilografia óssea. NAPOLI e cols. (1973) já

mostravam o papel da cintilografia em metástases do esqueleto. RICHARD (1974) escreve so-

bre a grande precocidade de implantação de metástases ósseas no processo. DONNELLY e col.

(1975) assinalam casos de osteoartropatia em câncer do pulmão. WILHAM e cols. (1977) ten-

tam investigar a associação entre histopatologia e incidência de metástases.

0 diagnóstico de tumores primitivos do osso e sua metastatizacão preocupou a

HOPKINS e cols. (1972). Em 1973, OKUYAMA e cols. estudam c Gálio, como traçador no

estudo de neoplasias ósseas. SIDDIQUI e cols., em 1979, realçam o método no controle de

metástases em osteossarcomas.

A cintilografia óssea, a partir de 1980, torna-se mais eficiente em suas aplicações

em oncologia, devido à soma de progresso alcançada pelo método. Selecionamos alguns traba-

lhos realmente valiosos.

HARDY e cols. (1980) propõem um método para a quantificação da capacidade

de retenção do traçador por uma lesão óssea, corn a intenção de estabelecer parâmetros para

o controle terapêutico em casos de carcinoma da próstata.

CITRIN e cols. (1980) estudam, minuciosamente, 34 casos de câncer da mama

com metástases ósseas, mas com pouca manifestação clínica. As pacientes foram tratadas com

hormo e quimioterapia. Um protocolo, baseado em imagens cintilográficas e de radiodiagnós-

tico, foi estabelecido para controle dos casos. Os autores mostram como é variado o resultado

obtido com um mesmo padrão de tratamento.

SMITH e col. (1980), no Canadá, cuidam de uma extensa amostragem — 1080

crianças com osteoma osteóide, que tiveram, como início de seus males, apenas dor óssea.
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Interessaram se, especialmente, por lesões coxo femurais. Assinalam que a cintilografia óssea em

duas fases é de grande valia para o diagnóstico diferencial e controle dessas lesões.

SIMON e col. (1980) relatam resultados de observação prospectiva, visando estabe-

lecer comparação entre o 6 7 Ga e o Tc — MDP no diagnóstico de tumores primitivos do osso.

Muitos casos foram controlados por biópsia; o MDP pareceu ser mais fiel.

SEO e col. (1981) estudaram 251 pacientes mastectomizadas, procurando estabele-

cer diagnóstico de metástase em lesões a nível do ombro ipsilateral. Cham a atenção para

possíveis erros, em imagens, que podem ser tomados como metástases, mas estão relacionadas

com traumatismo cirúrgico ou peri-artrites devidas à imobilização.

MAGILL e col. (1981) cuidam de localizações extra-ósseas em tecidos moles neo-

plásicos 0 grande número de neuroblastomas por eles observados os anima a afirmar que,

traçadores ósseos fortemente fixados em lesões extra-esqueléticas devem revelar, em princípio,

lesões neuraís.

WILSON e col. (1981) fazem um levantamento sobre a incidência de metástases

ósseas, para estabelecer a freqüência com relação à origem do tumor primitivo. Os autores, em

minuciosa análise estatística, cuidam, também, da localização e prevalência das colonizações

metastáticas no esqueleto, o que torna esse trabalho muito importante, como referência para

o tema.

PAPANICOLAU e cols. (1982) tratam do difícil problema da determinação da ex-

tensão da área tumorosa, em casos de osteossarcoma, medida necessária para orientar a cirur-

gia na ressecção. Estudaram 20 pacientes. Comparando o obtido das imagens, com o estudo

feito em material removido cirurgicamente, concluíram que o método isotópico, além de se-

guro em suas informações, é de grande valor porque pode informar, previamente, sobre a

extensão total do tumor.

BROWN (1982) reporta se ao difícil problema da determinação diagnostica, quando

do encontro de uma lesão solitária no esqueleto. Estuda 104 casos e recomenda o

uso da biópsia que, na maioria deles confirmou a existência de metástase.

JOHNSON e cols. (1982), associando cintilografia óssea com cintilografia hepá-

tica em 32 pacientes com carcinoma medular da tireóide, observaram 30% de lesões ósseas

e 28% de Jiepáticas. Houve, também, boa correlação com as dosagens de tireocalcitonina
nesses casos.

ENSSLEN e cols. (1983) descrevem o caso de um paciente com queixa de intensa

dor lombar. Radiografias revelaram "suspeitas de metástase óssea". A cintilografia óssea não

revelou imagens compatíveis com metástases, e sim, uma grande impregnação em todo o es-

queleto - "superscan". A biópsia da medula óssea firmou o diagnóstico de Mastocitose.

GOODGOLD e cols. (1983), revendo 78 casos com suspeita de neoplasta óssea pri-

mária, concluíram que a cintilografia foi muito importante para o diagnóstico, principalmente

em casos de Sarcoma osteogénico, tumor de Célula Gigante, leticuloses, Displasia fibrosa e

Endocondromas.
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ISRAEL e cols. (1985) propõem um método para discriminar metástases e lesões

degenerativas em coluna vertebral. Cintüografia óssea com imagens obtidas em 4 horas e 24

horas dariam informações — lesão e, não lesão — nos dois tempos de observação. O estudo

de 89 pacientes forneceu subsídios aos autores para, com boa possibilidade de acerto, distin-

guir os dois tipos de lesão.

MARKS e cols. (1985) relatam um caso de um paciente com Macroglobulinemia

(Doença de Waldestrom) com múltiplas lesões esqueléticas, detectadas por cintilografia - MOP

- confirmando a possibilidade de lesões ósseas nessa hiperplasia, caracterizada pela produção

de uma paraproteína monoclonal, com evolução maligna.

T ISDALE e cols. (1985) publicam um caso de carcinoma hepatocelular com me-

tástases ósseas, o que é, estatisticamente, pouco freqüente. As imagens cintilográficas eram de

padrão "fotodeficientes". Uma segunda cintilografia com S7Ga-citrato - mostrou que as cita-

das lesões foram "captantes", o que está de acordo com o que se sabe - o carcinoma hepa-

tocelular tem grande afinidade pelo gálio.

BAKER e cols. (1983) relatam casos de neuroblastomas, que podem desenvolver

metástases em tecido ósseo e em medula óssea. Publicam observações de 40 crianças com esse

temível tumor e, reafirmando a literatura, opinam que a cintilografia óssea é o mais sensível

método para a localização de lesões no esqueleto. Para focos na medula óssea, a detecção

mais adequada seria feita com radiocolóide.

DRANE e col. (1983) apresentam um caso de carcinoma adrenocortical diagnos-

ticado por cintilografia - iodo-metil-19-norcolesterol. Foi operada e, após 3 anos satisfatórios,

piorou. Uma cintilografia óssea mostrou, nitidamente, metástase isolada em L 1 .

LEVINE e cols. (1984) arrolaram 21 pacientes com tumor de Célula Gigante.

Foram submetidos à cintüografia óssea com MDP e, em poucos casos usaram 67Ga-citrato.

Assinalam que a cintilografia foi efetiva no diagnóstico de lesões esqueléticas, mas não reve-

lou lesões extra-ósseas, muito comuns nesses processos. Essas lesões foram bem localizadas

pela Tomografia Computadorizada.

SEPAHDARI e cols. (1985) promovem um estudo prospectivo durante 6 anos. E

129 pacientes, suspeitos de tumores ósseos em extremidades, foram estudados com MOP e
6 7 G a , para determinação de "poor sangüíneo. Exceto nos casos em que o tumor havia se

propagado ao longo do canal medular, o MDP mostrou-se mais eficiente.

HOLLEY e cols. (1985) estudaram 23 pacientes com Mieloma Múltiplo, nos quais

foram achadas lesões renais, observadas por cintilografia. Propõem um método de avaliação:

relação rim x esqueleto, obtida através de imagens cintilográficas, estudadas por programa com-

putadorizado. Seus resultados concordam com as recentes comunicações de SIDDIQUI (1982)

e COHEN (1983), que assinalaram ser a lesão renal um forte determinante na sobrevida desses

pacientes.

WALLNER e col. (1985) enfatizam a utilidade da cintilografia óssea para localizar

lesões linfomatosas em "tecido mole", em casos de Linfoma, usando o método de 3 fases.



KOSUDA, S. e cols. (1986) levantam dúvida sobre a possibilidade de se diferen-

ciar lesões malignas de benignas, com cintilografia óssea a partir de medidas computadorizadas

em áreas de interesse.

ROSSLEIGH e cols. (1986) reúnem 16 casos de tumores primitivos do sacro, estu-

dados com cintilografia óssea, aplicando diversos tipos de incidência. Foram constatados Cordo-

mas, Sarcomas de Ewing, Plasmocitomas, Sarcoma osteogénico, Condrossarcomas e Tumor de

célula gigante. Os autores ressaltam a importância da cintilografia em tumores do sacro, e

acham que lesões fotopênicas têm grande possibilidade de se relacionarem com Cordoma.

CARTER e col. (1986) relatam a observação prolongada de casos de câncer de

próstata. Ao final de 5 anos, 83 pacientes mostraram evolução que, segundo os autores, estaria

relacionada com o padrão histológico do processo.

MEISENHOT e cols. (1986), na Alemanha, usaram como traçador ósseo o difos-

fonato marcado com ' 2 ' I, para obter uma ação terapêutica sobre metástases ósseas, nas quais

a radiação beta do radioiodo poderia ser útil como um paliativo.

NOSTRAND e cols. (1986) publicam sobre Cintilografia no estudo de tumores de

Célula Gigante. Essa neoplasia que pode ter características de malignidade, ou não, geralmente

evolui de maneira lenta e sem sinais ou sintomas durante largo tempo. Reuniram 23 casos e

assinalam que, sem poder firmar diagnóstico, a cintilografia mostrou-se sempre muito precoce.

Os autores propõem, através de imagens, dois graus de evolução para o processo, e mostram a

grande freqüência da imagem "doughnut", com características especiais de distribuição, em cír-

culos, do traçador.

AMICO e cols. (1986) relatam um caso de hiperparatireoidismo, no qual, além das

marcantes modificações nas imagens cintilográficas de ossos, registram múltiplas imagens de

fixação visceral : pulmões, coração, estômago. Assinalam, ainda, a hiperfixação observada na

tireóide, bem documentada com biópsia, que revelou marcante calcificação parenquimatosa.

Chamam a atenção para esses fenômenos, que devem ser considerados no estudo de casos

neoplásicos.

KOSUDA e cols. (1986), em importante comunicação, analisaram 40 casos de fixa-

ção de »9 mTc MDP em área toráxica - 0,5% de 8021 estudos. As imagens, em todos os

casos, mostraram-se difusas, abrangendo um ou até os dois pulmões. A maioria dos casos

estava entre : efusão maligna da pleura; CA pulmonar; TP; pulmenite por irradiação; e metás-

tase difusa do pulmão. Enfatizam o desconhecimento de um correto mecanismo para explicar

o fenômeno.



CINTILOGRAFIA DO ESQUELETO EM ONCOLOGIA

UMA EXPERIÊNCIA PESSOAL
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Nossa experiência pessoal com a Cintilografia Óssea vem se estendendo por vários

anos. Com sua prática tivemos a oportunidade de viver sua evolução, marcada pelo extraordi-

nário progresso alcançado pela Medicina Nuclear na qual se destacou pela reconhecida impor-

tância que assumiu na prática clínica, notadamente, em oncologia.

Através desse tempo pudemos executar cintilografia em pacientes bem estudados

clinicamente, e com o suporte de recursos integrados por laboratórios especializados, radiologia

e patologia. A isso associamos o ensejo de debater, com clínicos, cirurgiões, radiologistas,

patologistas e outros especialistas, os diferentes casos em estudo, o que nos proporcionou ensi-

namentos de inestimável valor.

Começamos em 1975, quando conseguimos obter o Pirofosfato (PYP) importado.

Dispúnhamos, então, de um cintilógrafo linear, o Magnascanner 200 — "Picker", equipamento

bastante eficiente, que produzia imagens grafadas a cor, em papel, e fotocintilografia de quali-

dade apreciável para a época. Adquirimos, assim, experiência com uma variada patologia,

observada em pacientes do Hospital Escola São Francisco de Assis e, também, em outros a

nós enviados por diferentes Serviços da Faculdade e, ainda, com casos originários da Previ-

dência Social.

A transferência para o Hospital Universitário trouxe, a nós e aos especialistas que

reunimos para constituir o Serviço de Medicina Nuclear, a oportunidade de operar equipa-

mento mais moderno - o Scintimat 2 "Siemens" — possivelmente a melhor aparelhagem já

produzida para a prática da cintilografia linear.

Além de instrumental de grande eficiência técnica.pudemos, desde então, contar

com um Setor de grande significação para o nível de qualidade em nossa especialidade — a

Radiofarmácia. Havíamos planejado e implantamos um laboratório, que vem sendo operado por

radiofarmucéuticos com formação de especialistas. Estabelecemos normas recomendadas e prati-

cadas nos melhores centros: a execução seriada, sob controle, da preparação de radiotraçadores

e seu rigoroso fracionamento em doses individuais, para a aplicação em pacientes.

Desde cedo a cintilografia óssea despertou o interesse de colegas de diferentes

especialidades, do Hospital e, também, do Instituto de Pediatria e Puericultura Martagão Ges

teira, IPPMG - UFRJ, e ainda, dos especialistas do Instituto de Tisiologia e Pneumologia,

ITP - UFRJ.

Tivemos, assim, ampliado nosso campo de trabalho, e pudemos sentir o significa-

tivo desempenho do método no diagnóstico da patologia própria do osso e, ainda, a avalia-

ção das múltiplas complicações que envolvem o esqueleto.

Acompanhando o que já mostrava a experiência internacional, foi se consolidando,

em nossa casuística, a marcante participação da cintilografia no estudo integrado dos processos

de natureza neoplásica.

Embora tenha sido valioso o acervo obtido em nosso Serviço com a cintilografia

óssea linear, para o presente trabalho nos pareceu acertado dispor somente do que foi produ-

zido a partir da implantação de um conjunto de equipamento mais avançado, o qual nos per-

mitiu atingir um padrão técnico mais elevado, que nos coloca a par com o que melhor se

pode executar em centros desenvolvidos que praticam a Medicina Nuclear.
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A instalação de uma câmara de cintilação moderna, com possibilidade de detecção

seriada de imagens obtidas com detector rotatório, e integrada a um computador com exce-

lentes recursos para estudos diagnósticos, estáticos e dinâmicos, significou para nós uma nova

etapa.

Ao mesmo tempo, o Serviço de Medicina Nuclear do Hospital Central do Exér-

cito inaugurava um instrumental que. por suas características, se eqüivale ao nosso em desem-

penho. Deve ser assinalado, ainda, que esse Serviço dispõe, também, de um Setor diferenciado

de Radiofarmácia, o que torna mais coerente nossa integração de trabalho.

Solicitações provenientes dos múltiplos Serviços especializados do HU e HCE for

mam, com seus pacientes, uma abrangente casuística, com aspectos que, certamente, refletem

a incidência e as características das afecções que atingem, em nosso meio, o sistema esquelé-

tico. A partir desses estudos clínicos recentemente arrolados, pretendemos buscar elementos

para atingir o vértice de nossa tese — a contribuição da Cintilografia Óssea à Ancologia.

Para alcançar esse objetivo, planejamos desenvolver duas diferentes proposições.

A primeira enfocaria uma análise crítica da casuística reunida. E, a partir desses

casos, observamos o método, através de seu desempenho no diagnóstico e, mais ainda, avalia-

mos sua contribuição na escolha da terapêutica em casos neoplásicos, que pode assumir dife-

rentes aspectos em cada paciente.

A segunda proposição refere-se a uma sistematização de métodos baseados em

estudo programado e desenvolvido em computador. Temos como meta a prática de procedi-

mentos que, a partir de imagens cintilográficas, possam estabelecer parâmetros para a observa-

ção eletiva do processo evolutivo de lesões. Julgamos poder oferecer, desse modo, meios para

o acompanhamento da terapêutica instituída para um paciente e — muito importante —

colher, então, ensinamentos para o aperfeiçoamento desses recursos de tratamento.



ANÁLISE DO MATERIAL ESTUDADO
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A casuística por nós reunida se compõe de 622 estudos cintilográficos, executa-

dos entre maio de 1985 e novembro de 1986. Desse conjunto 349 pacientes foram atendidos

no Serviço de Medicina Nuclear do Hospital Universitário, e 273, no Sen/iço de Medicina

Nuclear do Hospital Central do Exército.

Equipamento empregado

No Serviço de Medicina Nuclear do HU

- GAMMATOME T 9000 - CGR, composto de:

1 - Estativa — Conjunto captador para Tomografia e Imagens de Corpo Inteiro.

61 fotomultiplicadoras, hexagonais. Cristal compacto (Nal, TC} de 3/8 de

polegadas, campo útil de 39 centímetros de diâmetro. 3 colimadores: a)

Pinhole (3, 5, 7 m) convergente, alta energia, b) Divergente para corpo

inteiro, c) "Standard", paralelo média energia 160 MeV.

2 - Acticamara — Capacidade máxima de 200.000 cont./seg. Registro de Ima-

gens em "Polaroid" e película radiográfica. Programação para conexão de

imagens com opção para emprego de multi isótopos com Analisador Multi-

canal 'em 3 vias. Dispositivo para imagem integrada de corpo inteiro. Dispo-

sitivo para estudos tomográficos.

3 - Computador IMAC 7611 "Winchester" para 10 "megabytes', dois disks

drivers com capacidade para 1,2 "megabytes" cada um. 14 programas para

estudos clínicos. Memória-imagem de 256 K bytes; memória de gráfico

8 K bytes e Unidade Central de Processamento com 64 K bytes. FIP

"Fast image processing". Opções de trabalho: "List mode"; "Bad beat

regection: CPU especial: APU "Analises Parkage Unit".

- Monitor a cores JUC, 13 polegadas

- Impressora Bidimensional "Digital LA 120"

No Serviço do HCE:

- Câmara de Cintilação 2 LC-750 "Siemens", composta de:

1 - Estativa - Conjunto de captação giratório para Tomografia e formação de

imagem integrada em corpo inteiro. Cristal de 3/8 de polegada, campo útil

de 39 centímetros de diâmetro: Colimadores: "Single axis" 140 KeV diver-

gente; paralelo 140 KeV de alta resolução: "Pinhole (4, 6, 8 m) Unidade

de Documentação "Micro-dot" corn vídeo integrado.

2 - Processador de Imagens - SCINTiVIEW II "Siemens", microprocessador

para aquisição e análise de imagens. "Winchester disk drive" e "Cine dis-

play" para processamento seqüencial da imagens em cortes tranversos, coro-

nals e oblíquos e suas possíveis combinações.

Monitor a cor de 13 polegadas com variações em 64 tonalidades: "Multiple

Window Spatial".

Unidade "Ploppy-dise" - Processamento de histogramas com quantificação e

construção gráfica. Programa clínico, com 16 protocolos.
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Aparelhagem Complementar:

- Curiômetros: ACTIVIDIGIT 2-CGR - Câmara de lonização. Calibrador de

doses, com leitura digital, em multicanais; ISOTOPE CALIBRATOR —

"Picker" com leitura digital, em multicanais; Monitor BRASILAB, com

Sonda GM com leitura em mR/h; Monitor BERTHOLO, com sonda de cin-

tilação com leitura em mR/h.

Doses empregadas

As doses aplicadas rotineiramente para adultos, expressadas como atividade (gama)

da fração " m T c do traçador usado, foram estabelecidas de acordo com a regra mais adotada:

14 MBq por quilo de peso corporal — usualmente, ficam entre 629 MBq e 962 MBq; para

pacientes pediátricos empregamos a regra de SIDDIQUI, já referida quando tratamos da meto-

dologia em cintilografia óssea.

Os setores de Radiofarmácia fazem sempre controle da dose fracionada, preparada

para cada paciente e, também, controlam a dose remanescente na seringa usada, para aplicação

endo-venosa, o que revela a dose real injetada.

0 traçador ósseo usado em todos os pacientes foi o MDP — Metileno Difosfonato

di Sódico. No HU, o MDP empregado em todos os casos foi adquirido de um mesmo forne-

cedor: o Laboratório SYDMA; isso minimiza a ocorrência de problemas com a complexacão

do traçador com o pertecnetato. No HCE, o MDP é produzido e submetido a controle de

qualidade no próprio Serviço de Medicina Nuclear.

Os geradores foram todos fornecidos pelo IPEN-CNEN. A possível existência de

fração livre de pertecnetato, após ligação com MDP, foi sempre procurada, através da observa-

ção de sinais característicos: captação pela glândula tireóide, imagens de glândulas salivares,

eliminação pela mucosa gástrica - fato muito raro em nossos trabalhos.

A dose de radiação absorvida, parâmetro muito importante para a prática da

metodologia e, conseqüentemente, ligada às indicações clínicas, é reconhecida como situada em

níveis de grande segurança.

De acordo com dados que colhemos em: PIZZARELO & WITCOFSKI (1982);

ESSER & SUBRAMANIAN (1984); EARLY & SODEE (1985), a dose por nós mais usada,

740 MBq, resulta em doses absorvidas distribuídas do seguinte modo:

Corpo total

Esqueleto

Medula óssea

Ovários

Testículos

Bexiga

Rim

- 2,6

- 10

- 6,6

- 9,2

- 5,1

- 68,0

- 28,0

mGy

mGy

mGy

mGy

mGy

mGy

mGy

ou

ou

ou

ou

ou

ou

ou

0,13

0,50

0,33

0,46

0,26

3,4

1,4

mGy/

mGy/

mGy/

mGy/

mGy/

mGy/

mGy/

37

37

37

37

37

37

37

MBq

MBq

MBq

MBq

MBq

MBq

MBq
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Em crianças, é bem mais difícil a determinação da dose de radiação em relação

a uma dose traçadora, isso devido à grande variação existente entre dimensão e peso corporal,

em função da idade, do que resulta uma distribuição espacial do traçador, em vísceras e

estruturas orgânicas, de maneira muito diferente, entre si, em cada paciente. Em princípio há

uma razão inversa entre dose de radiação e idade, quando se considera um órgão alvo em

criança, se comparada com os mesmos órgãos, em adulto. Segundo SIDDIQUI (1985), a dose

de radiação de 9 9 m Tc MDP, para o esqueleto, seria: 0,10 mGy/37 MBq em uma criança de

dez anos; 0,20 para um paciente com um ano; a bexiga, o outro órgão importante, recebe-

ria 1,3 mGy/37 MBq em criança aos dez anos, e 3,4 mGy/37 MBq, quando com um ano de

idade.

Os níveis de radiação resultantes das doses absorvidas acima consideradas, para

adultos e crianças, são aceitos pelo MIRD "Medical Internal Radiation Dosimetry Commitee"

- USA e pela ICRP "International Commission on Radiation Protection", a partir do que,

são aprovados pela IAEA "International Atomic Energy Agency" e, por extensão, pela nossa

CNEN Comissão Nacional de Energia Nuclear.

0 processamento dos exames, nos dois Serviços, obedeceu a procedimentos que

expusemos ao tratar da Metodologia da Cintilografia Óssea.

Os 622 casos estudados estão reunidos no Quadro I, no qual estão destacados os

seguintes pontos: ordem numérica; identificação dos pacientes; registro — que se refere, nos

casos 1 a 349 ao número do Prontuário Único do Hospital Universitário, e, de 350 a 622, ao

número de ordem do Serviço de Medicina Nuclear do Hospital Central do Exército; sexo;

idade - deve ser esclarecido: só foi anotada a que se refere a pacientes pediátricos — os

demais aparecem como A (adultos); motivo da solicitação; achados fundamentais.

A interpretação das imagens obedeceu a uma sistematizacão, também já citada, do

que resulta um laudo com informações concisas sobre os dados obtidos no exame cintilográfi-

co, com comentários pertinentes ao método usado e possíveis sugestões que o caso possa

comportar. No item achados fundamentais" tivemos que adotar uma sistematizacão que permi-

tisse transferir informes de maneira sucinta. Devemos, por isso, esclarecer a conceituação que

usamos:

1 - Ausência de Imagens Anormais - julgamos inadequada a referência Normal.

Para nós seria impraticável reconhecer, como Normal, a grande soma de imagens, com suas

minúcias, resultante das múltiplas peças ósseas que compõem o esqueleto e, ainda, suas inter-

-relações com tecidos moles, nas articulações e inserções musculares.

2 - Imagens Inconclusivas - não são raras em Cintilografia Óssea, imagens que,

por suas características, não podem ser devidamente definidas. Invariavelmente, nesses casos,

no laudo, fazemos sugestões para esclarecimentos: a) repetição do exame, quando pretendería-

mos um aperfeiçoamento, através de variações de ordem técnica - traçadores, doses, colima-

dores, condições instrumentais específicas etc; b) investigação dirigida com métodos de radio-

diagnóstico, ultra-som, TC etc; c) biópsia para estudo histo-patológico; d) «implementação

laboratorial.
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3 — Hiperfixação e Lesão — consideramos como hiperfixacão qualquer acúmulo

maior do traçador em uma área do esqueleto. Quando a hiperfixação assume conotações mor-

fológicas consistentes, ou seja, tem forma mais definida, que se mantém quando observada em

diferentes incidências, passamos a considerá-la como lesão — tradução de lesão hiperfixante.

4 - Imagem Compatível — a experiência mostra que existem hiperfixações que,

sem conotações diagnosticas, têm características que podem, com relativa segurança, traduzir

processos definidos e, até mesmo, etapas de sua evolução. Bons exemplos são as imagens

encontradas em doenças, como: PAGET, LEGGPERTHES, OSGOOD-SCH LATER, STILL; em

artrites, osteomielites, isquemias, necroses, etc.

5 - Imagens Não Compatíveis e Imagens Não Sugestivas - essas designações

decorrem da possibilidade de exclusão de uma hipótese aventada; isso a partir de conceitos

acima mencionados.



QUADRO I

CINTILOGRAFIA ÓSSEA

PACIENTESSUBMETIDOS A EXAME ENTRE MAIO/85 A NOVEMBRO/86

N<?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Nome

ACS

ASH

AST

ALF

APF

AM

A S

ASA

AWR

AP

ACC

ASO

AGL

AND

AL

AOA

Idade

A

A

A

A

A

A

A

6a

19m

A

A

A

A

A

A

A

Sexo

f

f

m

f

f

m

m

f

f

m

m

m

m

m

m

m

Registro

0981457

0051918

1485623

0229096

1460788

0345246

1350134

9070477

9010477

0063817

1308596

1483352

1331700

1538263

1556707

0470537

Motivo da Solicitação

CA colo útero - operada, fistula vésico-vaginal

PAGET?

Tumor da laringe

CA mama E — estadiamento

Osteomielite tíbia E?

CA pulmão — estadiamento

Osteomielite MIE crônica?

Anemia falciforme. Ostealgias

Artrite aguda joelho E

CA pulmão - epidermóide - estadiamento

CA pulmão - estadiamento

CA da língua — epidermóide - operada há 2anos

CA pulmão estadiamento

PAGET?

CA pulmão epidermóide - estadiamento

Tumor do cólon — estadiamento

Achados fundamentais

Ausência de imagens anormais

Múltiplas imagens compatíveis

Lesão única - L 3 - Jnconclusiva

Múltiplas lesões disseminadas

3 Fases - Ausência de imagens anormais

Ausência de imagens anormais

3 Fases — Imagens compatíveis

Ausência de imagens anormais

Imagens compatíveis - 3 fases

Ausência de imagens anormais

Ausência de imagens anormais

Imagens inconclusivas, crânio

Ausência de imagens anormais

Imagens compatíveis

Lesões em bacia, costelas, vertebras

Ausência de imagens anormais



Quadro I — Continuação 00

NP

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Nome

ALC

AJM

AC

AFN

AMS

AGB

A F S

A V S

APM

A S

A R

A C

A R R

A R R

AXJ

A R A

ASS

A M B

Idade

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

11 a

11a

A

A

7a

A

Sexo

m

m

m

m

m

m

f

f

m

m

f

m

f

f

f

m

f

f

Registro

1367871

152259Ü

1476188

0247647

0355112

1556574

0839716

0475829

1380212

1356930

1090259

1089612

9010628

9010628

1418793

1436237

9011025

1447052

Motuo da Solicitação

CA pulmão?

PAGET?

Artrite aguda, coxo fenuiral D

CA pulmão - estadiamento

Rim policístico - ostealgias

Osteomielite. Celulite?

CA mama, estadiamento

CA mama, operada há 8 anos

CA pulmão, estadiamento

CA pulmão, estadiamento

Osteomielite bacia?

CA pulmão. PAGET?

Osteomielite, quadril?

Osteomielite. Controle tratamento

CA mama, estadiamento

Osteomielite

Osteomielite aguda

CA mama

Achados fundamentais

Lesões em arcos nostais e bacia

Imagens compatíveis - múltiplas

Lesões compatíveis

Múltiplas lesões, disseminadas

HiperfixaçSo em todo o esqueleto.Hiperparatíreo?

3 Fases • Imagens compatíveis. Osteomielite

Ausência imagens anormais

Múltiplas lesões, disseminadas

Lesões: bacia, ciavícula, coluna lombar

Imagens inconclusivas

Ausência imagens anormais

Imagens compatíveis com metástases: bacia-crânio,
úmero e esterno

Imagens compatíveis: ilíaco

Acentuada diminuição na hiperf ixação

Ausência imagens anormais

3 fases - Imagens inconclusivas. Celulite?

magens compatíveis

.esão única - L2
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NP

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Nome

ALC

ASG

A V

ACJ

AJM

AMC

AMS

ARL

ACV

ACL

AJS

ALC

AVS

A L

ASP

AHF

AHF

ARA

Idade

4a

A

A

5 a

4 a

A

A

A

13 m

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Sexo

f

rm

m

m

f

f

m

f

f

m

m

m

m

f

m

f

f

m

Registro

9008523

1181801

1556878

9002558

9011507

0199744

1381586

1447623

9011377

1419316

0163257

1367871

0135964

0204759

0660077

1042502

1042502

1439461

Motivo da Solicitação

Osteomielite

CA pulmão, epidermóide

CA pulmão?

Osteomielite tíbia E

Tumor de EWING

Tumor da mama D, Rasteio

CA pulmão, estadiamento

Massa pulmonar

Abscesso paravertebral. Controle

CA próstata?

CA pulmão, estadiamento

CA pulmão, operado. Controle

CA pulmão, epidermóide, estadiamento

CA pulmão?

CA pulmão "OAT CELL"

CA mama, controle pré-operatório

CA mama, controle (8 meses)

CA pulmão?

Achados fundamentais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

3 fases - Imagens compatíveis

Ausência imagens anormais esqueleto - Ausência
Rim D
Ausência imagens anormais

Múltiplas lesões: crânio, coluna, fêmur D

Numerosas lesões: úmero D, bacia, coluna

Ausência imagens anormais

Várias lesões: arcos costais, bacia

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Várias lesões: coluna, lombar, fêmur

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

8



Quadro I - Lontinuação 2
NP

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

Nome

ATV

APS

AMM

BJD

BBF

BB

CJR

CPS

CPR

CBB

CPV

CCC

CSG

CGP

CEF

CVS

C G R

C C B

Idade

A

A

A

9 a

A

A

A

A

A

A

A

A

5a

A

A

A

A

A

Sexo

m

m

f

f

m

m

f

f

m

f

m

m

f

f

m

m

f

f

Registro

0949244

1560209

1519946

1359888

1427309

1458564

1534158

1477907

0560314

1558961

0126241

1453375

1398796

1472466

1479901

1423141

1374090

0265109

Motivo da Solicitação

Tumor da laringe

CA pulmão, estadiamento

Lombalgia: parestesias

Osteomielite do ilfaco

CA pulmão, estaaiamento

Massa no Hemit. 0 CA?

Dor lombar, parestesia MID

Doença sistêmica, rasteio

Dor lombar, Emagrecimento rápido

L E S , Infecção

CA pulmão, estadiamento

CA pulmão?

Artrite infecciosa, joelho E

Traumatismo. Lesão dolorosa no pescoço

Massa pulmonar. Metástases?

CA pulmonar. Dor lombar

CA pulmão, rasteio

CA mama, cirurgia há 15 anos

Achados fundamentais

Lesões no crânio e coluna vertebral

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Imagens compatíveis

Imagens inconclusivas

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Múltiplas lesões, disseminadas

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Esqueleto sem anormalidade. Rim D com lesão

3 fases: Imagens compatíveis

Imagem inconclusiva

Ausência imagens anormais

Lesões em C 3 • Ümero E - Tíbia E

Lesão única em T 8

Ausência imagens anormais



Quadro I - Continuação

MP

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

Nome

C M J

ccv
CMR

CAA

DCR

DCP

EPF

ESN

EOM

EFT

END

ES

ERM

EVC

ESA

EGS

ECM

EJG

Idade

A

A

A

A

7a

A

A

A

A

A

A

9a

A

A

A

A

13a

A

Sexo

f

f

f

f

f

f

f

f

m

f

m

m

m

f

f

f

m

f

Registro

0318454

1407290

1286657

0558430

9007876

1359888

1204717

1519973

1221469

1503788

0515217

9015765

1555031

0634159

1036522

1465925

9010763

1073132

Motivo da Solicitação

CA pulmão, estadiamento

Prótese do quadril, celulite

Tumor da mama E. Rasteio

Doença sistêmica. Rasteio

Dígito tensão sobre L 5

CA mama. Operada. Radioterapia

Tumor renal. Rasteio

Fibrosarcoma cervical

CA próstata. Tumor da bexiga?

CA pulmão "OAT CELL". Estadiamento

PAGET?

LesSo traumática MID. Osteomielite?

Tumor do colo, operada há 16 meses

Dor lombar, Parestesia MID

Ooença sistêmica

Osteomielite, celulite? Reg. temporal D

Osteomielite MIE

Tuberculose óssea?

Achados fundamentais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Lesão sobre L 4, L 5

Imagem inconclusive, L 2

Ausência imagens anormais.Esqueleto. Rim D. Rim
E com focos de hiperf ixação
Ausência imagens anormais

Lesões múltiplas: arcos costais, coluna lombar

LesSes: arcos costais, esterno e coluna vertebral

Várias lesões, compatíveis

2 Fases: imagens compatíveis

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

3 fases: imagens compatíveis

3 fases: imagens compatíveis

.esão hiperf ixante em L 5



Quadro I - Continuação

NP

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

Nome

E LC

ESO

ET

EPG

EPG

FGA

FG A

F RM

F C S

F S P

FNP

FGS

FAS

FCP

F L S

F V

G C F

G L B

Idade

7a

A

A

4a

4a

6 a

6 a

A

A

A

7a

A

A

10a

A

A

A

A

Sexo

m

m

f

f

f

f

f

m

m

m

f

m

f

m

f

m

m

m

Registro

1345053

1440491

1407727

9010977

9010977

9011398

9011398

0972074

1472260

1163104

9010773

0125299

1544029

9013578

0562103

0485905

1363640

1363971

Motivo da Solicitação

Leucemia linfoblástica

CA pulmão, estadiamento

CA mama. Dor hemit. D

Tumor de WILMS

Tumor de WILMS - apôs 10 meses

Sacroi leite

Sacroileíte, estadiamento

Prótese do quadril D, controle

CA pulmão, estadiamento

Tetraplegia, controle

Astralgia coxo femural, febre

CA brônquico, estadiamento

CA mama, estadiamento

Astralgia còxo-femural

CA estômago. Metáslaws?

CA papilífero da tireóide

CA pulmão

CA brônquico

Achados fundamentais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais esqueleto. Ausência
imagem rim D

Sem alterações cintílográficas

Imagens compatíveis

Imagens sugestivas de regressão (22 dias) após

Imagens não revelam alterações

Ausência imagens anormais

Lesões em C 6 e C 7

3 fases: ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Lesão cabeça fêmur E - 3 fases

Ausência imagens anormais

Lesões: crânio, arcos costais e úmero D

Lesões: bacia e joelho E

Lesões: T 12. Imagens renais anômalas



Quadro I — Continuação

NP

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

Nome

GOS

GSF

GOS

GBO

GSP

G T S

G R S

GFM

GFC

GFS

GCR

HCV

HOS

H D

HG

H JR

HPR

HNF

Idade

A

A

A

A

9a

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Sexo

f

f

f

f

f

f

m

m

f

m

f

f

1

m

m

m

m

f

Registro

0025650

1383660

0025650

1431625

9063310

1465934

0173895

1550036

1469450

1549319

0131413

1424540

0920294

1292011

1189153

1362983

1466495

1377046

Motivo da Solicitação

Astralgia cõxo-femural D

CA brònquico, estadiamento

Astralgia còxo-femural D. Controle

Dor lombar

Osteomielite fêmur E ?

Traumatismo quadril 0. Febre

Osteomielite MIE ?

CA pulmão, rasteio

CA mama E, estadiamento

CA pulmão? Rasteio

Astralgia. Dor lombar

Tumor da mama, estadiamento

CA mama, estadiamento

CA pulmão. Rasteio

CA próstata?

Hipernefroma, r frectomizado há 3 anos

Tumor pulmonar, estadiamento

Tumor de PANC0AST

Achados fundamentais

Lesões: cabeça do fêmur D

Lesões únicas em coluna cervical

Imagem sugerindo revascularização

Lesões: L 3 e L4, osteoblásticas?

3 fases: imagens compat/veis

Imagens inconclusivas

3 fases: imagens compatíveis

Múltiplas lesões coluna, costelas, fêmur, pé E

LesSo única em úmero D

Ausência imagens anormais

Lesões em T 11-12 L 2. Osteoporose?

Lesões: occipital e tíbia D

Lesões: cabeça do úmero D e L 4

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais. Rim E pélvico

Ausência imagens anormais

I-J



Quadro I — ContinuaçBo

NP

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

Nome

I M J

IBS

I G A

I S L

I F O

I F U

I P A

IF

IPC

IS

I F F

I M A

1 FC

I S A

I S C

I S

IB

I B S

Idade

A

A

A

A

8a

8 a

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Sexo

f

f

1

f

I

f

f

f

f

f

f

f

m

f

f

f

m

m

Registro

0788590

1243956

1444560

0437669

9014298

9014298

1494412

1290848

1404360

1550581

1469969

1511275

1289621

0326616

1409561

1510416

0328727

0042455

Motivo da Solicitação

Osteomielite fémur D ?

CA mama mastectomia há 2 anos

Mastectomia 5 anos. Quimioterapia

CA mama, estadiamento

Legg's Perthes?

Legg's Perthes

Dor lombar

Mieloma múltiplo

CA mama, estadiamento

CA mama. Operada. Recidiva local

Tumor da mama, CA ?

Módulo pulmonar. CA ?

Artrite côxo-femural

Dor lombar, Parestesias

Linfoma

Esclerodermia. Dermatomiosite

2A pulmão, epidermóide

CA papila. Operado há 9 meses

Achados fundamentais

Imagens compatíveis

Ausência imagens anormais

Lesões: T 8, T 9, crânio e bacia

Lesões: fémur D, costelas, ilíaco D

Imagem inconclusiva

Imagem compatível (PINHOLE)

Ausência imagens anormais

Múltiplas lesões

Ausência imagens anormais

Lesões: joelho 0, tíbia E e esterno

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

3 fases: lesões compatíveis

Ausência imagens anormais

Lesão única úmero E

2 fases: imagens compatíveis

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais



Quadro I — Continuação

NP

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

Nome

J T B

JC

J N

J A B

JM

J M S

J R S

J F A

JS

J A M

JCR

JBB

JL

JCS

J V V

JSP

JPV

J A C

Idade

A

A

A

A

A

A

6a

A

A

4a

A

A

A

A

A

A

A

A

Sexo

f

m

m

f

f

f

m

m

m

f

m

m

f

f

f

f

m

f

Registro

1354472

1448681

1404833

0286537

1455689

1115555

9006310

0367855

1534112

9040961

0189122

0841118

1552861

1478066

0504987

1525051

1544681

1380472

Motivo da Solicitação

Mastectomizada há 7 anos

Sacroileite aguda

Massa pulmonar. CA?

CA mama. rasteio

CA mama, estadiamento

Osteoporose. Dor lombar

Anemia falciforme. Ostealgias

Massa pulmonar. CA ?

CA brònquico, estadiamento

Artrte joelho E

CA pulmão "OAT CELL"

Nódulo pulmonar. CA?

Adenocarcinoma pulmonar, estadiamento

Osteomielite. Infarto ósseo?

CA mama D. Rasteio

Tumor de pleura

CA da próstata

Ostealgias. Febre.

Achados fundamentais

Lesões: crânio, vertebras,il faço D, esterno

Imagens compatíveis

Ausência imagens anormais

Lesões: tíbia D, coluna lombar, ilíaco

Ausência imagens anormais

Lesões: T 9 e T 10 ("fotonpriva")

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Várias lesões: cfânio, costelas, fêmur E

3 fases: Imagens inconclusivas

Imagens inconclusivas

Lesões: fêmur E, bacia, costelas

Ausência imagens anormais

magens inconclusivas

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Lesões: coluna, costelas, bacia, úmero



Quadro I — Continuação

NP

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

Nome

J M S

J M G

JBC

JSC

JCC

J K F

J L S

JGS

JGS

J L P

JLP

JA

JAF

LF

JBP

JF

JJO

JPD

Idade

A

A

A

A

A

A

A

A

A

11a

11a

A

A

A

A

A

A

A

Sexo

f

f

f

f

m

m

f

m

m

f

f

m

m

m

f

m

m

m

Registro

1161218

1380472

1151686

1538352

1084475

0911455

1487369

1511404

1511404

9093733

9093733

1487743

1336750

1584676

1232079

1442271

0754192

0433401

Motivo da Solicitação

CA pulmão, estadiamento

Linfoma

Dor lombar e MIE

Osteomielite úmero D

Linfoma não Hodgkin

CA pulmão "OAT CELL"

CA pulmão, estadiamento

CA pulmão, estadiamento

CA pulmão. Controle

Anemia falciforme. Infarto ósseo?

Anemia falciforme

CA pulmão, lesão abscedada

CA pulmão "OAT CELL"

CA mama em ginecomastia

CA pulmão, epidermóide

Adenomegalias

CA pulmão, rasteio

CA pulmão, operada 2 anos

Achados fundamentais

Lesões: costelas, L 5-6

Lesões: úmero, esterno, costelas, ilfaco

Lesão única de L 4

Imagens compatíveis. 2 fases

Lesão inconclusiva coluna cervical

Ptose renal E. Lesões inconciusivas

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Imagem inconciusivas

Ausência imagens anormais "PINHOLE"

Ausência imagens anormais

Lesões: L 1, L 3, T 12, joelho D

Imagens inconciusivas: esterno

Múltiplas lesões disseminadas

Ausência imagens anormais

Múltiplas lesões disseminadas

Imagens compatíveis com "Super Scan"



Quadro I - Continuaçio

NP

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

Nome

JRA

JRC

JSM

LAF

LBM

LSF

LVS

LTV

MCF

MSG

MSP

MQN

MSB

MFS

MGN

MCS

MSF

MCS

Idade

A

A

A

8a

A

A

A

A

A

A

A

7a

9a

5a

4a

A

A

A

Sexo

m

m

m

m

f

t

f

f

m

m

m

m

m

f

m

f

f

f

Registro

1543826

1432168

1518092

9071113

0132909

0141766

0097450

1512465

1429898

1441710

1146741

9010576

9011373

9011505

901057

0043112

1161137

1359324

Motivo da Solicitação

Tumor de PANCOAST

CA pulmão, estadiamento

CA pulmão, estadiamento

Osteomietite, celulite?

CA mama, estadiamento

Tumor gástrico

Oor lombar. "Tumor desconhecido"

Linfoma

CA pulmão, estadiamento

Melanoma

Dor lombar

Tumor de WILMS

Leucemia

Astralgia

Tumor de WILMS - Controle

CA mama, estadiamento

L E S . Ostealgia

CA mama, estadiamento

Achados fundamentais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Imagens compatíveis. Tíbia e perôneo E

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Numerosas lesões disseminadas

Leslo: úmero E. Arco costal 6P E

Ausência imagens anormais

Les8o única: tíbia E

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Ausência imagem rim D

Ausência imagens anormais

Hiperfixaçio em artéria còxo-femural E

Múltiplas lesões: crênio, bacia e coluna



Uuadro I - Continuação

N?

197

198

199

200

20*

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

Nome

MBP

MCP

MMD

MAP

MVF

MJP

MF A

MMB

MHG

MGN

MJB

MLS

MLF

MLS

MMS

MLB

MMS

MDV

Idade

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Sexo

f

f

f

I

f

f

f

m

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

Registro

0482388

1441756

1549800

1473536

1335333

1159164

1348390

0251365

1437672

1414142

1520501

0229425

0921612

1375592

1130785

0434122

0753597

1353582

Motivo da Solicitaçlo

CA mama, estadiamento

Tumor renal

CA mama, rasteio

Doença sistêmica

OsteomieliteMID

Dor tóraco-lombar

Mastectomia recente

Anemia falciforme. Ostealgia

Nôdulo mama E. CA?

CA mama, estadiamento

Astralgia côxo-femural

Mastectomia recente

Mastectomia há13 meses

Massa tumoral pélvica

Mastectomia há 8 anos

Tumor maligno do rinofarínge

Artrite reumatóide

CA mama, estadiamento

Achados fundamentais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Múltiplas lesões compatíveis

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Focos de hiperfixaçio, compatíveis

Ausência imagens anormais

Ausência imagem anormal

Ausência imagem anormal

Ausência imagem anormal

Imagens inconclusivas

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais



Quadro I - Continuaçlo

NP

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

Nome

M F A

MLV

MSF

MT

MMM

MO

MMT

MPL

MiB

MN

MPM

MRT

MPC

MSO

MJL

NPT

NGT

NMN

Idade

A

A

A

A

11a

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Sexo

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

m

m

m

m

f

f

f

f

Registro

1346390

1358130

1245674

1409463

1461954

1444524

1350143

1382976

1108470

1444168

0334976

1521900

1422895

1542622

0242615

0146029

0017112

0879167

Motivo da Solicitação

CA mama, rasteio

PAGET?

Mastectomia há 31 meses

CA mama, recidiva local

Astralgia por infecção

CA pulmão epidermóide

Mastectomia. CA ductal. Controle

Paraplegia súbita

Lombalg:a

Mastectomia há 3 anos

CA pulmão

Tumor de PANCOAST

Mastectomia há 4 anos

Astralgias (múltiplas)

Nódulo pulmonar. CA?

Tumor ignorado. Fratura patológica

L E S . Dor quadril E

Infecção pós-operatória. Coluna

Achados fundamentais

Ausência imagens anormais

Lesão não compatível: tíbia E

Imagem inconclusiva no tarso D

Ausência imagem anormal

Imagem inconclusiva

Ausência imagem anormal

Ausência imagem anormal

Numerosas lesões: coluna, crânio, fêmur

Ausência imagem anormal

Ausência imagem anormal

Ausência imagem anormal

Imagem inconclusiva: 1P arco costal

Múltiplas lesões: crânio, costelas, tíbia E

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Múltiplas lesões disseminadas

Lesão do colo. Fêmur E (necrose assética? )

Hiperfixação em L3-4-5 (Compat/veis)

ÍS



Quadro I - Continuação

NP

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

Nome

NQL

NAS

NTC

NBM

OOM

OS

OA

O M F

OSR

OAP

OGF

OSS

OBO

OCO

OJM

OS

OSA

PJR

Idade

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Sexo

f

m

m

f

f

f

f

f

m

f

f

I

m

m

m

m

m

m

Registro

1449618

1417365

1118851

1435383

0663409

0801365

0529680

1493527

1554187

1497454

0071803

0051570

1531782

1413716

1401841

1369839

1640711

1303813

Motivo da Solicitação

CA mama, estadiamento

CA próstata, estadiamento

CA próstata, rasteio

CA mama, estadiamento

Mastectomia há 3 anos

CA mama, rasteio

Osteomielite. Tíbia E

Osteomielite. Tíbia D

CA pulmão, estadiamento

Osteomielite? MID

Sfndrome de compressão medular

Tumor do ovário D

Tumor de PANCOAST

CA estômago, rasteio

CA pulmão, estadiamento

CA pulmão, estadiamento

CA pulmão, estadiamento

CA mucinoso do ceco, operado

Achados fundamentais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Múltiplas lesões disseminadas

Lesões: sacro, L 5 - T 3-5-6

Lesão única, ombro 0

Ausência imagens anormais

Imagens compatíveis

Imagens compatíveis

Ausência imagens anormais

3 fases: lesões em tíbia D

Retenção anormal. Rins. Ausência imagens anormais

Hiperf ixação em artéria esterno-clavicular. D

Várias lesões: costelas, tornozelo E

Ausência imagens anormais

Lesões: clavícula E, L3 - L 4 - fêmur D

Imagem inconclusiva tíbia E

Ausência imagens anormais

Imagem inconclusiva calota craniana



Quadro I - Continuação

NP

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

Nome

PRS

RP

RRO

RSA

RMM

R L M

RVS

RCS

R A O

RGO

RGS

R V C

RVS

RMA

SG

SJF

SS

SMF

Idade

A

A

A

A

6a

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Sexo

m

m

m

m

f

f

n

f

f

m

f

f

m

f

m

f

m

f

Registro

1451403

1360658

9009676

0713137

9010098

1454388

0367424

0511802

0460588

1550152

1036273

0342245

1453176

1380883

1425387

1811820

1640311

1556636

Motivo da Sollcltaçio

Osteomielite? Celulite MIE

CA pulmão, estadiamento

Osteomielite, crânio?

CA tireóide

Tumor de Wl LMS. Operado

Astralgias (poliarticular) aguda

CA próstata, rasteio

Osteomielite?

CA mama?

CA pulmão. Ostealgias

Astralgia còxo-femural

Mastectomia há 21 anos

CA pulmão, estadiamento

Osteomielite MIE (tíbia)?

Osteomielite crânio?

CA pulmão, estadiamento

CA pulmão — epidermóide

CA mama, estadiamento

Achadoi fundamentais

Ausência imagens anormais

Imagem inconclusiva: metatarso O

Ausência imagens anormais

Hi per fixação manubrio esternal

Ausência do rim E. Esqueleto sem lesões

Imagens compatíveis

Ausência imagens anormais

Imagem compatível: tíbia E

Ausência imagens anormais

Múltiplas lesões disseminadas

Imagem compatível: artrite aguda

Lesões: úmero, costelas, bacia

Imagem inconclusiva: mandíbula E

3 fases: imagens compatíveis

Ausência imagens anormais

Várias lesões: costelas, coluna, bacia, fêmur

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais



Quadro I - Continuação

NP

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

Nome

SAP

SRM

SGS

SRG

VBS

V S F

VC

VPP

VLO

VRP

VPA

VCC

VAM

WNH

WSS

WGM

YPS

YLL

Idade

A

A

A

A

A

3a

A

A

A

A

A

A

3a

A

7a

A

A

A

Sexo

m

f

f

f

f

f

f

m

f

f

f

f

m

f

f

f

f

f

Registro

1461347

1519482

1471629

1447712

0141819

9011004

1471351

1530758

1524090

1135780

1289685

1527082

9006263

0455729

90074871

1385333

1311619

1547502

Motivo da Solicitação

Tumor do reto, cirurgia há 4 meses

Astralgia, joelho E

CA mama, estadiamento

CA pulmão, rasteio

CA pulmão "OAT CELL"

Anemia falciforme. Claudicação MID

Dor lombar, parestesia

Dor hemicrânio D. CA mama

Dor MID (panturrilha)

Ostealgias

Neurofibromatose - em MID

Nódulo mama E. CA?

Anemia falciforme. .Dor MID

Nódulo mama D, estadiamento

Anemia falciforme. Ostealgias

CA pulmão "OAT CELL"

Mastectomia há 30 meses

CA brõnquico

Achados fundamentais

Ausência imagens anormais

Hiperfixação compatível com exsudaçâo

Lesões: tíbia D e maléolo D

Lesões: crânio, costelas, ilfaco E

Múltiplas lesões disseminadas

Hiperfixação em tíbia D. 3 fases

Lesão inconclusiva: T 12 — L 1

Várias lesões: esterno, coluna, bacia

Imagem compatível com celulite — 3 fases

Múltiplas lesões: crânio, úmero D, costelas

Hiperfixação em tecidos moles

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Múltiplas lesões: crânio, bacia, fêmur D

Lesão única: coluna T 10

Lesão em: C 4 C 5 e tíbia E



Quadro I - Continuação

NP

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

Nome

Y L

MCP

MCL

MAS

M R A

ESC

MC

MJS

FL

AS

ESP

CGB

AB

HOS

MGS

AC

AJP

PRS

Idade

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

12 a

A

A

A

Sexo

f

m

f

m

f

f

f

f

m

f

f

m

m

f

f

m

f

f

Registro

0213525

1643431

0411754

0121434

1190254

1514647

0551440

1572827

1570903

1350134

0590321

0315163

1563943

0920274

9005959

0806930

1089274

1553329

Motivo da Solicitação

Mastectomia 16 anos. Dor MIE

Tumor do pulmão, estadiamento

Osteomielite? MIE

CA próstata, rasteio

Mastectomia há 2 anos

Artrite côxo-femural?

Melanoma

Mastectomia há 5 anos

CA broncogênico

Artroplastia. Controle

Osteossarcoma, úmero D. Operada

Massa em rim D

CA pulmão?

CA mama, estadiamento

Artrite infecciosa do quadril

CA pulmão, rasteio

Meningite curada. Lesões ósseas?

CA pulmão, estadiamento

Achados fundamentais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Imagens compatíveis

Múltiplas lesões disseminadas

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Numerosos focos de hiperfixaçio

Ausência imagens anormais

Imagens inconclusivas

Imagens compatíveis. Sem anomalias

Imagens compatíveis. Sem anomalias

Ausência imagens anormais

Várias lesões: costelas, tfbia, manúbrio

Imagem inconclusiva

Imagens compatíveis

Múltiplas lesões disseminadas

Ausência imagens anormais

Imagens inconclusivas

f



Quadro I — Continuação

NP

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

Nome

MDL

ASM

VQS

TAP

RGS

ECT

PRS

CJF

M N

MR

MGA

MGA

MSP

MSS

R R M

LCS

CST

V A S

Idade

A

A

A

A

A

11a

A

A

A

5a

7a

A

A

A

A

A

A

A

Sexo

f

f

f

f

m

m

f

m

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

Registro

1521654

1456079

1016628

1105534

1036273

9041201

1553322

0333522

1539126

9010847

9011532

9011532

1146843

0813229

1001142

1175556

0275776

1370845

Motivo da Solicitação

CA brònquico?

Hipernefroma

Cirurgia óssea. Complicação infecciosa

Espondilite infecciosa

Sacroi leite

Osteomielite - tíbia D

CA pulmão, estadiamento

CA pulmão, estadiamento

CA mama?

Osteomielite, fêmur D

Dor articulada sacro-ilíaca

Oor articulada sacro- i I íaca

Sacroilefte?

Doença de STILL

Anemia falciforme — Osteomielite

Tumorda Tireóide

Sfndrome de Compressão radicular

Dor lombar crônica

Achados fundamentais

Lesões: costelas, coluna, bacia, crânio

Ausência imagens anormais

Imagens compatíveis

HiperfixaçSo em L 1 e L 2

Imagens compatíveis

Imagens compatíveis

Imagens inconclusivas em costela

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Imagens compatíveis

Imagem inconclusiva

Controle com 3 fases: Imagem compatível

Imagens compatíveis

Imagem anormal em rim E

HiperfixaçSo em fémur E. Compatível

Lesão: úmero D

HiperfixaçSo. Compatível

Ausência imagens anormais



Quadro I — Continuação

N?

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

Nome

R A M

A M

J F C

L M A

JBC

CF

CPS

ESG

LAF

CFC

ERA

I B S

AMP

A Z

E M M

N G T

MPP

MPR

Idade

A

A

A

A

A

6a

A

8a

A

A

A

A

5a

A

9a

A

A

A

Sexo

f

f

m

f

m

f

m

f

f

m

m

f

m

m

f

f

f

f

Registro

1568163

1657335

1566347

1573217

1170131

9011682

1471316

9010051

1105102

7001654

1095281

1243956

0816522

1662121

9011741

0017112

0434122

1581344

Motivo da Solicitação

Mastectomia há 9 anos

CA pulmão

CA pulmão, estadiamento

Fraturas. Osteoporose?

CA pulmão, estadiamento

Osteomielite MID. Endocardite

CA pulmão, estadiamento

Tumoração pamurrilha. Cirurgia

Nódulo mama E. Dor lombar

CA pleura. Dor toráxica. Dor lombar

Osteomielite crônica, calcanco E

Mastectomia há 2 anos

LEGG PERTHES? Claudicação

CA pulmão, estadiamento

Paracoccidi oidomicose

L E S. Necrose cabeça do fèmur?

Mastectomia há 6 anos

CA mama, rasteio

Achados fundamentais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Imagem Ínconclusiva em joelho D

Imagens compatíveis

Ausência imagens anormais

Imagens compatíveis para osteomielite

Ausência imagens anormais

Hiperttxaçâo fêmur E

Ausência imagens anormais

Hiperfixacio em arco costal e D 10

Imagens compatíveis

Ausência imagens anormais

Imagem compatível: fase de revascularizacSo

Lesio extensa: 69 arco costal E

Hiperfixação em frontal. ínconclusiva

Imagem compatível

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais



Quadro I - Continuação

NP

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

Nome

MPR

SPS

I O S

JFC

MAP

OSP

MS

A L P

NTV

AVA

ACR

AFS

AAL

ALM

AFN

AG

AJR

ABF

Idade

A

A

A

A

A

A

A

10a

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Sexo

f

f

f

f

m

m

m

f

m

f

m

f

f

m

m

f

f

m

Registro

1580703

1431296

1580958

1566347

0798068

7001263

1586849

0618345

1585904

00609

01309

02709

03309

03509

03609

03709

04409

05809

Motivo da Solicitação

Nódulo pulmão - CA?

CA mama, estadiamento

Nódulo mama E. CA?

Nódulo pulmonar. CA?

CA próstata?

CA esõfago

CA próstata?

Anemia falciforme. Ostealgias

Doença sistêmica. Ostealgias

Tumor pulmão, estadiamento

CA próstata

PAGET?

Traumatismo. Lesão vertebral

Lombalgia, parestesia

CA próstata, rasteio

Lombalgia

Tumor da próstata, estadiamento

Astralgia ombro D

Achados fundamentais

Hiperf ixação em costelas e bacia

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Imagem inconclusiva

Lesões: bacia e fêmur D

Lesões: crânio, coluna, costelas

Múltiplas lesões disseminadas

Imagens inconclusivas no crinio

Ausência imagens anormais

Lesão: clavicular, artéria côxofemural 0

Múltiplas lesões disseminadas

Imagens inconclusivas

Imagem de ptose renal

Ausência imagens anormais

Hiperfixaçâo em bacia e fémur E

Hiperfixaçío L 5 e artéria còxofemural E

Lesões: ísquio D, L 3, L 4, L 5

magem inconclusiva

s



Quadro I — Continuação

NP

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

Nome

ACP

A L F

A M M

AAR

ADS

AJS

BCR

CM

COB

CBL

C L

DLS

DAM

DC

DP

DOS

DGS

D D M

Idade

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Sexo

f

m

f

f

f

m

f

f

f

f

f

f

f

m

f

f

f

f

Registro

05909

06209

06309

07009

07509

07609

08809

09509

11309

11409

11909

12309

12609

13409

13509

14009

14109

14409

Motivo da Solicitação

Osteomielite úmero D? Celulite?

CA próstata, rasteio

CA próstata

Mastectomia, controle

CA mama, estadiamento

CA próstata, estadiamento

Nódulo puimonar. CA?

Mal de POTT?

PAGET

Mastectoinia.controle

tumor renal, estadiamento

Osteomielite fêmur D?

Tumor de próstata. Estadiamento

CA próstata, rasteio

Astralgias. Colagenose

Tumor da mandíbula

CA mama, estadiamento

Mastectomia há 28 meses

Achados fundamentais

Imagem compatível com osteomielite

Múltiplas lesões: crânio, costelas, bacia

Imagem inconclusiva: coluna toráxica

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Múltiplas lesões: bacia, coluna, crânio

Lesões: tíbia E, ilíaco E, costelas

Imagens não sugestivas

Numerosas imagens compatfvsis

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Imagem compatível

Lesões: vertebras, bacia e fêmur E

Lesões: crânio, costelas, esterno, úmero

Imagens inconclusivas. Coluna

magem inconclusiva

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais



Quadro I - Continuação

NP

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

Nome

ERM

EN L

EDO

EPA

GST

GCS

GOS

HDE

HCM

IMS

I S

ICG

IMS

JJS

JFO

JC

JH

JPC

Idade

6 a

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Sexo

f

f

f

f

m

m

f

m

m

f

m

f

f

m

m

f

f

f

Registro

15309

15909

16309

17909

18909

19109

19409

20209

21109

22009

22209

22409

22709

24109

25909

26109

27709

28009

Motivo da Solicitação

Tumor de EWING?

Fibrossarcoma.braço E

CA próstata, estadiamento

CA mama, estadiamento

Dor lombar

Tumor da próstata

Tumor da tireóide

Tumor da mama, em ginecomastia

Tumor da próstata, estadiamento

HODGKIN

Módulo pulmonar, estadiamento

Osteomielite. MIE

PAG ET?

CA pulmão, estadiamento

CA próstata, estadiamento

Nódulo pulmonar. CA?

2A mama, rasteio

CA mama. estadiamento

Achados fundamentais

Imagem inconclusiva

Imagem compatível

Imagem inconclusiva: joelho E

Lesões: tíbia, costelas, L 4

Lesões: T 2, T 3

Múltiplas imagens disseminadas

Imagem inconclusiva: glabela

Lesões: tíbia D, L 1-L 3-T 5-T11

Múltiplas lesões disseminadas

Ausência de imagem do rim D

Imagem inconclusiva: L 3

imagem não compatível

Imagens sugestivas

magem inconclusiva em L 3

Múltiplas lesões disseminadas

Várias lesões: crânio, fêmur E, bacia

Múltiplas lesões disseminadas

Ausência imagens anormais

o



Quadro I — Continuação

N?

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

406

406

407

408

409

410

411

412

Nome

J F S

J R G

JMS

JS

K L B

L M

LBM

OC

LBB

LPC

MAS

MSV

MTB

MS

M L M

MJT

MST

MLR

Idade

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Sexo

f

f

f

f

f

f

f

m

f

f

f

f

f

f

f

m

f

f

Registro

28109

28309

28909

29009

29709

29909

30809

31209

32109

32209

33209

33509

34609

35009

35309

35909

36009

36109

Motivo da Solicitação

CA mama, radioterapia

CA próstata, estadiamento

Tumor renal, estadiamento

Dor lombar

Astralgia ombro

CA mama, controle

L E S

CA próstata, estadiamento

CA mama, estadiamento

Mastectomia há 3 anos

Massa abdominal. Tumor ovário?

Mastectomia há 26 meses

Tumor ósseo fêmur D

Lombalgia. Lesão vertebral?

CA mama, estadiamento

Lombalgia Parestesia MIE

Nódulo mama E. CA?

CA mama, estadiamento

Achados fundamentais

Múltiplas lesões disseminadas

Várias lesões: costelas, coluna, bacia

Lesões: bacia, crânio, L 3

Lesões: occipital, T1 — T2 — T3, costelas

Ptose do rim 0. Lesão úmero 0

Imagem inconclusiva no frontal

Hiperfixação em artéria do joelho D

Hiperfixação em 5P AC e artéria côxo-femural D

Lesão em: L 3, mambrio, tíbia D

Ausência imagens anormais

Múltiplas lesões: crânio, costelas, bacia

Várias lesões: parietal D, úmero D, fêmur E

Hiperfixação condilo fêmur justa articular

Hiperfixação em L 1 e L 2

Numerosas lesões: coluna, costelas, fêmur E

Hiperfixação em L 4

Ausência imagens anormais

Várias lesões: crânio, costelas, úmero E

s

f



Quadro I — Continuação

NP

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

Nome

MFS

MOA

M F C

MJC

M A M

MRS

MDV

NLO

NSR

NCV

OSP

OLA

OJM

OVT

OSV

OFB

P I C

DM

Idade

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Sexo

f

f

f

f

m

f

m

f

f

f

f

f

f

m

f

m

m

m

Registro

36309

36409

37009

37509

38009

38309

38409

38709

39009

39709

40809

41009

41309

41809

42109

42309

42609

42809

Motivo da Solicitação

Astralgia ombro E. Artrite?

CA mama, estadiamento

Astralgia joelho D. Traumatismo

CA tireóide. Adenocarcinoma papilffero

CA pulmão, estadiamento

CA mama E, estadiamento

Lombalgia. Lesão em L 3 - L 4?

Mastectomia, rasteio

CA mama, estadiamento

CA mama, estagiamento

Mastectomia há 5 anos

CA mama — estagiamento

Parestesia MIE

CA traquéia, estadiamento

Dor lombar. Osteoporose?

CA pulmão, estadiamento

CA próstata, estaüamento

CA pulmão

Achados fundamentais

Imagem compatível

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Lesões: costelas e parietal D

Ausência imagens anormais

Ausência de imagens anormais

Várias lesões: crânio, fêmur E, bacia

Ausência imagens anormais

Lesões: clavícula E, esterno, coluna

Lesões: crânio, L 3 , L 4

Lesões: úmero D e L 3

Lesão em C6 - C7

Ausência imagens anormais

Lesões:L3-L4-L 10

Lesões: bacia, costelas

Lesões: costelas, clavícula E, L 4 - L 5

Ausência imagens anormais



Quadro I - Continuação

NP

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

Nome

PCS

RBS

RCS

RTC

PSM

RSS

RC

SCF

SSB

SSD

SRC

VBS

WJS

Z M

E F A

I M

JMS

AC

Idade

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

6a

3a

A

A

A

A

Sexo

m

m

m

m

f

f

f

m

f

f

f

m

m

m

f

f

m

m

Registro

4 43009

44209

44509

44609

44709

44809

44909

45609

46009

46309

47009

48709

49009

50409

51609

52109

52709

53309

Motivo da Solicitação

CA colon, rasteio

CA próstata

Lombalgia, metástases vertebrais?

Parestesia MIE, lesão vertebral

Osteoporose. Lesão coluna?

Plasmocitoma

CA mama, estadiamento

Lombalgia, parestesias

CA m?Tta, estadiamento

Tumor mama. CA?

CA pulmão?

Lipossarcoma coxa D

Osteomielite tíbia?

Osteomielite crônica

Lombalgia. Osteoporose

CA mama. estadiamento

Tumor de GRAWITZ. Rim 0

CA pênis, estadiamento

Achados fundamentais

Ausência imagens anormais

Múltiplas lesões disseminadas

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Lesões: crânio, C 7 e T 1

Lesões em costelas, C 3 — C 4, ilfaco D

Ausência imagens anormais

Imagem inconclusiva: mandfbula

Lesões: bacia, costelas, fêmur D

Ausência imagens anormais

Fixação em tecido mole

Imagens compatíveis

Imagens compatíveis tíbia D

Lesões:coluna, fêmur E, artériacòxofemural

Lesões inconclusivas: L 4 e L 5

Lesões: costelas, occipital, joelho D

Imagens inconclusivas coluna



Quadro I — Continuação

NP

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

Nome

A M O

A A B

AF A

A S N

ASP

A B M

CRB

CSR

A E G

BRR

C A C

DM

LES

ENS

EMR

EM

EG

EHM

Idade

A

A

A

5a

A

A

A

A

A

2a

A

A

A

A

A

A

A

A

Sexo

f

f

m

m

m

f

f

f

f

f

f

m

f

f

f

f

m

m

Registro

53709

54409

54509

54909

55509

56309

58109

58509

56909

57109

57609

60709

61Õ09

61909

62209

62309

63109

63209

Motivo da Solicitação

CA mama, estadiamento

CA mama. estadiamento

Dor M S D . Lesão óssea?

Osteomielite, MID

Dor lombar. Lesões vertebrais?

Mastectomia

CA mama, estadiamento

Mastectomia há 6 anos

Tumor de próstata, estadiamento

Osteomielite MID?

Nódulo pulmão D. CA?

Dor lombar

CA mama, estadiamento

Osteomielite MID

CA mama. Estadiamento

PAGET?

CA testículo, estadiamento

Lombalgia. Lesão vertebral?

Achados fundamentais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Imagens compatíveis tíbia D

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Múltiplas lesões disseminadas

Múltiplas lesões metastáticas

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Imagem inconclusiva: L 3

Imagens compatíveis: crânio, coluna, fèmur D

Ausência imagens anormais

Hiperfixação em L 3



Quadro I - Continuação

NP

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

Nome

GB

G R 5

HF R

HF

HS

IR

I L W

I B S

I T P

IG R

JRC

JS

KF A

LPS

LVP

LAR

LPC

LPV

Idade

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Sexo

m

m

f

m

m

f

m

f

f

f

m

f

f

f

f

f

f

f

Registro

64609

64709

65009

65309

65409

65809

66009

66609

66709

67909

69209

69709

69909

70709

71109

71509

71709

71909

Motivo da Solicitação

Nòdulo pulmonar. CA?

Osteomielite MIE

Tumor da tireòide, estadiamento

Dor lombar

Dor M S E, parestesia

Lombalgia, lesão vertebral

CA pulmão, rasteio

CA mama, estadiamento

CA próstata, estadiamento

Mastectomia há 18 meses

CA próstata, rasteio

Mastectomia, controle

CA mama, estadiamento

CA mama, estadiamento

Osteomielite, fêmur E?

Oor ombro D, artrite?

CA mama?

Nòdulo mama, CA?

Achados fundamentais

Ausência imagens anormais

Imagem compatível: fêmur E

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Hiperfixacão em C 5

Ausência imagens anormais

Lesões: fêmur D, úmero D, crânio

Lesões: L 3 - T 4 - T 6

Ausência imagens anormais

Múltiplas lesões disseminadas

Lesões: úmero D, bacia, fêmur E

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Imagens compatíveis

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais



Quadro I — Continuação

NP

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

Nome

L B B

N M C

NF

NLD

N VN

NGT

NSV

NSR

OCA

OAS

OVT

OMR

P S J

P M

SMV

SPB

SNP

TBO

Idade

A

A

<\

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Sexo

f

f

f

f

f

m

f

f

f

m

m

f

m

m

f

f

f

m

Registro

72209

72409

72609

72809

73309

73409

73609

73709

74209

74509

75009

75109

75209

75709

77309

77909

78309

78609

Motivo da Solicitação

CA mama, estadiamento

Lombalgia. Traumatismo

Nôdulo mama E. CA?

Mastectomia há 9 meses

CA mama

Artrite côxo-femural

CA mama, estadiamento

CA mama, estadiamento

CA tireóide, papilífero

CA próstata, diferenciado

CA pulmão, radio terapia

CA pulmão?

Dor articulação joelho D

CA pulmão?

CA tireóide, papilífero

CA mama, estadiamento

Mastectomia há 11 meses

CA pulmão, rasteio

Achados fundamentais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Lesões: bacia, costelas, coluna

Hiperfixação

Lesões: bacia, úmero, fêmur, tíbia E

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Imagem inconclusíva: L 4

Ausência imagens anormais

Imagem compatível com osteomielite

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

o
00



Quadro I — Continuação

NP

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

Nome

TAP

TVC

TCO

T C

VPW

VBM

VCG

VAS

WB

WLC

Y H

MMM

JPC

LOS

ZRS

AAS

MMT

GBR

Idade

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Sexo

f

f

f

m

f

f

f

f

f

f

f

f

m

f

f

f

f

m

Registro

79006

79109

79209

79309

79509

79809

79909

80009

80209

80909

81009

82809

83209

84109

85209

85409

86109

88209

Motivo da Solicitação

CA mama, estadiamento

CA mama, estadiamento

CA pulmão

Artropatia ombro 0

Tumor da bexiga

CA mama

Traumatismo, lesão do ombro E

CA mama, estadiamento

CA pulmão. Radioterapia

Nôdulo mama. CA?

CA mama. Quimioterapia

Mastectomia há 4 anos

Tumor da bexiga, estadiamento

Mastectomia há 22 meses

CA mama

Nódulo pulmonar. C A 2

CA tireóide, papilífero

CA próstata, rasteio

Achados fundamentais

Hiperfixação calota, L 2 e C 6

Ausência imagens anormais

Lesões: vertebras, calota, ilfaco

Hiperfixaçlo compatível

Múltiplas lesões disseminadas

Lesões múltiplas disseminadas

Imagem compatível com processo sético

Múltiplas lesões: vertebras, costelas, bacia

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Les3o única: occipital

Lesões: crânio, parietal D, ilíaco, fémur D

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Lesões: occipital, coluna, costelas

Ausência imagens anormais

Múltiplas lesões disseminadas



Quadro I - Continuação

NP

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

Nome

AXB

AR V

ABR

AJS

AFS

AVB

FBS

EDP

ECS

DBA

CML

BCS

BJC

ETS

ISP

IBG

AMM

MVP

Idade

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Sexo

f

f

f

f

f

m

m

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

Registro

88509

89009

89309

90309

91009

91109

93109

93609

94209

94509

95509

95809

96009

96709

97809

98109

98909

99509

Motivo da Solicitação

CA pulmão, estadiamento

CA mama, estadiamento

Lesão cutânea maligna

CA pulmão, rasteio

Mastectomia há 14 anos

Lombalgia. Neuropatia periférica

CA pulmão. Estadiamento

Mastectomia há 9 anos

CA mama, estadiamento

Mastectomia há 11 anos

Osteomielite MID?

CA mama, estadiamento

Lombalgia. Parestesias

Astralgia: artéria côxo-femural E

CA mama. Radioterapia

CA mama. Estadiamento

CA mama. Estadiamento

CA mama, estadiamento

Achados fundamentais

Lesões: crânio, costelas, fêmur D

Ausência imagens anormais

Lesões: parietal D, ilíaco E, costelas

Múltiplas lesões disseminadas

Ausência imagens anormais

Lesões: L 3. L 4, L 5

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Imagem compatível: fêmur 0

Múltiplas lesões: coluna, crânio, bacia

Ausência imagens anormais

Imagens compatíveis com artrite

Ausência imagens anormais

Lesões: parietal E, C 4 , C 5

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais



Quadro I - Continuação

NP

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

Nome

M A P

M F B

M M O

J C V

HNS

EOM

E F L

JCS

JAV

J I T

JG

RES

GB

ACR

APM

LOS

M AB

M VR

Idade

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Sexc

f

f

f

m

m

f

f

f

f

1

m

f

m

m

f

m

f

f

Registro

99109

101909

102109

104409

105009

105109

105209

106109

106709

106609

107109

107309

108509

109009

109409

109809

200409

202909

Motivo da Solicitação

PAGET?

CA Mama, estadiamento

CA mama, rasteio

Melanoma MID

CA pulmão

Melanoma MIE

CA mama, PAGET

CA mama, estadiamento

Osteomielitp tíbia E

Tumor tíbia E

Tumor da próstata, CA?

CA mama, estadiamento

CA próstata, estadiamento

CA próstata, estadiamento

CA vesícula biliar

CA bexiga

Osteomielite MIE

Nódulo mama E. CA?

Achados fundamentais

Imagem inconclusiva: bacia

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Múltiplas lesões: crânio, coluna, ilíaco

Ausência imagens anormais

Lesões: crânio, coluna, sacro

Hiperfixação occipital, clavícula E

3fases: ausência imagens anormais

Ampla lesão hiperf ixante

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Lesões: coluna, costelas, bacia

Lesões: fêmur D, costelas, L 3

Imagem inconclusiva: L 4

Lesões: têmporoparietal D, frontal, fêmur D

Imagem compatível: Tíbia E

Ausência imagens anormais



Quadro I - Continuação

N?

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

Nome

N R O

RC V

R F B

J P

MCR

GPC

A S A

MBP

H DE

A S A

R R S

J M S

TSS

A M

HCR

H R L

A A A

JAB

Idade

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Sexo

f

m

f

m

f

f

f

f

m

f

f

f

f

f

m

f

f

m

Registro

202709

203809

204009

207009

207109

207509

207609

208009

2096

2108

211609

211809

212909

216009

216209

216709

217109

217709

Motivo da Solicitação

Mastectomia há 11 meses

Dor terço médio tíbia E

Tumor mama D. CA?

Tumor da próstata

Mastectomia há 3 anos

Dor articular sacro ilíaca

CA mama, estadiamento

Dor fêmur E, terço médio

Tumor da mama, controle

CA mama. Dor lombar

Lombalgia, parestesia

Traumatismo. Osteomielite fêmur E?

Mastectomia há 4 anos

Mastectomia há 37 meses

Lombalgia

Tumor da próstata

Dor lombar. Parestesias

CA pulmão?

Achados fundamentais

Lesões: úmero D e ilíaco E

Ausência imagens anormais

Hiperf ixação do nível da tumoração

Ausência imagens anormais

Várias lesões: costelas, coluna, bacia, úmero E

Imagem compatível: processo infeccioso

Imagem inconclusiva: L 3

Imagem: fratura de esforço

Lesões: L 1, L 3, tíbia D

ausência iag3en anormais

Ausência imagens anormais

Imagem compatível

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Hiperf ixação

Ausência imagens anormais

Hiperf ixação em L 1

Imagem inconclusiva: 3P arco costal D



Quadro I - Continuação

NP

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

Nome

HS

JLS

LPG

MSB

RMB

C A X

SN V

M A M

ASM

SMS

A M

NB

LKP

M R C

PF

AMC

JGS

JGC

Idade

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Sexo

f

f

f

f

m

f

f

m

m

m

m

m

f

f

f

f

f

f

Registro

218209

218409

219809

220409

221209

222509

223409

223609

224009

224609

226609

226809

226909

227109

227409

227509

229409

230309

Motivo da Solicitação

CA pulmão. Lesão pleural

Tumor da bexiga

Mastectomia. Controle

Dor toráxica, lesão osteolítica?

Dor tíbia E

Mastectomia há 11 meses

Lombalgia. Parestesias

Nódulo pulmão. CA?

Prótese fêmur. Osteomielite

Ostealgia tíbia D

Tumor da próstata

Tumor pulmonar, estadiamento

Tumor da mama, estadiamento

Mastectomia há 3 anos

Ostealgias

Dor lombar, parestesia

Tumor da bexiga

Nódulo pulmonar

Achados fundamentais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Imagem compatível: fratura de esforço

Ausência imagens anormais

Lesões: L 3e articulação côxo-femural D

Imagem inconclusiva: cabeça úmero D

Imagens inconclusivas

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Hiperfixação ao nível da tumoraçao

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

f



Quadro I - Continuação
NP

593

594

595

596

597

!i98

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

Nome

DGS

JG

I L C

RMV

PRM

SCL

CGS

BS

HSF

PM

JAB

GSC

GPB

GAL

GSA

CLT

MFS

DES

Idade

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Sexo

f

m

f

f

m

m

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

Registro

23004

230709

230909

231409

231509

231309

234109

235309

236309

238609

238709

241609

241909

247609

249909

245009

245609

246709

Motivo da SolicitaçSo

Tumor da mama, inoperável

CA próstata, rasteio

Mastectomia há 19 meses

Mastectomia há 11 'meses

CA próstata, rasteio

Traumatismo ombro E

Mastectomia há 11 anos. Dor lombar

Dor lombar, parestesia

Tumor ovário

Tumor da mama. Radioterapia

Mastectomia, controle

Nôdulo mama E. CA?

Mastectomia há 7 meses

Nódulo mama E. Estadiamento

Mastectomia há 15 meses

Mastectomia. controle

Nódulo mama D. Estadiamento

Tumor da mama. CA?

Achados fundamentais

Múltiplas lesões disseminadas

Várias lesões: costelas, vertebras, bacia

Lesões: coluna lombar, bacia, clavícula

Ausência imagens anormais

Várias lesões: crânio, vertebras, úmero

Imagem compatível: artrite aguda

Ausência imagens anormais

Imagem inconclusiva: L 4 L 5

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Imagem inconclusiva em costela E 8

Ausência imagens anormais

Múltiplas lesões disseminadas



Quadro I — Continuação

NP

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

Nome

J A P

J B S

PM R

ACR

DAR

MBL

R N I

MSC

JAB

VSL

E VO

J L F

Idade

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Sexo

m

m

f

f

f

f

m

f

m

f

f

f

Registro

247209

247609

2477109

248209

248509

248809

250709

251009

251109

?51809

276109

256.309

Motivo da Solicitação

CA próstata, rasteio

CA próstata

Oor lombar, parestesias

Mastectomia,controle

Nódulo mama E

Mastectomia há 2 anos

Tumor da tireóide

Dor bacia, MIE

Tumor próstata. CA?

Tumor papilífero da tireóide

Nódulo mama E

Astralgia coxo femural

Achados fundamentais

Múltiplas lesões disseminadas

Várias lesões: crânio, bacia, vertebras

Hiperfixação em L 3 , L 4

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Múltiplas lesões: costelas, vertebras, femur

Ausência imagens anormais

Imagens sugestivas para PAG ET

Várias lesões: bacia, fêmur, costelas, vertebras

Ausência imagens anormais

Ausência imagens anormais

Imagem compatível com artrite aguda
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QUADRO II

CINTILOGRAFIA ÓSSEA

622 PACIENTES

ADULTOS

PEDIÁTRICOS

TOTAL

576

46

622

Sexo

Sexo

feminino

feminino

397

366

31

Sexo

Sexo

masculino

masculino

225

210

15

QUADRO III

CINTILOGRAFIA ÓSSEA

622 PACIENTES

FREQÜÊNCIA PERCENTUAL DOS DIFERENTES PADRÕES DE IMAGENS

Ausência de imagens anormais

Imagens com lesões

Imagens inconclusivas

Imagens compatíveis

Imagens não compatíveis

Imagens não sugestivas

42,15

36,71

9.71

10,95

0,32

0,16

QUADRO IV

CINTILOGRAFIA ÓSSEA

622 PACIENTES

MOTIVO DA SOLICITAÇÃO

De ordem sintomática

Patologia definida não oncológica

Patologia definida ou suspeitada, de natureza oncológíca

74

130

418
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QUADRO V

CINTILOGRAFIA ÓSSEA

622 PACIENTES

Osteomielites

Artrites

PAG ET

Anemia Falciforme

Traumática (origem)

Sacroileíte

Lupos Eritematoso Sistêmico

Osteoporose

Doença Sistêmica

LEGG PERTHES

Próteses (controles)

Cirurgia óssea infectada

Meningite

Abscesso

Tumor de mandibuia

Tuberculose óssea

Síndrome tetraplégica

Paracococcidioídomicose

Esclerodermia

Adenomegalias

Síndrome de compressão medular

Síndrome de compressão radicular

Artroplastia

Doença de STILL

Espondilite

Mal de POTT

48

14

11

9

7

5

55

5

4

3

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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QUADRO VI

CINTILOGRAFIA ÓSSEA

622 PACIENTES

PATOLOGIA ONCOLÕGICA*

Soma

Mama

Pulmão

Próstata

Tireóide

Rim

Osso

Ignorado

Bexiga

WILMS

Li nf orna

Melanoma

Estômago

Pleura

Leucose

Traquéia

Cólon

Mieloma

Vesícula Biliar

EWING

176

119

39

11

8

6

6

6

5

5

4

3

3

2

2

2

2

2

2

42,2

28,5

9,5

2.6

1,9

1,4

1.4

1,2

1,1

1,1

0.9

0.7

0.7

0.4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Nas formas a seguir enumeradas, houve a incidência de apenas um caso:
Neurofibromatose, Lipossarcoma, Pénis, Testículo, Esõfago, Fibrossar-
coma, Ceco, Língua, Pele, Reto, Papila, Cólon útero, Rinofaringe, Mas-
sa tumoral pélvica e Massa hemitórax

'Interessando à sede ou tipos definidos de tumores



QUADRO Vil
CINTILOGRAFIA ÓSSEA

622 CASOS
DADOS VERIFICADOS*

Mama 176

Pulmão 119

Próstata 39

Tireôide 11

Rim 8

Linf ornas 5

59 estad. AIA / 46 rast. AIA/B 1 inc. / 18 L diss. / 13 L cab. / 37 L col. /
13 L bac. / 19 L torac. / 17 L memb. inf. / 8 L memb. sup.

52 estad. AIA / 3 rast. AIA / 16 1 inc. / 1 1 1 . diss. / 10 L cab. / 30 L col. /
17 L bac. / 19 L torac. / 11 L memb. inf. / 5 L memb. sup.

13 estad. AIA / 3 1 inc. / 9 L diss. / 6 L cab. /18 L col. / 15 L bac. /
11 L torac. / 6 L memb. inf. / 3 L memb. sup.

7 estad. AIA / 1 1 inc. / 1 L cab. / 2 L torac. / 2 L memb. sup.

4 estad. AIA / 1 L cab. / 2 L col. / 2 L bac.

1 L inc. / 3 L m sup. / 2 L torac.

" Encontrados nos mais freqüentes tipos de tumores.

OBS.: estad. AIA = estadiamento com ausência de imagens anormais; rast. AIA = rasteio com ausên-
cia de imagens anormais; I inc. = imagens inconclusivas; L diss. = lesões disseminadas; L cab.
= lesões da cabeça; L torac. = lesões do tórax (esterno, costelas, clavícula e omoplata); L col.
= lesões da coluna; L bac. = lesões da bacia; L memb. inf. = lesões dos membros inferiores;
L memb. sup. = lesões dos membros superiores.
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Os estudos cintilográficos realizados — 622 — em sua maior parte poderiam ser

publicados como figuras sugestivas. Mesmo os casos assinalados como "sem imagens anormais"

ofereceriam minúcias interessantes, com relação à fixação em ossos ou em partes moles. No

grupamento dito como não neoplásico, há exemplos muito ilustrativos das várias formas de

lesões nele estudado. Mas, seria para nós impraticável reproduzir todo esse material.

Apresentamos apenas alguns casos, todos de natureza neoplásica, acompanhados

de um mínimo de informações. Fizemos uma seleção objetivando, principalmente, exemplos

relacionados com a determinação de complicações metastáticas, cujas informações puderam

orientar com segurança o plano terapêutico instituído. Outros casos contém imagens interes-

santes por suas particularidades. São marcantes ocorrências como: lesão única, imagens com pa-

drão de fixação que podem se assemelhar às encontradas em Doença de Paget, e exemplos

referentes a tumores ignorados ou indeterminados.



CASO 4 - A L F , f, br., cas., portuguesa, 38 a, Func. Público.

Tumor da mama E. Mastectomia há aprox. 9 anos. Patologia "Carcinoma ductal infil-

trante".

Várias revisões clínicas sem evidências de evolução da doença. Há cerca de 20 dias: dor

lombar com rápido agravamento.

RX coluna (23-09-86): lesão do sacro e pedículo em L5

CO: (30-9-86): Múltiplas lesões: coluna, art. coxo-femural D, ilíaco E, calota craniana.

MÚLTIPLAS LESÕES METASTÁTICAS.
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CASO 28 - A C , m, br., 56a, cas., RJ, ferroviário

CA pulmão diagnosticado em 1983 "Carcinoma epidermoide". Operado (28-04-83)

Lobectomia.

Boa evolução até 9/86.

Recentemente: Dores ósseas. Queda do estado geral.

CO - (07-10-86) rasteío: Numerosas lesões - ombro D, ilíaco E, Isquio E, PÚBIS E,

Joelho D, Tíbia E.

Cintilografia cerebral : revelou metástases.

Encaminhado para Radioterapia.

MÚLTIPLAS LESÕES. CA PULMÃO



CASO 61 - C P R , m, br., 62a, português, cas., comerciante.

Há aprox. 6 meses: emagrecimento rápido, anorexia, dor lombar.

Internado (três períodos): submetido à exaustiva investigação:Clínica, Laboratorial,

Hematológica, Endocrinológica, Urológica, Gastroenterológica - RX, US, TC e MN

Patologia: "Neoplasía Maligna Indiferenciada". (medula óssea)

CO - (02-10-86 e 22-10-86) : Múltiplas áreas de fixação anormal.

MÚLTIPLAS LESÕES. PROCESSO NEOPLASICO INDETERMINADO
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CASO 132 — t F , f, br., 62a, húngara. Lar

Doente há aprox. 2 anos. Queda rápida de estado geral, dores ósseas.Diagnóstico:

Mieloma Múltiplo.

Internada (3 períodos) para tratamento Quimioterápico. Má evolução.

CO - (19-05-86): Múltiplas lesões disseminadas

LESÕES DISSEMINADAS - PLASMOCITOMA
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CASO 139 - S C , m, br., 56a, cas., RJ, médico

Há aprox. 3 meses dor ombro D. Tratamento não satisfatório.

RX : lesão no úmero D. Coluna : lesões degenerativas C5-C6-C7.

CO - (17-12-85): Lesão intensamente fixadora em úmero D.

Biópsia de gânglio: "Linforma de grandes células"

Tratamento: Quimioterapia - Remissão.

Passando bem.

LESÃO ÚNICA EM ESQUELETO. LINFOMA
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CASO 143 - J T B , f, 52 a, br., cas., MG, Lar

Mastectomia há 7 anos. Boa evolução.

Recentemente : dor lombar, sensibilidade braço E.

CO (23-08-85) - Lesões em: arcos costais, crânio, úmero E.

LESÕES METASTATICAS. CA MAMA
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CASO 175 - J B P , m, br., 57 a, cas. RJ, bombeiro

CA pulmão. Operado: Lobectomia superior D.

Patologia: "Carcinoma escamoso moderadamente diferenciado". Aprox. dois anos de

boa evolução.

Recentemente: dores ósseas, emagrecimento

TC (18-2-86): massa tumoral em projeção do hilo pulmonar D

CO - (27-5-86)[Múltiplas lesões.

METASTASES DISSEMINADAS. CA PULMÃO



CASO 222 - M S L , m, 71 a, br., cas., RJ, operário

Diabético. Emagrecimento, cansaço, sangramento nasal. Internação para diagnóstico.

RX (3-10-85): tórax: transparência normal, massa hilo E. Coluna lombar lesão em:

T8-T9-T10 com discreto aumento em partes moles. Cistos em rim D e rim E.

US (7-10-85): Cisto em rim D polo inferior e rim E polo inferior.

CO - (4-02-86): Lesão extensa em ilíaco D, imagem compatível com lesões con-

fluentes de T8-T9-T10, envolvendo tecidos moles paravertebrais

Reinternado 7-02-86 - Óbito 12-02-86

LESÕES ÓSSEAS METASTÀTICAS. TUMOR PRIMITIVO IGNORADO



CASO 227 - M P C , f, br.f 60 a, cas., RJ, Lar

Paciente mastectomizada há 12 anos, mama E.

Evolução favorável. Há aprox. 6 meses observou nódulo mamo D. Recentemente: dor

toráxica, parestesia MIE, dispnéia.

RX : volumosa coleção pleural à esquerda.

Punção — líquido hemorrágico — citología: CA metastático da pleura

CO — (23-10-85) múltiplas lesões: crânio, coluna, arcos cortais, fêmur e tíbia E.

Quimioterapia.

MÚLTIPLAS LESÕES METASTATICAS
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CASO 230 - N P T , 71 a, br., f, cas., MA, Lar

Início: Dor MIE há 6 meses. Internação 28-3-85 - Abdomen MassaTumoral :móvel,

indolor, consistente. PARESIA MIE. RX : Lesão em T3 (corpo)

Mielografia: bloqueio total em T3-T4. Tireóide: nódulo LD. Posteriormente fratura

patológica: úmero D.

CO em 144-85 — várias lesões: crânio, vertebras, tíbia e perôneo E, pé E, úmero D.

Evolução cifnica desfavorável, ÓBITO 304-85.

TUMOR PRIMITIVO INDETERMINADO



• • % •

-i-

CASO 235 - N T , m., 73 a, pt., viúvo, pedreiro, RJ

Internação 14-04-83 - Relatou: emagrecimento rápido e disúria.

Estudo clínico compatível com tumor da próstata. Nódulo supra-clavicular revelou

adenocarcinoma prostático, metastático.

Cirurgia : cistostocmia e orquidectomia bilateral. Em outro tempo, prostatectomia.

Instituída hormonioterapia

Boa evolução: cerca de dois anos.

CO - Controle (15-04-86): lesão parietal E

LESÃO GlMICA - METÁSTASE.
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CASO 254 - R A N , f, pd., 22 a, cas., RJ, lar

Bócio difuso atôxico há 5 anos. Tratamento específico.

Há aprox. 5 meses : dor no esteno, localizada. RX : "Imagem sugestiva de metástases

no terço superior do esterno, (26-8-86).

CO — (15-09-86): Hiperfixaçao em projeção do manúbio esternal

Biópsia: "Osteomielite crônica".

IMAGEM SUSPEITA DE METASTASE, EM LESÃO OSTEOMIELÉTICA



CASO 260 - R G O . f, 63a, cas., pd., ES, lar

Internada 28-08-86. Relatou: tosse, expectoração, dispnéia, rápido emagrecimento

(aprox. 4 meses).

Recentemente: dor MID e ombro E. Nega tabagismo.

Vários estudos radiológicos, broncoscopia, biópsia, lavado bronquico e escovado brôn-

quico

Citologia: Adenocarcinoma.

RX : lesão do colo do úmero E.

CO - (1609-86) : várias lesões no crânio. Ilíaco D, úmero E, coluna, fêmur D e E.

Costelas.

LESÕES METASTATICAS DE CA BRONCOGÊNICO



CASO 266 - S J F , m, 63 a, pt., solt., R, lavrador.

TP curada, há vários anos. Internado 12/85 com derrame pleural E. Bíópsía da pleura:

adenocarcinoma metastático. Estudos clínicos, urolõgicos e laboratoriais: não sugerem

neoplasía.

RX: Coluna lesões degenerativas cervicais, dorsais e lombares.

CO - (22-12-85): Lesões: arco costais, coluna dorso lombar, bacia e fêmur E.

LESÕES METASTATICAS. TUMOR PRIMITIVO NÃO DETERMINADO



CASO 285 - Y P S , f, 65 a, br., RJ, Lar

Ambulatório — (16-1084) : Nódulo da mama D; lipoma? Biópsia: "Carcinoma ductal

infiltrante"

Cirurgia em 31-10-84 : Mastectomia D

Após aprox. 1 ano : dor em coluna dorsal

CO: (13-11-85): Hiperfixaçao em projeção de coluna dorsal (T10).

Ambulatório para tratamento

LESÃO ÜNICA - METÁSTASE?
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CASO 290 - MAS, m., 73 a, cas. RJ, br., motorista.

Internado em emergência 3-09-86. Relatou: emagreci men to, anorexia, disúria, dor MIE
e MID. há aprox. 6 meses.

Há aprox. 2 semanas: dificuldade de marcha Ex. urológico: Tumor da próstata.

CO: 11 -9-86 Múltiplas lesões disseminadas

Cirurgia: Ressecçao transuretral de tecido obstrutivo. A<ta ambulatório.

Patologia: "Adenocarcinoma bem diferenciado da próstata".

MÚLTIPLAS LESÕES METASTÀTICAS



CASO 320 - L C G , f, 68 a, br., cas., RJ, lar.

Cirurgia da tireóide há aprox. 10 anos. Colicestectomia em 1983. Recentemente dor

braço D.

CO - 4-02-86: extensa lesão em úmero D, restante do esqueleto sem imagens

sugestivas; biópsia da lesão: "Adenocarcinoma papilífero, metastático." Posterior-

mente: fratura patológica.

Tratamento ambulatorial.

LESÃO ÚNICA DO ESQUELETO; METASTASE.



CASO 345 - M A P , m, br., cas., RS, operário.

Paciente com suspeita CA da próstata.

Crises convulsivas e distúrbio do comportamento. Internado: CT imagens compatíveis

com metástases cerebrais

CO — (04-11-86); Extensas áreas de hiperfixaçãb em bacia - ilíaco — ísquio e púbis

LESÕES METASTATICAS. TUMOR NAO IDENTIFICADO
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CASO 346 - O S P , m, pt., 46a, solt., ES, operário

Disfagia, dor retro-esternal. Diagnóstico de "Carcinoma epídermóíde do esôfago, há 10

meses.

Solicitado rasteio do esqueleto. Dores ósseas

CO - (04-12-86): Extensas lesões disseminadas.

Tratamento: Radioterapia paliativa

MÚLTIPLAS LESÕES METASTATICAS. CA ESOFAGO
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CASO 347 - M S , m, 69a, cas., RJ, operário

Há aprox. 1 ano, disúria e surtos febris, emagrecimento moderado.

Recentemente: aprox. 40 dias: dificuldade de marcha, dor lombar, anorexia.

Internado: Exame neurológico: sinais de compressão radicular. Exame urológico: prós-

tata aumentada e endurecida, Fosfatase ácida elevada.

CO - Múltiplas áreas de hiperfixacSo, no crânio, arcos costais, vertebras, bacia e

fêmur.

LESÕES METASTATICAS. CA PRÓSTATA?



CASO 382 - G C S , m, br., 56a, cas., militar

Tumor da próstata operado há 2 anos: RTU, mais Quimioterapia.

Solicitada Cintiiografia para rasteio.

CO - (29-08-85) — Múltiplas lesões em bacia, crânio, coluna Cl e T12, fêmur E e D,

esterno.

Terapêutica: Radioterapia paliativa.

MET AST ASES. CA PRÓSTATA
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CASO 384 - H D E, m, 74 a, br., cas., militar

Tumor da mama, em ginecomastia.

Operado: Tumorectomia. Evolução Satisfatória.

Recentemente: dores ósseas. Solicitada Cintilograf ia para rasteio.

CO - (02-07-86): Areas de hiperfixação em L1 e L3, T11 . Crista ilíaca D. Fêmur De

úmero D.

METÂSTASES. CA DE MAMA



CASO 391 - J F O , m, 61a, pt., cas., RJ, militar

Há aprox. 2 anos, disúria, sem tratamento.

Recentemente: Episódios de retenção urinaria.

Internado — Exame urológico: tumor da próstata, Fosfatase ácida elevada. Solicitada

Cintilografia para decisão terapêutica.

Instituída: RTU mais orquidectomia. Quimioterapia e hormonioterapia. "Adenocar-

cinoma moderamente diferenciado"

CO - (20-08-85) - Várias lesões: úmero E, articulação estarno clavicular D, coluna

lombar, bacia

METASTASES. CA DE PRÓSTATA
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CASO 393 - J H , f, 61a, br., cas., RJ, Lar

Mastectomia há 4 anos. Evolução satisfatória até aprox. há 7 meses. Recentemente: dor

lombar, anorexia, emagrecimento.
Solicitada Cintilografia para rasteio.

CO - (10-10-85): Numerosas áreas de hiperfixação: crânio, coluna vertebral, costelas,
ilfaco E, fêmur.

MÚLTIPLAS LESÕES METASTATICAS. CA DE MAMA
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CASO 398 - J S, m, 64a, br., BA. militar

Internado em Clínica Ortopédica para diagnóstico. Relatou intensa dor em região

tôraco-lombar. RX: lesão em T7.

Solicitada Cintilografia para estudo.

CO — (25-11-85) - Múltiplas lesões: crânio, vertebras, 7P arco costal, manúbrio.

METASTASES. NEOPLASIA NAO IDENTIFICADA



CASO 406 - M J S, f, 40a, br., cas., Lar

Mastectomia há aprox. 3 anos. Não submetida a controle posterior.

Recentemente - aprox. 2 meses: dor toráxica.

Solicitada Cintilografia para rasteio.

CO — (20-06-85): Numerosas áreas com hiperfixação no úmero O e articulação
escápulo-umeral. Ilíaco D, fêmur 0. Parietal e região para-orbital D.

LESÕES METASTATICAS. CA DA MAMA



CASO 432 - R B S , m, 58a, cas., militar

Há aprox. 3 anos disúria. Recentemente: aprox. 2 meses emagrecimento rápido.

Solicitada cintilografia para rasteio.

CO - (0909-85) - Várias lesões em: úmero D, claWcula D, ilíaco D, artic. coxo-

-femural E, vertebras tóraco-lombares.

Terapêutica - RTU e Quimioterapia.

LESÕES METASTATICAS DISSEMINADAS
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CASO 436 - R S S, f, 62a, br., BA, Lar

Paciente com tumor gástrico -Plasmocitoma. Em estudo clínico. Solicitada Cíntilogra-

fia.

CO - (19-09-85) - Lesões no crânio: Parietal E e Parietal D.

LESÕES METASTATICAS - CA DO ESTÔMAGO



CASO 447 - J M S, m, 58a, br., cas., militar

Paciente submetido à nefrectomia D. US: massa com imagens cfsticas.

Patologia: Tumor de GR AWITZ

Solicitada Cintilografia para rasteio.

CO - (09-07-85); Area de hiperfixação em ocipitale joelho. D. Ausência de imagem
rena! E.

IMAGENS COMPATÍVEIS COM METÁSTASES
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CASO 455 - C R B , f, 52a, br., ES, Lar

Nõdulo da mama, há aprox. 5 anos.

Há aprox. 1 ano, diagnosticado tumor inoperável. Submetida a Radioterapia, que

solicitou Cintilografia para estudo.

MÚLTIPLAS LESÕES DISSEMINADAS. CA MAMA
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CASO 456 - C S R , f, pd., 49a, RJ, Lar

Mastectomia há 6 anos. Evolução favorável.

Recentemente: aprox. 7 meses: dor lombar, parestesia MIE. Anorexia, emagrecimento.

CO - (09-06-86): Numerosas lesões no crânio, coluna, bacia e esterno.

Encaminhada à Radioterapia para tratamento sintomático.

MÚLTIPLAS LESÕES. CA MAMA
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CASO 507 - V B M, f, br., 51a, cas., RJ, Lar

Mastectomia há aprox. 7 anos. Boa evolução. Há aprox. 8 meses dor lombar e pares-
tesia MMII. Fez tratamento clínico sem êxito. Internada para estudo.

CO - (03-06-86): Múltiplas lesões disseminadas.

METASTASES. CA DE MAMA
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CASO 518 - A A S , f, br., 70a, viúva, Lar

Recentemente: aprox. 2 meses dor em região cervical, exarcebada à compressão. Inter-

nada para estudo. RX revelou: nódulo em ápice pulmão D; osteoartrose cervical.

Solicitada Cintilografia.

CO - (04-12-85) - Múltiplas lesões: coluna C3,C4,T11,T12, L1. Ociptal. Omoplata

D. Manúbrio, II faço E.

METASTASES. CA PULMÃO?
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CASO 520 - G D R, m, br., 66a, cas., militar

Tumor da próstata operado há aprox. 2 anos. "Adenocarcinoma moderadamente dife-

renciado".

Recentemente: Dores ósseas, queda do estado geral. Solicitada cintilografia.

CO - (14-07-86): Múltiplas lesões disseminadas.

METASTASES. CA PRÓSTATA
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CASO 523 - A B R , m, br., 68a, cas., SE, motorista

Lesão da pele (tórax). Operado. Diagnóstico: "Carcinoma epidermóíde". Evolução

favorável aprox. 2 anos.

Recentemente: Dor lombar. Solicitada Cintilografia para rasteio.

CO - (24-03-86) - Várias áreas de hiperfixação: Parietal D, arcos costais, il faço E,

fêmur D.

METASTASES. CA DE PELE



CASO 545 - E F L , f, pd., 55a, RJ, Lar

Tumor da mama E. Rápida evolução aprox. 2 meses.

Estudo revelou pequeno nódulo 1,5 cm / QSI, mas com gânglios axilares.

Tumorectomia mais gangliectomia (06-08-86)

"Carcinoma ductal infiltrante"

LESÕES EXTENSAS NO CRÂNIO, HIPERFIXAÇÀO EM VERTEBRAS. CA DA MA

MA
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CASO 554 - L O S , mr br., 77a, militar

Há aprox. 2 anos disúria. Recentemente: hematuria e incontinência urinaria.

Operado: Tumor da bexiga. Solicitada Cintilografia para planejamento terapêutico.

CO - (24-06-86): Extensas lesões no crânio: frontal, têmporo-parietal e ocipital; ma-

núbrioe fêmur D.

VARIAS LESÕES METASTATICAS. CA BEXIGA



0

• # *

•o,

-1»

CASO 611 - J A P , m, 61a, br., SE, militar

Relatou emagrecimento, disúria, dores ósseas. Internado para

Exame urológico: tumor da próstata.

Solicitada Cintilografia, para decisão terapêutica.

CO - (09-10-86) - Múltiplas lesões disseminadas: coluna,

esteno.

MET AST ASES. CA PRÓSTATA?

K

\

f
diagnóstico,

costelas, bacia, fêmur D,
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CASO 612 - J B S , m, br., 58a, SP, militar

Há aprox. 1 ano, disúria. Recentemente: episódios de retenção urinaria, polaciúria,

hematúria. Exame urológico: Tumor da próstata.

Solicitada Cintilografia para estadiamento.
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CASO 616 - M B L , f, br., 66a., MG, Lar

Mastectomizada há 2 anos. Sem controle posterior. Há cerca de 3 meses queda: fratura

de úmero D. Solicitada Cintilografia para rasteio.

CO - (08-í0-86) - Múltiplas lesões: crânio, costelas, coluna lombar, bacia e úmero D.

MET AST ASES. CA MAMA



Fig. 1 — IF, f., mieloma múltiplo
várias lesões: vertebras, calota craniana, cabeça
do úmero — Contagens em 1.1 pixel e BKG.

Fig. 2 - FL, m., CA broncogenico
Múltiplas lesões em arcos costais e em 10a VT.
Contagens em 1,1 pixel u área sem lesão.



Fig. 3 - Tumor de rim E. Lesões: omoplata,
vertebras e arcos costais. Contagens em 1.1 pixel
eBKG.

Fig. 4 — EIO, f., tumor de mama - "adenocar-
cinoma cirroso". Múltiplas lesões. Contagens em
1.1 pixel eBKG.



CONTRIBUIÇÃO, DE MÉTODOS ASSOCIADOS,
AO DIAGNOSTICO E A TERAPÊUTICA
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A vivência que temos tido com diferentes formas de neoplasia despertou em nós

o interesse em buscar, além das informações que a cintilografia possa trazer para decisões

terapêuticas, uma contribuição a mais — o controle seqüencial de tratamentos com quimiote-

rapia, hormonioterapia e radioterapia. Julgamos que, com o emprego de observações dirigidas,

baseadas em programas de computadorização relativamente simples, é possível influir decisiva-

mente no progresso dessas terapias que, em muitos casos, só vêm sendo tentadas apenas como

recurso paliativo.

A cintilografia, sendo metodologia fundamentada em imagens, depende, para sua

aplicação em diagnóstico, na rotina, da avaliação comparativa entre os diferentes padrões de

normalidade, e as possíveis variações em diversos graus, dessas condições reconhecidas pela

prática. Essas informações, emitidas por especialistas, têm sido a base da contribuição do

método à clínica. Participação que pode ser ampliada, se aproveitarmos as imagens cintilográ-

ficas para observação evolutiva de lesões. Mais significativa seria, ainda, se essa evolução esti-

vesse relacionada à prática de um planejamento terapêutico. Para isso surgiu, então, o interesse

em se obter meios que quantificassem e discriminassem, com minúcias, os elementos constitu-

tivos dessas imagens seriadas, o que evitaria as dificuldades próprias de avaliações individuais.

A imagem cintilográfica, obtida por processo linear, não oferecia recursos para

estudos que chegassem a uma tradução quantitativa dos fenômenos envolvidos na fixação do

traçador em estruturas orgânicas. Não obstante, com a aplicação de fórmulas especiais baseadas

em princípios geométricos, chegou-se à determinação de áreas e volumes integrais ou setoriais.

A partir desses dados foi possível a realização de importantes estudos que trouxeram contri-

buição à fisiologia, e à interpretação de mecanismos patológicos.

Nesse terreno merecem citação os trabalhos de: ROSENTHAL (1966);

BENDER e col. (1966), que marcam o início do uso dos métodos matemáticos; SPENCER

(1967); FISCHER (1968); ROLLO e cols. (1970) publicam sobre aplicações práticas de fórmu-

las apropriadas a estudos cintilográfico-funcionais; LIPTON e cols. (1972), LEWIS (1973) e

BREMAN (1973) conseguem novos modelos de trabalho, já com recursos eletrônicos. Em

1976, interessado em estudos sobre Hiperesplenismo, nós - MAGALHÃES PINTO (1976) -

determinamos "in vivo", em muitos casos, o volume do baço, em diferentes formas de espie-

nomegalia.

Com o advento da câmara de cintilaçâo, surgiram novos caminhos para a quanti-

ficação. Isso porque, a formação da imagem, nessa metodologia, é baseada na associação

seriada de eventos colhidos graças à interação de gama em cristal de cintilaçâo. Passam,eles da

condição de fótons para sinais eletrônicos, sendo processados por um conjunto de tubos de

fotomultiplicação. Com o desdobramento desses sinais, chega-se a uma equalizacão que permite

a composição de matrizes parciais da imagem, em processo de aquisição contínua, a partir do

que se alcança uma imagem completa.

CITRIN e cols. (1974), pela primeira vez, propõem uma técnica, por processamen-

to eletrônico, para a diferenciação da natureza de lesões em esqueleto, obtida com análise de

pulsos, procedida, simultaneamente, sobre imagens hiperfixantes e tecido normal. O método,

embora engenhoso, demandava equipamento especial pouco difundido em serviços hospitalares.



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 167

De qualquer modo, foi uma tentativa que precedeu os recursos de computadorização, que são

atualmente disponíveis com relativa facilidade. Vários investigadores interessaram-se pela conver-

são do conjunto de sinais eletrônicos, processados pelos tubos de fotomulplicação, em estado

analógico, para a condição digital. O mais importante avanço nesse campo deve-se a HIRA-

MOTO e cols. (1971), que conseguem converter informações analógicas em binárias, através de

circuitos em interface, com discriminadores apropriados. Em 1977, CRADVICK e MAC

INTYRE chegam a resultados que tornaram os processos digitais, em câmaras de cintilação,

praticáveis em trabalhos clínicos. Em 1979, GENIMA e col. implantam outros aperfeiçoamentos.

Uma imagem digital seria a expressão da interpolação de eventos colhidos em uma

área definida - haveria, assim, uma integração de "elementos de imagem". Os elementos de

imagem resultam de informações unitárias, que se originam de uma conversão contínua de

variações "volt/sinal" (estado analógico) para uma situação condicionada em duas possibilidades

ou posições "sim ou não" (0—1) — "bit", conceito base da codificação digital. As informa-

ções digitais são passíveis de ser coletadas e estocadas como "memória". O menor elemento

de imagem individualizável é designado como "pixel", ou seja, um certo número de "bytes"

(múltiplo de "bit") contido na menor área definível por um computador. Uma matriz parcial

de imagem se compõe de um conjunto de "pixels". A equalização de matrizes parciais for-

mam um complexo digital integrado ou "frame", que pode ser composto em telas de monito-

rização eletrônica ou desdobrado em protocolos, que resultam de uma seqüência de processa-

mentos de computação, executados sob instruções seqüenciais - "software". O aperfeiçoamen-

to das câmaras e dos computadores permitem, presentemente, a obtenção de "frames" com

capacidade para até 256 x 256 "pixels", com o que se alcança detalhes de alta resolução,

devido ao elevado número de "kbytes" acumulado em uma só imagem.

A imagem cintilográfica digital pode ser processada com diversas finalidades. A

seqüência de matrizes memorizadas proporciona uma ampla gama de tratamentos algorítmicos,

alguns bastante complexos, que fornecem dados para composições, estáticas ou dinâmicas, de

imagens. Um recurso, muito importante para estudos clínicos, é o desdobramento de imagens

em regiões de interesse, nas quais se pode colher, em áreas restritas, informações traduzidas

em quantidades específicas ou sob forma de histogramas, passíveis de múltiplos desdobramen-

tos gráficos.

Os estudos cintilográficos computadorizados têm trazido grande auxílio a quase

todas as especialidades clínicas; deve ser destacado seu emprego em Cardiologia, Pneumologia,

Neurologia, Nefrologia e Angiologia. O estudo quantificado de imagens do esqueleto, em nossa

opinião, não tem sido bem aproveitado. São poucas as referências ao seu emprego, até

mesmo em trabalhos e livros publicados recentemente.

Em 1980, HARDY e col. apresentam estudo sobre controle evolutivo de metástase

de câncer da próstata, feito com programa computadorizado, com o qual, apenas, determinou

um índice de contagem sobre áreas de interesse. PAUWELS e cols. (1982) mostram a possibi-

lidade de se observar o curso de lesões em doença de Paget submetidas a tratamento. RABI-

NOWITZ (1984) faz referência ao emprego da computadorização em controle de lesões metas-

táticas.
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Desejando atingir o objetivo de nossa proposição, procuramos adaptar os progra-

mas de computação que nossos equipamentos podem oferecer, para estabelecer um protocolo

de procedimentos que, seguramente, será proveitoso.

A evolução de lesões em tecido ósseo fundamenta-se no mecanismo básico da

cintilografia óssea - uma certa quantidade de radiotraçador, introduzido na circulação sistêmi-

ca, será fixado em ossos, obedecendo às afinidades específicas de suas moléculas. Modificações

estruturais ou funcionais do tecido, notadamente as de origem neoplásica, fixarão o traçador

de maneira diferente, mas, guardando sempre, em cada caso, um gradiente de fixação diferen-

cial com o tecido ósseo normal. A prática demonstrou que, em um paciente, o gradiente de

fixação de suas lesões não se modifica em curto espaço de tempo. No entanto, lesões bem

definidas podem mostrar rápidas modificações e densidade de fixação, quando observadas no

curso de tratamentos específicos. Isso tem sido constatado através de avaliações procedidas

visualmente.

Lesões primitivas ou metastáticas, quando de sua constatação, surgem, às vezes,

como pequenos focos de hiperfixação ou podem atingir áreas bem alargadas.

0 acompanhamento de uma evolução começa com a determinação quantitativa de

"contagens" inseridas na área ocupada por uma lesão selecionada para observação. Um primei-

ro estudo será a referência inicial que se expressa como um certo número de unidades de

imagens, ou "contagens por pixels". Esse elemento de informação poderá traduzir o agrava-

mento ou regressão da lesão, em posteriores estudos. A reprodução das etapas do programa

instituído, cujos parâmetros são imutáveis, levam a informes de grande confiabilidade.

A execução do método depende da determinação rigorosa da área de interesse, a

qual poderá ser levantada, automaticamente, para lesões com contornos regulares, ou através

de uma inscrição manual com "lightpen", quando de conformação irregular.

Pequenas áreas focais devem ser quantificadas com recursos de programa, que

possam informar o número de contagens contido na menor área possível, traduzido em relação

a "pixels".

Programas mais avançados são capazes de produzir gráficos minuciosos de gradien-

tes de fixação, a partir de um eixo secional sobre uma lesão destacada, e dados numéricos

abrangendo parâmetros contidos no programa.

Apresentamos alguns resultados - 26 figuras - obtidos como dados iniciais de

lesões a serem seguidas, evolutivamente, em pacientes com diferentes sedes de metástases, e

em variados estádios de evolução.

Nas seis primeiras figuras mostramos casos em que houve quantificação em áreas

mínimas - programa de computação CGR-IMAC. Reunimos, nas figuras de 7 a 14, casos em

que vimos imagens de lesões escolhidas, sobre as quais foram processados gráficos de distribui-

ção e estabelecidas contagens em áreas de interesse - programa em "Scintiview I I" . As figuras

de 15 a 26 mostram estudos mais completos - IMAC 7611 - nos quais são levantados

gráficos secionais sobre lesões, e as áreas de interesse são quantificadas de maneira mais

minuciosa. Definindo seus parâmetros - a) "Counts" ou número total de "bytes" na área
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circunscrita; b) "Range" ou amplitude: mínimo-máximo de "counts" de qualquer "pixel",

inteiramente ou parcialmente incluído na área; c) "Mean" ou número total de "counts", em

função do número de "pixels"; d) o número de "pixels" da área relacionada; e) BKG ou

"contagens" de fundo, que corresponde a um conjunto heterogêneo de radiações de baixa

energia — de origem ambiental (raios cósmicos); emitidas pelo solo e materiais de construção;

elementos radioativos corporais remanescentes ( 4 0 K); "pool" corporal do paciente; e uma pe-

quena fração de "ruído" eletrônico.

As informações em área mínima, os dados em área de interesse "Scintiview I I " , e

os obtidos por processamento mais completo SPECT são muito confiáveis e podem, ainda, ser

introduzidos em programas mais avançados, geralmente aplicados em pesquisa ciínico-patológica.



Fig. 5 — EFT, m, - tumor da próstata. "Carci-
noma pouco dissociado" — Múltiplas lesões, con-
tagens em 1.1 pixel e BKG.

Fig. 6 - FAL, m. - CA pulmão "oat cell". Le-
sões em arcos costais, vertebras cervicaii, esterno
e úmero. Contagens em 1.1 pixel e em BKG.



Fig. 7 — JAC, m., tumor de próstata. Lesões
múltiplas em T I 2 e L1. Contagem em ADI
40.212 e em área vertebral sem lesão 12.815.

Fig. 8 - HC, m., CA broncogènico. Contagens
sobre lesão do occipital 35.332 e sore área sem
lesão 16.208,



Fig. 9 — NA, f. — tumor da mama. Contagem
sobre Vertebra Toráxica 4 a contagem sobre
ADI 69.980 e sobre área sem lesão V T 7 34.247.

Fig. 10 — CS, f., tumor de mama "adenocarcino-
ma mucinoso" - Contagens sobre lesão do úme-
ro E 34.481, úmero D 23.045.



Fig. 11 — OF, f., tumor de tireoide. "Carcinoma
papila de células transicionais" — Contagem
sobre lesão do esterno 22.611 e sobre área do es-
terno sem lesão 8.247.

Fig. 12 - HS, f., tumor de mama "carcinoma de
células escamosas". Contagens sobre ADI ísquio
22.496 e sobre área simétrica sem lesão 5.373.



Fig. 13— JA, m., CA broncogênico. Contagens
sobre lesão. ADI , do úmero 96.840, sobre lesão
de arco costal 24.870 e sobre ADI em arco cos-
tal. Simétrico 8.210.

Fig. 14— IS, m,, tumor de próstata. Contagens
sobre lesão do fêmur E 39.740 e sobre fêmur D
- área simétrica 10.326.



Fig. 15 - RMS, f., tumor de mama. lesão em arco costal

10? AC
AC simétrico
BKG

Counts
7416
2140
702

Range
37 -191
18 44
2 19

Mean
89
34
8

Pixel
82,5
82,5
82,5



0SP7UMT

*

Fig. 1 6 - OSP, m

Parietal
Parietal
Area simétrica

VS. PIXEL
388 T

f
• •

isa..j
U , , M 1. §2'

(ORIGINAL) '

, CA esõfago — "epidermóide" - lesão em parietal

Counts
32071
20104

Range
7-210

10-147

Me3n
130
85

Pixel
245
245



1 nctmmr vs.
236T

w
" f

í
ai/ , .

PIXEL

1\\\

-

«

/
/
/

/1 - & i i r i
<Of?IQINftL)

* - - ' 3 l . e 6 - I
Fig. 17 - ACO, m., CA pulmão. Lesão em fêmur - joelho
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Fig. 18 - ASB - m.r tumor da próstata. Lesões em VT3,VT6, VT11
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Fig. 19 — AMF, m., CA pulmão "epidermóide" lesão em art. coxo femural
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Fig. 20 — AMF, m., CA pulmão "epidermóide" — lesão em crista ilíaca
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Fig. 21 - LFA, f., CA pulmão - Lesões arcos costais
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Fig. 22 - AZ, m., CA pulmão "oat cell", lesão do frontal

frontal |
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Fig. 23 — AZ, m., CA pulmão "oat cell", lesão do arco costal
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Fig. 24 - JDP, f., CA mama. Lesões em íleo e trocanter
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Fig. 25 - MAP, m. - tumor de próstata - Lesão em ilíaco
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Fig. 26 - AGF, m., CA de próstata "adenocarcinoma moderadamente
diferenciado" lesões em ilíaco De E
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DISCUSSÃO









0 material que reunimos, com a intenção de focalizar alguns aspectos da partici-

pação da cintilografia óssea no diagnóstico e no tratamento, foi colhido em dois Hospitais

Gerais, em nível terciárío. Julgamos oportunas algumas considerações sobre a efetiva participa-

ção da Medicina Nuclear nesses nosocõmios. A nossa recente busca em arquivos médicos,

diálogos com colegas e participação em reuniões clínicas, veio consolidar uma impressão que se

formou em anos de observação em nosso meio — os métodos radiomarcados são, ainda, pouco

solicitados para participar integradamente dos modernos recursos de diagnóstico, mesmo em

centros que possuem serviços bem estruturados. Isso está em desacordo com o que se sabe

sobre a maneira com que a especialidade é utilizada em outros países, até em alguns que têm

seus padrões sócio-econômicos em níveis semelhantes ou inferiores ao nosso.

Nos Estados Unidos - PARKER e cols. (1984) - havia cerca de 3800 serviços

ou unidades que praticaram, no ano anterior, aproximadamente 8.400.000 exames ou, 28

estudos cintilográficos por 1000 habitantes. SHIELDS (1965) publica sobre dados estatísticos

referentes à Medicina Nuclear no Reino Unido e em vários países, onde se lé que, no ano de

1982, na Europa, houve em média 9,2 investigações por 1000 habitantes/ano; na Austrália,

8,6 e no Japão, 6,9.

De qualquer modo, entre nós já existe uma solicitação, em bom nível, em vários

serviços como Endocrinologia, Pneumologia, Ginecologia, Pediatria, Urologia, Ortopedia e Neu-

rologia. No entanto, nos parece ainda pouco aproveitada, em especialidades com as quais

muito poderíamos colaborar.

A nossa casuística — 622 pacientes — certamente não contém a totalidade dos

casos qüe poderiam ser estudados por cintilografia óssea e, assim, refletir todas as formas de

patologia que envolvem o esqueleto mas, achamos que, em conjunto, ela traduz o que ocorreu

no período de 19 meses em que foi reunida.

Era nossa intenção, quando planejamos o trabalho, submeter seu conjunto de re-

sultados a uma análise estatística. Verificamos, porém, que a amostragem com que lidamos,

oriunda de Hospitais e Institutos que fazem atendimento diferenciado em grande área metro-

politana, poderia levar a conclusões distorcidas em relação à incidência nosológica, e a diversos

aspectos importantes para a formação sólida de conhecimentos sobre a evolução, e métodos de

diagnóstico e tratamento, de cada tipo de neoplasia. Não obstante, os múltiplos dados resul-

tantes da sistematização com que desenvolvemos nossos objetivos poderão fornecer subsídios

para futuros estudos nosográficos.

Nossos quadros mostram como foi importante a Cintilografia para os especialistas

que a ela recorreram. No material que analisamos, a fração que rotulamos como Não Neoplá-

sicas - 32,7% - contém valiosas informações. Ficou bem ressaltada a incidência, em crianças,

de afecções de osteomielite, o que corresponde ao que se lê em recentes trabalhos, como o

de ADATEPE (1986), mas, também, estão significativamente presentes complicações ósseas da

Anemia Falciforme, Sacroileftes, Doença de Legg-Calvé-Perthes e seqüelas de traumatismo, que

puderam ter seus diagnósticos e controles evolutivos beneficiados pelo método. Em adultos,

foram estudados numerosos casos caracterizados por processos ósteo-articulares, infecciosos ou



degenerativos. A Doença de Paget teve presença marcante, e deve ser notado que a Cintilogra-

fia trouxe contribuição para a detecção e o segmento de suas lesões.

No grupamento denominado — Patologia Oncologica - 67,3% de todos os pacientes

— ê possível encontrar, através das diversas informações reunidas, o importante auxílio que

pôde oferecer a cintilografia à oncologia.

O Quadro Vi mostra o forte predomínio dos casos de neoplasia de mama, de

pulmão e de próstata, mas deve ser notada a grande variedade de tumores encontrados entre

os pacientes estudados.

Trabalhos recentes que cuidam de estatística oncologica, como a excelente publica-

ção de SILVERBERG (1964), na América do Norte, e a obra "Câncer no Brasil", editada em

1982 pelo Ministério da Saúde referendam, com os seus dados, a incidência em números

globais, por nós encontrada.

0 conhecimento mais seguro sobre a metastatização dos diversos tumores e a

possibilidade de dispor de diferentes recursos para o tratamento de neoplasias, impõem ao

médico um circunstanciado estudo de cada paciente, para que possa decidir scbre a melhor

indicação terapêutica.

Esses fatos ficam bem evidenciados através da solicitação mais freqüente a nós

enviada - o estadiamento. Também, sob outra forma de indagação, o rasteio, ficou marcada a

importância da detecção e localização de lesões metastáticas, em pacientes sob tratamento ou

em controles subseqüentes. Entre os doentes estudados tivemos 6 casos, nos quais foram

evidenciadas metástases de tumores até então ignorados. Isso não é surpreendente — fica entre

os difíceis aspectos que a patologia neoplásica encerra.

No Quadro V I I , onde acumulamos dados encontrados nos mais freqüentes tipos de

tumores em nossa amostragem, vemos que, em afecções da mama, em 176 casos já diagnos-

ticados, o estadiamento mostrou 59 exames tidos como sem imagens anormais; em casos de

tumores pulmonares — 119, também, 52 foram vistos como "normais"; em blastomas da

próstata, - 39 pacientes - 13 tiveram ausência de lesões; em 11 tumores da tireóide, 7

avaliações não revelaram comprometimento; neoplasias renais em número de 8 mostraram, ao

estadiamento, 4 casos definidos como em complicações metastáticas. Essas informações cer-

tamente pesaram, substancialmente, na avaliação de cada caso, quando da decisão da terapêu-

tica a ser instituída.

No mesmo Quadro podemos sentir o valor da informação rasteio, sempre solicitada

em situações nas quais a possibilidade de metastatização pode influir decisivamente na atitude

do médico, em relação aos possíveis procedimentos a serem considerados em benefício do

paciente.

Em muitas oportunidades, à primeira investigação, foram vistas lesões que, em

alguns casos, já se mostravam muito evoluídas. Entre os pacientes que selecionamos e publi-

camos com destaque, ilustrados com imagens cintilográficas, podem ser notados sugestivos

exemplos, nos quais o estadiamento revelou a invasão, para o esqueleto, do tumor primário.

Em neoplasias da próstata, o fato pode ser notado nos casos: 290, 347, 391, 611 e 612; nos
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tumores do pulmão, também podem ser assinalados os casos: 260 e 518; o caso 320 refere-se

a câncer de üreôide; casos — de carcinoma do estômago: 436; nódulo de mama: 545; e

tumoração de bexiga: 554 - mostram bem essa ocorrência. Os casos 61 , 222 e 266 são

relativos a tumores desconhecidos ou indeterminados, o que valoriza o método.

Também marcantes, nos parecem, os exemplos em que o rasteio revelou compli-

cações metastáticas. Em alguns casos o encontro de lesões ocorreu em pacientes nos quais não

havia fortes indícios de prosseguimento do processo. São significativos - tumores de mama: casos

4, 143, 227, 285, 384. 393. 406. 455, 456, 507 e 616; câncer de próstata: casos 235. 347,

382, 432 e 520; neoplasias pulmonares: casos 28 e 175; tumor renal: caso 347; nódulo da

tireóide: caso 104; epitelioma: caso 523; tumoração do esôfago: caso 346 e, ainda os casos:

230, 345 e 398, relacionados com neoplasias não determinadas.

Trabalhos recentes - de ROBERTS e cols. (1983). WATT (1985) e SHIA (1986»,

que merecem ser lidos, destacam a importância dessas informações, as quais são, nos centros

adiantados, consideradas indispensáveis ao estudo completo de pacientes oncológicos.

A sede de metástases. de diferentes tipos de tumores, tem sido objeto de várias

investigações, o que é explicado pela importância que pode ter esse conhecimento no julga-

mento global de cada caso, e consolidar o que se sabe sobre metastatização. Em nossos

estudos os dados obtidos sobre essas localizações possivelmente poderão ser úteis a essas

indagações. Sobre o assunto deve ser citado KRISHNAMURTHY (1977), que estabeleceu, em

exautiva pesquisa, que 30% das metástases descobertas em vida se localizam no eixo central

tio esqueleto: 39% na coluna, 28% no esterno e costelas, e 12% na bacia; o restante: 10% no

crânio e 10% em membros. LEE (1983) e MC NEIL (1984) escreveram artigos reunindo

observações sobre a prevalência de metástases nas diversas peças do esqueleto. Entre nós, cou-

be a VILLELA PEDRAS (1982) cuidar desse assunto. Ainda no Quadro VII anotamos a dis-

tribuição das lesões, por nós constatadas que, embora não estejam correlacionadas ao tempo

de evolução de cada processo, o que fugiria do nosso objetivo, poderão ser bem usadas em

outras investigações.

Em cintilografia óssea, por vezes, nos deparamos com o problema do encontro de

lesões isoladas — a lesão única. Temos alguns exemplos em nossa série. Na maioria dos casos

são bem reconhecidas como metastáticas; havendo dúvida, é prudente a associação de recursos

diagnósticos, entre os quais destacamos a bíópsia, que deverá ser usada sempre que possível.

Há ainda situações em que o padrão de imagem pode, por sua intensidade de

fixação, lembrar as lesões encontradas em Paget. O exame completo do esqueleto quase sem-

pre assegura, ou não, o diagnóstico de metástase, mas outros recursos, como o Laboratório,

contribuem com segurança, para isso.

Possivelmente, desde o primeiro trabalho TREADWELL (1942) sobre metastizaçâo

do esqueleto, com emprego de material radioativo, devem ter surgido indagações sobre como

seguir a marcha desses processos.

Ao reunirmos os elementos para um estudo evolutivo, que está em implantação,

achamos pertinente alguns comentários críticos sobre o mesmo. É indispensável que, em seu
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curso, haja uma estreita cooperação com os especialistas interessados em cada observação. Será

conveniente a associação de outros métodos de diagnóstico por imagens, e a colaboração do

Laboratório e da Patologia, para um acompanhamento equilibrado, do que se poderia cottier

ensinamentos que, em conjunto, certamente consolidarão a metodologia

Há alguns aspectos importantes, já conhecidos, sobre reações imediatas observadas

ao nível de lesões, após o início de tratamento quimioterápico. São os denominados "Flare

phenomenon", verificados, em alguns casos, como sinais mais ou menos transitórios de uma

exacerbação expressada por sensações dolorosas e, o que é relevante, produzindo modificações

de sua imagem em cintiiografia e em tomografia computadorizada. A esse fenômeno é possível

que se venham somar outras formas de reações, ainda não identificadas, que poderão ser

conhecidas através de observações surgidas com a prática do método.

A soma de dados alcançados deverá ser submetida a métodos estatísticos, os

quais focalizarão os diferentes parâmetros em causa, medida indispensável para se chegar a

conclusões seguras, a partir do que se poderá julgar o desempenho da terapêutica instituída e,

assim, prover meios para suas possíveis modificações, como associação de fármacos e uma

ministração mais adequada de doses.

Com relação a uma possível dúvida sobre os efeitos negativos de exames repetidos,

assegura-se que os níveis de dose absorvida, relativos aos métodos em uso, são realmente

aceitáveis para os objetivos que se pretende. Esse problema poderá, também, ser objeto de

programação computadorizada, que informaria sobre doses acumuladas em cada doente e esta-

beleceria uma crítica sobre as mesmas.

Estamos convencidos da utilidade desses protocolos que ora propomos, os quais,

certamente, serão aperfeiçoados pelo incessante progresso dos métodos. Inestimável, também,

seria a experiência dos médicos que, com sua prática, estariam em contínuo enriquecimento

de conhecimentos para aceitar o estimulante desafio - o melhor tratamento para um paciente

neoplásico.
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Reunindo aspectos relacionados com a metodologia aplicada à nossa casuística e

os resultados que obtivemos, somos levados a algumas conclusões:

1 - A Cintolografia Óssea é um método sensível para detecção de lesões estru-

turais ou funcionais do esqueleto.

2 — 0 método, não invasivo, é de execução simples e não molesta o paciente.

Não carece de preparo prévio ou associação de qualquer medicação.

3 - Os radiotraçadores hoje usados promovem doses de radiação, que se situam

em níveis considerados como de muito baixa nocividade.

4 - Suas imagens somente em raros casos firmam diagnósticos, no entanto, fre-

qüentemente, contém informações — não obtidas por qualquer outro método - de importância

capital para sua formulação.

5 - Nossa experiência, consubstanciada pela literatura, mostrou sua grande va-

lidade na descoberta de lesões, muitas vezes incipientes, não suspeitadas.

6 — Em nossa casuística fica evidenciada a segura participação da Cintilografia

no diagnóstico e acompanhamento clínico de numerosas e variadas formas de afecções não

neoplásicas, que interessam ao esqueleto.

7 - Em Oncologia, a Cintilografia Óssea situa-se entre os procedimentos impor-

tantes para o estudo global do paciente. Sua prática mais freqüente certamente contribuiria

para ampliar o conhecimento, ainda incompleto, do fenômeno de metastatização de múltiplos

tumores.

8 - 0 planejamento terapêutico visando uma grande variedade de tumores de-

veria ser precedido por estudo cintilográfico do esqueleto.

9 - A metodologia convencional, aliada a programas relativamente simples de

computadorização, pode ser de alta significação para o acompanhamento sistematizado de tra-

tamentos. E, assim, contribuir com seguros subsídios, para o melhor aproveitamento da tera-

pêutica em cada caso e, muito especialmente, para o progresso dos recursos disponíveis em

suas associações proveitosas para o tratamento em Oncologia.

10 - A combinação de recursos técnicos, para a observação dirigida de trata-

mentos que estamos implantando, deverá ser judidosamente avaliada, para se consolidar e pas-

sar ao uso rotineiro em Clínica Oncológica.
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