
1*9*32230

lNlS-IR—3332

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

CORSO DE POS-GRADUAÇÂO EM MEOICINA-CARDIOLOGIA,

MESTRADO E DOUTORADO

. • • * •

CONTRIBUIÇÃO DA CINTILOGRAFIA PULMONAR PERPUSIONAL
QUANTITATIVA COM PARTÍCULAS AO ESTUDO DA DISTRIBUIÇÃO

REGIONAL DO FLUXO SANGÜÍNEO PULMONAR

Sirgio Saldanha Menna Barreto

Tese apresentada para a obtenção
do t í t u lo de Doutor em Medicina

Professor Orientador:
DR.CARLOS ANTONIO MASCIA GOTISaiftlL

A4a9
Porto Alegre



Tese aprovada por unanimidade con- -

conceito A pelos professores doutores

GILBERTO ALONSO (Escola Paulista de

Medicina), MARIO RIGATTO (Universidade

Federal do Rio Grande do Sul) e RUBENS

MARIO GARCIA MACIEL (Universidade

Federal do Rio Grande do Sul).

Porto Alegre, 16 de setembro de 1988



k
ENEIDA MARlLIA

minha mulher

ANSEIA, SILVIA tt LADRA
minha» filhas

dedico e«ta trabalho



Ao T*a{. VJI. tVUAKVO ZACAJW FAKAC0,

txtmplo it rnídíto, pJiolmoK e



ko ?Ko£. WALTER ZELHAN0V1TI

Ko ?>L0t. MILTON ZELHANOVJTl,

pita amizade, confiança e apoio,



AGRAPECIMENT0S

Ao ?Aú{. FLAV1O MACIEL PE FREITAS, ptlo ptAmantntt

apoio.

ko ?KO£. EPUARP0 BRUNEI LUPVIG, ptla ação Impxtòcln-

dZvet a xtallzação dtòtt trabalho.

Ao BIÓtogo JOSÉ R0BERT0 GOLVIH, ptla Intitlmãvtl co-

laboHação tm toda* at i<ut6 du>ti utudo.

Koò ?Kol*. PARC/ PE OLIVEIRA ILHA, VtCíO FARAC0 PE

A2EVBVO e Via. SlHONE GERARPI HAASE, ptla vallota colabo\açao

na feue dz òtlição da caiulòZíca'.

Ao ?KOÍ> P A . CARL0S ANT0MI0 «ASCIA GOTTSCHALL, pUa

impoAtante. colaboração na jtue de iokmação do6 aKwpoi dt pa-

litntt* caJidiopata* e ptla oAítntação atual.

Ao A midlcoò-JitòldtnttA do Ho* pitai dt Clinicai dt ?OK

to KttQKti 8RT6ITTE RAWCK, CLAUPIA GOUES BERHARVES, CLAUPJO 0L-

TRANARI COUTE, VOU VEROHESl PAL0M8JNI, EPUARP0 PANP0i.FI PASSOS,

GUIVO BERWARPC ARAM«A R0SIT0, HUGO 60ÜLART PE OUVEIRA, WEWRIE-

TE FAULACE, JAWE RAQUEL LIWW, J0SE ANT0W10 CAVAtHEIR0,J0SE LUIZ

BAZBiEUX, MARCI0 PINTO PE ABREU, PEPR0 BXERMAM WEISS,SERGI0 PIN

T0 RIBEIR0, SÜZAWA U0ZXRI WAMPE, que compuitJiam o giupo cont\o-

tt dl adulto* jovtnA.



X BibUottcâxla ANNA FRAHCISCA tkSSOS, ptta itvUão

mUu *e{c*£*c<t<u bibliogrã^icaà.

Ao Pioi. V*. 3010 AHTÕHIO ftGAS HEURI QUÊS, pila impo*

tantt colaboração na KtviAao ticnica do tAabalho.

paciente, co-autor anônimo dthtt trabalho.



X CONGREGAÇÃO IRMÃS FRAMCISCANAS PE MOSSA SENHORA A P À -

RE Cl PA t lie Tonto Alt gut, qut pKopoKcionanam a lottmação do Aegiuc-

do $Kupo de ln.divldu.ol adulto* noMmai*.

X* B4.0qulmi.cas do Stiviço de Utdicina Núcleo* do HOÂ-

pital de Clinica* de PoKto AltgKt, HELOÍSA HELENA SIQUEIRA VA

ROCHA, IVETE CIAIR 8AGETTI e MARIA JANILP ALMEIDA, Jtadio^eutma-

ciutic**, pila. pJLtpaxação e adminiAtAaçâo do KadioiÕAmaco.

Kò £uHCÍonÕJLÍaA dai anta* adminiAtxativa e ttcnica do

StAviço de Htdicina Nucltax do Hospital de Clinica* de Tonto A-

UgKt, IOLAMPA MACtfAPO PA SILVEIRA, APA CANTO PA SILVEIRA, tlc-

nica* tm AtcKztaxUdo; LIGIA TEIXEIRA COELHO, ANA EUNICES GUI-

LHERME GOUES, KOSAHGELA MOTA VIEIRA, ELZA PEOLINPA MACIEL FER-

MAHVES, ELOIZA SOUZA MACIEL e IRIA TERESINHA LOFF S C H N E I P E R S 9 O -

pt\adoK<u técnica*, ptla pvmantntt colaboração.
• •

Ao* VoutoKando* da Faeuldadt dt Htdicina da UnivfUi-

dadt Ftdual do ÍUo GKandt do Sul, AHA HELENA POHS, AHELISE STB

GLICH e MARLI VOJCJECHWSK1, pilo auxilio na Uaboiaçioda* Ou*-

tKacõt*.

Ao Si. ACCIO E.LOTTERMANN, Cfieje do SZKVÍCO dt GKaii-

ca do Ho*pitai dt Clinica* dt VoMo Altgnt.

Ao SK. VAHVEKLOU B. CASTILHOS, ptla xtalização da*

60 to*.

Ao Funcionário do StKvico dt Giãiica do Ho*pitai dt

Clinica* dt Ponto Altaxt, 30SÍ VI MARCO PE CARVALHO, ptla Uabo-

nacão [afttt £inat) da* ilu*tn.açõe.A.
. • ' ••

X PAO£. MARIA BEATRIZ VííGEÍtT, Htitit tm littnatuia

da Lingua Po\tugut*a (UFRGS), pela Ktvi*ão do tzxto original.



S (I M X K I 0 .

INTK00UÇX0 I

1.1 - kpAtAtHta.ÇÃO 1

1.1 - Moções SÔAÍCOÂ dt HtdicÁna HucXtaK t

1.$ - 6 Siéttma dt Vtttctão 4

1.4 - HadiolâJtm&coA lUadoi na Avaliação
da Cixculação fu.tmon.ax 6

1.5 - VtttAminação do fluxo SangõXnto

fulmonaK com HacJcoagJitgadoi 9

1.5 .1 - 0 pxincZpio da corutAvação da mattnJLa . . . . 9

J.5.2 - A Aídt v<uculax 10

1.5.5 - Uoçôtò gtxatA 6ob*z o tuo dt mcAoa&itQadoò . 11

1.5.4 - JnviòtígaçÕiA £undamtntajLi com maeAoayttgadoò. 13

1.6 - A VlitfúJbwição Regional do fluxo SangüZnto TulmonaA. 11

1.6.1 - Vl£tJLtnça6 Ktglonalh 1%

1.6.2 - Hodi£lcaç5i& tom a Idadt 16

1.6.3 - 0 Zndltt téjLdio-toHÃeJLto 2S

1.1 - Giaditntu dt fluxo SangâZnto ?ulmona\
com KadíonutlZdtoA 29

1.7.1 - Tícniccu p<ma coxAzção da* contagzru 29

1.7.2 - GKaditnttA tm indivíduo* notimait 33

1.7.3 - Gxaditntti tm pacítnttA com
caidiopatia. ádquiiida 37

7.1 - Gfiadlintzt dt Volumt Sanguínto Pulmonai
com HadionuclZdtoò •. 57



f - OBJETIVOS 61

3 - CASUÍSTICA, MATERIAL É MÉTOPOS 6 3

3.1 - CaiuZitíta. 63

3.1.1 - G**po Piloto 63

3 . I . Í - GJtupo I 63

3.1.3 - GKiLpo II 64

3.1.4 - G*upo III 64

3.1.5 - GJtupo IV 64

3.1- Pxotocolo 65

3.3 - tadio^Sxmacot 67

3.3.? - O i&diointclZdto 67

3.3.2 - O macJioagxtgado 6S

3.3.3 - O KddloioiKmaco 6S

3.3.4 - EqtUpoMCtUo 69

3.4 - Tícnlca dt Exame, e Calculo 70

3.5 - VcuUávUA HtmotUhãmlcM . ; 75

3 . 5 . 1 - Pni64ã.o ajittiiial pulmonaA mídia ipTP) . . . 75

3.5.Z - Pmòcio dÁjutóLLca £lnal dt vinUiZculo

Ziqucxdo [pd2VE) 75

3.5.3 • ?\t*&ão mídia, dt capílaA palmonoA ipCAF). 75

3.6 - Httodo UtatUUco 76*

4 - ZtSULTAVOS 77

4.1 - Glupo Vlloto 11

4.2 - CaAactzAÁz&têio do* GxupoA íitudadoÁ 7$

4 . 3 - Glupo I :
VUVUbiUção Regional do fluxo e GKaditnttA ( G ; l . 79

4.4 - Gfiupo I I :
Vlit/Ubuição Re.gi.onal do fluxo t GKadítntz* ( G ; ) . Í3

4 .5 - Giaditntu focai* (G2) no6 Gfiapo6 I e II #5



4.6 - Compakaçio EntKt o* GnaditiUtA 1nttg\ã.doé [6 A
e foca.il (6t) e EmtKt o* Gtupoi I e II f*

4.7 - GAupo I I I :
GJULditnttò [Gj\t VvUãvtii Htmodinâmica* . . . . . . . . 17

4 .1 - Gxadltntté (Gjle VcuUãvtiA Htmodinâmica*;
GxaditnttA (6?J 90

4.9 - CompafLAçio tntKi 01 GKãditnttA (6j)
no* Glupot I , I I , III e IV 96

4.10 - GJtadittUt* (G;) e TiuUce

GKupoA I , I I , I I I , IU e^^udadoA 96

4.IJ - NedcdM de E|e£to Jdl

5 - PISCUSSX0 I0{

6 - CONCLUSÕES T37

7 - REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS MO

f - FONTES PE CONSULTA 152

9 - APÊNPICE I$3



1 - lUTROVÜÇlO

1.1 - Apresentação

Os traçadores radiativos têm sido extensamente usa-

dos em sua capacidade de avaliar a função regional dos pulmões.

Em indivíduos normais o pulmão não é uniformemente perfundido e

ventilado e em muitas doenças cardlovasculares e pulmonares ocor-

rem anormalidades na distribuição funcional.

Na medida em que se desenvolvia a produção de radie-

fármacos e os sistemas de detecção, aperfeiçoavam-se procedimen-

tos técnicos no sentido de aprofundamento da analise da distri-

buição regional da circulação e ventilação pulmonares. Todos os

métodos empregados para avaliar a circulação» como a inalação

de gases radiativos de alta difusibilidade e solubilidade no

sangue, a injeção endovenosa de solução salina de gases radia-

tivos de baixa solubilidade no sangue e a injeção endovenosa de

partículas marcadas com radionuclídeos, todos esses métodos têm

sido usados no estudo da distribuição regional do fluxo sangüí-

neo pulmonar.

A obtenção de imagens digitais de perfusão pela asso-

ciação de sistemas de processamento de dados (computadores) aos

sistemas de detecção (câmaras de cintilação ou gama-câmaras) pro-

porcionou o aprimoramento da quantificação das imagens, amplian-

do o campo de aplicação no estuâo das funções regionais*
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O presente trabalho trata da contribuição da cintilo-

grafia pulmonar perfusional quantitativa, com partículas marca-

das com radionuclídeos, ao estudo da distribuição regional do

fluxo sangüíneo pulmonar em indivíduos normais e em pacientes

cardiopatas coro variável repercussão hemodinâmica pulmonar, den-

tro dos recursos disponíveis no Serviço de Medicina Nuclear do

Hospital de Clínicas de Porto Alegre, procurando oferecer um

instrumento eficiente para a avaliação funcional não invasiva da

circulação pulmonar.

1.2 - Noções Básicas de Medicina Nuclear
(PENNA FRANCA, 1959; ROCHA, 1976; BOCHA i HAR-
BERT, 1978)

A medicina nuclear utiliza radiação ionizante para

procedimentos diagnósticos e terapêuticos. A radiação empregada

para a produção de imagens e contagens provem dos radionuclí-

deos (radioisótopos),que são átomos de um mesmo elemento quími-

co (mesmo número de prótons), com diferente número de massa

cujos núcleos se desintegram espontaneamente, com emissão de ra-

diação de natureza corpuscular ou eletromagnética.

O radionuclldeo se comporta quimicamente de maneira

similar ao seu isõtopo estável, não radiativo. A diferença está

na emissão, por parte do radionuclldeo, de energia que pode ser

particulada (alfa, beta) ou eletromagnética (X, gama). Em medi-

cina nuclear, são usadas preferentemente as radiações gama para

procedimentos diagnósticos.

Os radionuclideos se desintegram a um ritmo constante,

e o tempo requerido para atingir a metade do número original de
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átomos constitui a sua meia-vida física (T 1/2). Os radionuclí-

deos mais usados são aqueles que apresentam me ia-vida mais cur-

ta, o que reduz a exposição do paciente à radiação, e permite a

administração de maiores doses para a obtenção de imagens melho-

res e contagens mais expressivas.

Radiof ãrmacos são substâncias que ocntêm um radionuclí-

deo emissor de radiação gama ou beta..Constituem o produto final de

um fârmaoo altamente específico a determinadas rotas metabólicas e

a sistemas orgânicos e um isótopo que por suas características

físicas ê o emissor de radiação, servindo de traçador para de-

tecção e contagens. 0 comportamento biológico e químico da mo-

lécula ligada ao radionuclxdeo determina, então, a farmacocinê-

tica do radiofarmaco e sua utilização nos diferentes procedi-

mentos diagnósticos.

O radionuclldeo mais utilizado atualmente para a pro*?

dução de imagens e contagens para fins de diagnósticos é o tec-
99HL

nécio - 99 m (meta-estável ( ^Tc), um emissor gama de 140 KeV

(89% de abundância), com T 1/2 físico de 6 horas, que decai por

transição isomérica para Tecnédo, que é o elemento estável.

No exame de órgãos ou sistemas, pode-se obter infor-

mação através de indicadores positivos, ou seja, concentração

aumentada do traçador radioisotõpico (hipercaptação, hiper-ra-

diatividade), e de indicadores negativos, isto é, concentração

diminuída do traçador (hipocaptação, hlporradiatividade).

As técnicas radioisotópicas em pneumologia nuclear

fornecem informações sobre a função regional do pulmão, avalian-

do a perfusão, a ventilação,'du inalação, a relação ventilação

ou inalação-porfusão, e o acumulo de radiofármaco por lesões

inflamatórias e tumorais. A semíologia cintilogrãfica caracte-

riza-se pela constatação de presença ou ausência dos traçadores
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na área ou areas consideradas. Os objetivos da exploração cin-

tilogrâfica do pulmão são de ordem funcional e morfofuncional

(indicadores negativos) para a avaliação da perfnsÜo e da ven-

tilação pulmonares; e de ordem morfopatologicas (indicadores po-

sitivos) para a determinação de lesoee metabolicamente ativas.

1.3-0 Sistema de Detecção

(CASSEN e col, 1951; ANGER, 1963; NATARAJAN i

WAGNER, 1974; WAGNER & NATARAJAN, 1974; ANGER,

1975)

Após a determinação do radiofãrmaco considerado, pro-*

cede-se a detecção das radiações, através das câmaras de cinti-

lação ou gama-câmaras e a sua tradução em imagens e/ou conta-

gens através de meios eletrônicos.

Os equipamentos produtores de imagens e contagens em

medicina nuclear são constituídos por vários módulos com fina-

lidades especificas e interdependentes.

0 núcleo do sistema de detecção I constituído pelos

cristais cintiladores. Os cintiladores se baseiam na proprieda-

de de certos cristais que, ao retornarem ao seu nível fundamen-

tal de energia após terem sido excitados por uma radiação inci-

dente, emitem fótons de luz visível que podem ser registrados

em circuitos eletrônicos. Esse cristal está acoplado opticamen-

te a uma válvula fotomultiplicadora, a qual transforma a res-

posta luminosa em impulso elétrico.

0 sistema de detecção de uma câmara de cintilação (ga-

ma-câmara) é composto pelos seguintes elementos: colimador (dis-

positivo de seleção e blindagem da radiação incidente), o cris-



5.

tal composto por iodeto de sódio ativado por tâlio (local da

interação da radiação com a matéria), tubos fotoivultiplicadores

- as gama-câmaras modernas possuem 37 ou mais desses tubos -

(aceleram e amplificam o fõton que, por diversos choques cem dl»

nodos, acaba por formar um pulso elétrico), sistemas de prê-am-

plificação (dispositivo eletrônico que amplifica o pulso elétri-

co) , analisador de pulso (que faz a seleção da energia dos fô-

tons), escalímetro (contagem e prê-seleção de pulsos), e o sis-

tema de eixos com representação analógica das cintilações.

A resolução espacial máxima das gama-câmaras, usando

um colimador de mais alta resolução, é inferior a 4,6 mm, e po-

de ser menor que 1 cm na superfície do colimador, diminuindo a

sensibilidade e a resolução com a profundidade.

Esse conjunto, acoplado a um sistema de computador

(processamento de dados), aumenta em multo sua versatilida-

de, tanto pela disponibilidade de programação na aquisição de

informações dinâmicas (desde 0,01 segundos) por unidade de in-

formação ("frame"), como pelo poder de gravar e reproduzir as

imagens com diferentes contraste e intensidade, em matrizes de

até 512 x 512 "pixels" (elementos pictôricos; menos subdivisão

da tela do computador).

0 registro da imagem, como produto da ação deste con-

junto, pode ser efetivado em filme convencional de raios X, fil-

me polaróide, bem como ser traduzido em contagens de intensi-

dade do impulso foto elétrico.

As informações que.transitam no sistema devem ser li-

neares, isto é, corresponder fielmente â posição e ã intensida-

de da origem.
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Esquematicamente:

radiação gama —* fõtons — » impulso elétrico _

imagens/contagens =*• processamento

O avanço diagnóstico em direção a«.s distúrbios funcio-

nais é uma conseqüência das melhorias desenvolvidas na radio-

farmãcia e no processamento das imagens. Para estudos com o la-

vado de Xe dos pulmões, medida do débito cardíaco, quantifi-

cação dos curto-circuitos cãrdio-pulmonares, análise de função

ventricular esquerda e outros, necessita-se de resolução tempo-

ral variando entre 0,01 a alguns segundos por unidade de infor-

mação, com a finalidade de desenvolver-se histogramas e imagens

funcionais confiáveis em tempo real.

1.4 - Radiofãrmacos Usados na Avaliação

da Circulação Pulmonar

BLUMGART'4WEISS, em 1927, foram os primeiros a usar

traçadores radiativos para o estudo da circulação pulmonar. A-

través da injeção endovenosa de solução de sais de rádio, eles

monitorizaraip. o tempo de chegada do traçador na fossa antecubi-

tal oposta em um grupo de indivíduos normais e em cardiopatas,

em uma improvisada câmara de detecção da radiação.

DOLLERY & WEST, WEST & DOLLERY, em estudos publicados

em 1960, usaram gases radiativos de alta difusibilidade e solu-
' " " ' . 15

bilidade, produzidos por ciclotron, como oxigênio - 15 ( 0),

o monóxido de carbono e o diõxido de carbono radiativos (marca-

dos com O), em estudos da circulação pulmonar*
BALL e col, em 1962, modificaram o emprego do já co-
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nhecido xenõnio - 133 ( J'Xe) para a avaliação da distribuição

da circulação pulmonar.

0 Xe foi usado inicialmente para estudos ventilato-

rios (KNIPPING ecol.( 1955, citados em WAGNER, 1976), sendo a-

gora comumente empregado para estudos perfusionais (BALL, 1962;

DeNARDO, GLAZIER, LEACH, 1965; GLAZIER * DeNARDO, 1966.

Os gases respiratórios * oxigênio, diôxido de carbono e nitro-

gênio - têm radionuclídeos de muito curta meia-vida e não estão

prontamente disponíveis para exames de rotina clinica, exceto em

centros especiais com acesso ao ciclotron, que ê um aparelho a-

celerador de partículas carregadas e usado em reações nucleares

na produção de radionuclídeos. 0 Xe é produzido por reator

e tem uma meia-vida de 5,3 dias. Sua energia de fóton é de 81

KeV, o que ê um tanto baixa para ser ideal para medidas em pa-

cientes, desde que muitos"gama-fôtons"emitidos são dispersados.

Devido à sua baixa solubilidade, o Xe ê rapidamente

transferido do plasma para o gas alveolar, e sua distribuição

regional é então proporcional ao fluxo sangüíneo daquela região.

A despeito de sua solubilidade pobre, ele tem um coe-

ficiente de partição (entre a solução salina e o ar) que permi-

te injeção endovenosa de muitos mi licuries para estudos perfu-

sionais. O Xe, injetado em solução, é levado pela corrente

circulatória para os pulmões, onde a grande maioria da massa

do gás é difundida para dentro do gás alveolar. A distribuição

da atividade radiativa,dentro do gás alveolar, pode ser medida,

sendo a distribuição regional, proporcional ao fluxo sangüíneo

para aquela parte do pulmão. 0 paciente deve tomar uma inspi-

ração profunda e fazer uma apnéia imediatamente apôs a injeção,

para minimizar a redistribuição do Xenônio dentro dos pulmões

durante a mensuração.
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TAPLIN e col. e WAGNER e col.» em 1964, desenvolveram

técnicas de perfusão pulmonar com partículas constituídas por

macroagregados de albumina marcados com traçadores radioisotôpi-

cos, tais como: Iodo-131 (I31I), Iodo-125 (125I), Cromo-SH51^),
* » 99m_ ~

Tecnecio-99 meta-estavel ( TC) . A introdução de macroagre-

gados difundiu decisivamente a técnica radioisotópica para o

diagnóstico de anormalidades perfusionais do pulmão (WAGNER e

col., 1964b? ÜROKINASE ..., 1973).

STERN e col., em 1966, introduziram o uso de partícu-

las de hidróxido de ferro marcadas com hidróxido de lndio-113 ne-

ta-estâvel ( Jln), para estudos perfusionais, sendo este um

radiofãrmaco de fãcil produção nos serviços de medicina nuclear.

ZOLLE e col.,em 1967/ apresentaram um novo radiofãr-

maco constituído por microesfereas de albumina, de tamanho e

formas uniformes, raarcáveis por adsorção de qualquer radionu-

clldeo. •

TAPLIN & ELAM, em 1979, propuseram o emprego preferen-

cial das microesferas de albumina humana para imagens de perfu-

são pulmonar por produção de bloqueio capilar mais que arterio-

lar.

Qualquer destas partículas, macroagregadas de albumi-

na, partículas de hidróxido de ferro ou microesferas de albumi-

na, são de diâmetro maior que os capilares e muitas das arte-

riolas pré-capilares. Quando injetadas em veia periférica sis-

têmica elas se detêm no compartimento arterlolo-capilar pulmo-

nar que é o primeiro leito que atravessam. Sua detecção nas di-

ferentes regiões do pulmão,esta.em relação com o fluxo sangüí-

neo funcional regional (TOW e col., 1966).

A efetividade e a segurança da eintilografia pulmonar
• :t«.

perfusional permitiu que ela fosse usada como procedimento de
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rotina na investigação diagnostica das doenças vasculares do

pulmão e na avaliação do comprometimento perfusional nas várias

afecções que acometem o pulmão (UROKINASE ..., 1973, WAGNER,

1976).

1.5 - Determinação do Fluxo Sangüíneo

Pulmonar com Macroagregados

1.5.1 - o princípio da conservação da matéria

(WAGNER e col.. 1964; TOW e col.. 1966)

Os diferentes métodos de medida de fluxo sangüíneo re-

gional são baseados principalmente no principio de conservação

da matéria. Uma quantidade conhecida (Q) de indicador, fluindo

em uma região, pode ser dividida de três maneiras: alguma (Qi)

estará se acumulando na região; alguma será metabolizada (Qm);

e a remanescente (Qe) fluirá para fora. A quantidade total se-

rá:

Q - Òi + Òm + Qe

A quantidade Q é igual ao produto do fluxo sangüíneo

(F) pela concentração (C) do indicador no sangue. Portanto, a

equação básica pode sex escrita da seguinte maneira:

F x C = Q i + Q m + Q e

No caso de uma partícula ideal, isto é, quando há com-

pleta mistura do indicador com a corrente circulatória, entre a

sua injeção periférica e a rede vascular pulmonar; não havendo

metabolização do indicador durante a observação e se nenhuma

porção do indicador deixar a região durante a observação então
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o Qi será diretamente proporcional ao fluxo sangüíneo regional,

conforme a fórmula:

F x C « Qi

Esse principio tem sido aplicado como medida do flu-

xo sangüíneo regional pulmonar com macroagregados. Injetando-se

macroagregados de albumina sêrica humana (MAA), marcada com um

traçador radioisotopico, determina-se sua concentração em várias

regiões do pulmão por mapeamento radioisotopico. A concentração

dos macroagregados nas várias partes do pulmão seria diretamen-

te relacionada ao fluxo sangüíneo pulmonar.

1.5.2 - A rede vascular

(WEIBEL, 1963; ELLIOT & REID, 1965; DAVIES *

REID, 197Ò> HISLOP * REID, 1972)

A artéria pulmonar divide-se 22 a 24 vezes antes de

alcançar as arteriolas terminais. A ramificação arterial está

intimamente associada aos bronquios- até atingir os bronqulolos

respiratórios. Nesse nível, surgem ramos para os duetos alveo-

lares, os quais se dividem em arteriolas menores que terminam

em capilares ao redor dos sacos alveolares e dos alvéolos.

Existem, também, ramos arteriais supranumerários na

periferia. Em todos os níveis, eles superam em numero os ramos

que acompanham as vias aéreas. Esses vasos estão funcionalmente

fechados e não são vistos em angiografias, mas eventualmente

podem prover extensos e numerosos canais colaterais entre vasos

vizinhos.

As arteriolas que acompanham os bronquios terminais

têm diâmetro ao redor de 100 microns, enquanto os menores vasos
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pré-capilares têm um diâmetro médio de 35 microns. Cada alvéolo

é envolvido por uma rede de capilares cujo diSraetro varia de 1 a

15 microns com média de 8 a 9 microns de diâmetro. Estima-se que

existam, em ambos os pulmões, cerca de 250 a 300 milhões de ar-

teriolas com diâmetro de 15 a 35 microns e entre 250 e 280bi-

lhões de capilares com diâmetro de 1 a 15 microns (média de 8 a

9 microns). Cada alvéolo é envolvido por uma rede entrelaçada

de aproximadamente 1.000 capilares.

1.5.3 - Noções gerais sobre o uso de macroagregados

(WAGNER e col., 1964; TOW e col., 1966)

Os vasos sangüíneos são ocluidos por partículas de ca-

libre maior que a sua luz. As imagens dos cintigramas pulmonares
II

perfusionais são baseadas-na injeção endoyenosa de radiofãrma-

cos constituídos por partículas radiativas de diâmetro superior

ao dos vasos alveolares, os chamados macroagregados.

As preparações atuais de macroagregados de albumina

proporcionam uma quantidade de partículas que variam de 200.000

a 1.200.000, com média ao redor de 600.000 partículas. A relação

média de oclusão que se estabelece, apôs uma dose padrão, é de

1:1.000-1.500 arteríolas e um entre centenas de milhares de seg-

mentos capilares.

Os glóbulos vermelhos, com diâmetro de cerca de 7 mi-

crons passam algo deformados por capilares da mesma largura.

Partículas de mais de 10 microns não podem passar através dos

capilares. Os macroagregados têm de 1 a 6 vezes o calibre dos e-

ritrócitos humanos. Seguindo-se a injeção endovenosa, eles são

retidos na microcirculaçao pulmonar com uma eficiência igual ou
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superior a 80%. A densidade das partículas dos macroagregados ê

igual a dos eritrôcitos- Na presunção de que ocorra completa

mistura no ventriculo direito, a quantidade de radionuclídeo,

retido em qualquer região do pulmão» seria proporcional ao flu-

xo sangüíneo no momento da injeção. Em outras palavras, as par-

tículas são distribuídas casualmente em relação ã magnitude da

circulação e da rede vascular pulmonar, e a radiatividade regio-

nal total é diretamente proporcional ao fluxo sangüíneo para a-

quela região. As frágeis partículas de macroagregaâos vão so-

frendo erosão e fragmentação lentas até atingirem o diâmetro

suficiente para atravessarem a rede capilar alveolar e reentrar

na circulação, sendo removidas sem recirculação significativa*

pela fagocitose no fígado e baço. A sua meia-vida biológica é

de 2 a 9 horas, sendo que o tempo médio de remoção dos pulmões

é de 4 a 6 horas.

As microes feras de albumina são constituídas por par-

tículas ao redor de 300.000, em uma quantidade total de 1 mg de

albumina, o que bloquearia 1 em 1 milhão dos 280 bilhões de uni-

dades capilares. As microesferas são de diâmetro entre 5-7 mi-

crons. Esse tamanho ê ótimo, por não ser maior que a dimensão

máxima dos eritrôcitos, sendo que a rigidez das esferas não per-

mite seu amoldamento e redução de volume quando atravessando a

rede vascular periférica, diminuindo a perda de partículas ra-

diativas. A meia-vida de remoção pulmonar não excede 1 hora. A

resolução das imagens seria, então, mantida no tempo do exame.0

bloqueio capilar, ademais, aumentaria a segurança dos exames,

pela menor repercussão hemodínâmica, mesmo considerando-se os

poucos relatos de morte súbita registrados em milhões de paci-

entes examinados com macroagregaâos de albumina.

A injeção endovenosa do radiofãrmaco é geralmente ad-
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sinistrada oom o paciente sentado, respirando normalmente. Oono

a circulação pulmonar ê ura sistema de baixa pressão, a posição

do tórax e o esforço respiratório no momento da injeção são im-

portantes. A respiração forçada pode mudar o padrão de distri-

buição do fluxo sangüíneo, assim como a variação de posição.

Após a injeção do radiofármaco, obtém-se imagens na

câmara de cintilação (gama-câmara), com cerca de 400.000 conta-

gens por incidência, nas vistas anterior, posterior, lateral

direita e lateral esquerda, podendo se estender o mapeamento

para as vistas oblíquas anterior e posterior, esquerda e direi-

ta, totalizando de 1 a 8 incidências, dependendo do objetivo do

exame.

A posição do paciente durante o mapeamento não ê im-

portante, sendo usualmente em decúbito dorsal ou conforme a in-

cidência a ser registrada.

1.5.4 - Investigações fundamentais com macroagregados

TOW e col. (1966), utilizaram um método indireto para

a determinação da partição do fluxo sangüíneo pulmonar, com a-

nãlises densimétricas de imagens obtidas por um mapeador linear.

0 radiofãrmaco utilizado foi a albumína sérica humana (MAA)mar-

cada com um radionuclídeo, mais freqüentemente o Iodo-131, in-

jetados endovenosanente em cães, coelhos e seres humanos.

Os MAA alojaram-se no leito capilar pulmonar na pri-

meira passagem pelos pulmões. Mais de 85% das partículas de MAA

tihhain diâmetro igual ou maior de 9,2 microns; como os capila-

res pulmonares têm diâmetro médio de 8 a 9 microns (1 a 15JI ),a

eficiência de extração correspondeu a 80%, isto é, 80% das par-
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ticulas ficaram retidas no pulmão na primeira passagem, enquan-

to que agregados menores que os capilares, na ordem de 20% pas-

saram pelos pulmões, entrando na circulação sistêmica, onde eram

metabolizados no fígado e baço, sem recircularem. Essa eficiên-

cia da extração de 80% em vez de 100% não introduziu, entretan-

to, um erro apreciável na estimativa do fluxo arterial pulmonar

regional. Dos quase 20% que passaram pelo filtro arteríolo-capi-

lar pulmonar, apenas uma quantidade sem significânda alcançou os

pulmões pela circulação brônquica. Na ausência de curto-circui-

to anormal, o fluxo arterial pulmonar por MAA ê o fluxo de ar-

téria pulmonar e não o total (sendo justamente este fluxo arte-

rial pulmonar que interessa ao exame).

Não houve elevação de pressão da artéria pulmonar nas

doses usuais, conforme a relação de oclusão e a riqueza de anas-

tomoses da rede vascular pulmonar.

Um desvio padrão de 20% em média, para a variabilida-

de e distribuição pulmonar dos macroagregados, indicou que as

partículas haviam sido uniformemente misturadas, antes da dis-

tribuição pelas várias regiões dos pulmões. Essa variabilidade

pode estar relacionada às diferenças existentes na composição

das amostras ou a diferenças na distribuição do fluxo sangüíneo,

a partir da artéria pulmonar associada com diferentes posições

do pulmão, jã que foram tiradas amostras da radiatividade de vá-

rias partes dos pulmões de cães sacrificados após dose de MAA.

Estudos radioautográficos mostraram agregados nos va-

sos sangüíneos de vários calibres, entre arteríolas e capilares.

A correlação entre as partículas de I-MAA com gló-

bulos vermelhos marcados com Cromo-51 ( Cr) foi altamente sig-

nificativa, (r • 0,97), havendo, portanto, uma distribuição li-

near entre MAA c os glóbulos vermelhos.
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Em relação â postura, a injeção do radiofármaco, na

posição de decúbito dorsal, permitiu a distribuição uniforme por

toda a altura do pulmão. Na posição sentada, os segmentos supe-

riores do pulmão direito tiveram apenas 28% do fluxo que tiveram

em supino; e no pulmão esquerdo sendo 44%. O desvio de fluxo

foi linear em ambos os pulmões, até que o mais inferior dos

segmentos do pulmão direito e dois segmentos mais inferiores do

pulmão esquerdo fossem alcançados.

A diferença entre a distribuição do fluxo nos pulmões

direito e esquerdo, e a variação do comportamento do fluxo en-

tre os dois pulmões não ficou clara, sendo admitido o fato de o

diafragma esquerdo estar mais baixo do que o direito. Admitiu-

se, também, que os segmentos inferiores pudessem ter uma maior

resistência vascular devido a sua localização abaixo do nível

do ãtrio esquerdo.

Durante uma inspiração profunda, o fluxo arterial pul-

monar desviou-se para baixo, resultando em uma redução no ápice

e aumento na base. Essa ocorrência foi interpretada como conse-

qüência da redução da pressão transmural do sistema arterial

pulmonar.

TI SI e col. (1968) estabeleceram a primeira evidência

direta de correlação entre a distribuição regional dos macroa-

gregados de albumina e o fluxo sangüíneo regional pulmonar. Es-

ses autores investigaram a capacidade de o fotomapeamento com

câmara de cintilação prover dados quantitativos (numéricos) que

se relacionassem com a distribuição do fluxo sangüíneo pulmonar.

> » • • •
Em 14 cães foram ligadas as artérias do lobo superior

esquerdo, e fluxômetros eletromagnéticos foram colocados no

tronco da artéria pulmonar e na artéria do lobo inferior esquer-

do (LIE). Com isto, o fluxo para a artéria pulmonar direita era
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igual ao fluxo total menos o fluxo da artéria do LIE. Em um es-

tado estável de fluxo foram injetados endovenosamente 300 yd da

I-MAA. Com uma gama-câmara foram obtidos dados numéricos re-

lativos à distribuição entre os fluxos do pulmão direito e do

LIE. As contagens radiativas, obtidas de cada pulmão, foram to-

talizadas e a percentagem de cada pulmão, calculada. Essa per-

centagem foi então comparada com a percentagem de fluxo sangüí-

neo obtido diretamente de cada pulmão pela fluxometria, em três

circunstâncias: a) estágio 1: animal vivo e pulmão ventilado;b)

estágio 2: após o sacrifício do animal, com o pulmão no tórax

não ventilado; c) estágio 3: com os pulmões excitados.

Nos estágios 1 e 2 ocorreram diferenças estatistica-

mente significativas entre os dois métodos, respectivamente, de

14% + 4,6% e de 15,4% + 3,8%. Diferenças essas atribuídas â

interferência determinada pela herniaçao do pulmão através da

linha média, decorrente da ligadura da artéria do LSE que con-

seqüentemente diminui de volume. No estágio 3, com os pulmões

excitados e sem interferências, a diferença entre os dois méto-

dos de determinação do fluxo regional foi de 5,1% + 3,9%, não

significativa, e com alto grau de correlação: r = 0,80 ep<0,001.

CHERNICK e col. (1965) compararam dois métodos para

estimar a perfusão de cada pulmão em 27 pacientes em repouso e

em exercício. Os métodos utilizados foram a broncoespirometria

diferencial e o mapeamento de cintilação radioisotópica. A bron-

coespirometria avaliou a distribuição do fluxo sangüíneo pulmo-

nar de cada pulmão pela medida da percentagem de captação de o-

xigênio (V0~) total por parte , .de cada pulmão, através de um

tubo de Carlens. (VO- total * VO- pulmão direito + VO2 pulmão

esquerdo).

0 mapeamento radioisotópico pelo mapeador linear e a
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determinação da densiroetria standard baseou-se em que a radia-

tividade regional, unilateral seria diretamente proporcional

ao fluxo sangüíneo para aquele lado. 0 quociente da soma das

densidades do pulmão direito e do pulmão esquerdo, divididos pe-

la soma das densidades de ambos os pulmões foi usado como o

coeficiente de perfusão para cada pulmão. Dezessete pacientes

foram estudados em repouso e dez o foram durante o exercício em

bicicleta ergométrica.

No grupo estudado em repouso, foi realizado o mapea-

mento pulmonar coro I-MAA, 300 mCi, 3 a 10 dias apôs a bron-

coespirometria, sem ter havido mudanças nas condições clinicas

dos pacientes. O MAA foi injetado com os pacientes em decúbito

dorsal e o mapeamento foi tomado pela vista anterior. A corre-

lação entre o V0- de cada pulmão e a percentagem do fluxo por

cintilometria foi excelente, com r = 0,98 e p < 0,001. Embora a

diferença entre os dois métodos fosse de -16 a +8% a diferença

média não foi estatisticamente significativa.

No grupo estudado durante o exercício, em supino , o

MAA. foi injetado ao fim do quarto minuto do exercício e a bron-

coespiroroetria realizada simultaneamente. Houve uma concordân-

cia excelente entre os dois métodos: r = 0,95 e p < 0,001.

As diferenças foram de -10 a +5%, mas a diferença mé-

dia não foi significativa. Deve-se considerar que determina-

ções duplicadas da broncoespiroroetria podem acusar diferenças

de -18 a +29% (SODERHOLM, 1955).

1.6 - A Distribuição Regional do

Fluxo Sangüíneo Pulmonar
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1.6.1 - Diferenças regionais

O estudo dos diferentes aspectos da função pulmonar

evidencia significativas diferenças regionais no pulmão do ho-

mem CHEST, 1962; WEST, 1978).

0 fluxo sangüíneo, a ventilação, o intercâmbio de ga-

ses, a pressão pleural, o tamanho dos alvéolos e a tração mecâ-

nica não são uniformes, variando conforme a altura considerada

do pulmão em ortostatismo. Variações em decúbito também ocorrenv

mas são muito menos marcadas (DOLLERY, DYSON, SINCLAIR, I960;

WEST & DOLLERY, 1960; KÀNEKO e col.> 1966; CLAISTER, 1967; WEST,

1978).

O pulmão e uma mistura de ar, sangue e outros tecidos.

A proporção de ar faz com que a densidade do pulmão corresponda

a cerca de .0,25 da densidade de água* Isso implica em que a di-

ferença de pressões intratoradcas (avaliadas na pleura ou no

esôfago) entre dois pontos de alturas diferentes, seja de um

quarto da distância vertical entre ambos, em centímetros. Para

10 cm de altura, a diferença é de 2,5 cm de água de pressão.

Presumindo-se a altura vertical do pulmão do adulto médio em até

30 cm, a diferença na pressão pleural do ápice â base é de cer-

ca de 7,5 cm H20 (KREUGER, BAIN, PATERSON, 1961; BRYAN, MILIC-

EMILI, PENGLELLY, 1966).

Essa diferença de pressão hidrostática ou gravitacio-

nal reflete-se virtualmente na desigualdade topográfica da fun-

ção ventilatória do pulmão. Os espaços aéreos, na parte inferior

do pulmão, ocupam uma posição mais baixa na curva volume/pres-

são do que os espaços aéreos da parte superior. Os alvéolos in-

feriores estão mais próximos do seu menor volume pela menor

pressão de distensão, mas sofrem um maior gradiente pressórico
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transpulroonar-na inspiração, sendo conseqüentemente mais venti-

lados. Os alvéolos da parte superior estão mais próximos de seu

volume pela maior pressão de distensão a que estão submetidos,

sofrendo um menor gradiente de pressão transpulmonar na inspi-

ração, sendo menos ventilados. O ápice do pulmão é relativamen-

te sobreexpandido não só pela maior negatividade de pressão in-

trapleural a este nível como pela distensão pelo peso do pulmão

em si (GLAZIER e col., 1967; WEST, 1978).

O fluxo sangflineo pulmonar é essencialmente igual ao

fluxo sangüíneo sistêmico, havendo entretanto diferença heroodi-

nâmica significativa.

O volume sangüíneo pulmonar é de aproximadamente 10%

do volume sangüíneo total. No adulto médio os dois pulmões con-

têm cerca de 500 ml de sangue. Cerca de 20% (70-100 ml) encon-

tram-se nos capilares, 15 a-20% no compartimento arterial e 50

a 60% no compartimento venoso (FISHMAN, 1961; WEIBEL, 1963;

FREITAS e col,, 1964; HARRIS & HEATH, 1977).

As variações da volemia pulmonar fazem-se através da

variação de volume de seus compartimentos vasculares de dife-

rentes distensibilidades. As pequenas veias detêm 45% da com-

placência vascular pulmonar total. As grandes artérias,as gran-

des veias e os vasos capilares têm cada um 15% do total, e as

pequenas artérias participam com 10% da complacência vascular

(AVIADO, 1965; CARO, 1966).

A pressão art. ial pulmonar normal, em um indivíduo

vivendo no nível do mar tem picp,sistõlico de 18 a 25 mmHg, um

valor diastólico final de 6 a 10 mmHg e um valor médio de 12 a

16 mmHg. A hipertensão pulmonar está presente, quando a pres-

são arterial sistõlica excede 30 mmHg e a pressão arterial mé-

dia exccJe 20 mmHg. A pressão venosa pulmonar média é usualmen-
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te de 6 a 10 ramHg. A diferença de pressão artêriovenosa que mo-

ve o débito cardíaco pelo leito vascular pulmonar é de 2 a

10 iranHg. A resistência vascular pulmonar total em adultos nor-

mais é de 120 + 40 dinas.s.cm" ou de cerca de 1,5 + 0,5 mraHg.l.

min (FISHAMN, 1962; WEIBEL, 1963). Essa resistência tem uma a-

centuada facilidade para se tornar ainda menor, quando a pres-

são no seu interior se eleva; o aumento da pressão arterial ou

da pressão venosa pulmonares causa queda na resistência vascu-

lar pelo recrutamento de vasos previamente fechados ou pelo au-

mento de calibre de vasos de diferentes compartimentos vascula-

res do pulmão, dentro de certos limites.

O pulmão normal de um adulto, em posição expiratõria

de repouso, tem as seguintes dimensões médias: 25 cm no sentido

crâneo-caudal, 16 cm no sentido ântero-posterior, 10 cm ã direi-

ta e 7 cm-a esquerda, no sentido transversal (TESTUT & LATARJET,

1947; WEIBEL, 1963).

Considerando-se a árvore arterial pulmonar como uma

coluna continua de sangue, a pressão arterial varia de cima a-

baixo 1 cm H~0 por centímetro de distância. Sendo o valor médio

da pressão arterial pulmonar média em repouso, da ordem de

14 mraHg ou 19 cm de água, medida em supino, e de cerca de 12 cm

de água em ortostatismo, a altura a que pode atingir a perfusão

pulmonar acima do nível do tronco da artéria pulmonar não ul-

trapassa 19 cm de água em decúbito e 12 cm de água no tórax e-

reto (RIGATTO, 1973).

A distribuição do fluxo sangüíneo pulmonar é uma fun-

ção complexa, centralizada nos efeitos diretos e indiretos da

gravidade.

No pulmão ereto pode-se identificar quatro zonas quan-

to ao padrão perfusional. Em cada uma delas, o fluxo sangüíneo
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ê determinado pelo balanço âe forças entre as pressões arterial,

alveolar, venosa, interstieiai e a resistência vascular pulmo-

nar regional (PERMUTT, BROMBERGER-BARNEA, BARRE, 1962; WEST,

DOLLERY, NAIMARK, 1964; GLAZIER e col., 1969). Essa divisão, na

verdade, expressa o comportamento suposto dos vasos pulmonares

pequenos nas diferentes regiões do pulmão e a resultante dife-

rença regional no fluxo sangüíneo.

Na Zona I, perto do ápice ou nos 2,9 cm mais altos do

pulmão, a pressão arterial é inferior â pressão alveolar. Isso

determina o colapso dos vasos capilares e a ausência de per-

fusão pulmonar nesse nível. Na verdade, fi siologi camente, a pei?-

fusão na Zona I é limítrofe, cessando em condições de hipoten-

são arterial pulmonar. A pequena extensão da Zona I a torna fi-

siologicamente pouco significativa.

Na Zona II, intermediária, â medida que se desce na

altura do pulmão, a pressão da artéria pulmonar torna-se maior

que a pressão alveolar, mantendo-se essa, maior que a pressão

justavenosa. Nessa situação, o capilar pulmonar comporta-se co-

mo uma resistência de Starling: um tubo colapsável que se deixa

comprimir e obliterar na extremidade venosa, onde a pressão no

seu interior é menor. O influxo vascular está aberto, enquanto

o escoamento encontra-se fechado. Entretanto, ambas as pressões

alveolares e intravascular - variam com a respiração e o ciclo

cardíaco, o que determina um fluxo sangüíneo intermitente,ocor-

rendo durante a sístole, quando a pressão telecapilar supera a

pressão alveolar, independendo da pressão venosa. A pressão ar-

terial aumenta à medida que se 'desce no sentido vertical do pul-

mão, enquanto a pressão alveolar é constante; portanto a dife-

rença de pressão responsável pelo fluxo, ou seja, a pressão ar-

terial menos a pressão alveolar, aumenta para baixo, explicando
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o aumento do fluxo sangüíneo em direção às zonas inferiores. O

fluxo sangüíneo aumenta rapidamente desde o topo da Zona II atê

cerca de 15 cm para baixo, onde a taxa de aumento torna-se me-

nor, entrando-se em outra zona.

Na Zona ITIf a pressão arterial é maior do que a pres-

são alveolar e esta ê menor do que a pressão venosa, ou, em ou-

tras palavras, a pressão arterial é maior do que a pressão ve-

nosa que é maior que a pressão alveolar. Assim sendo, os capi-

lares mantêm-se permanentemente abertos e o fluxo sangüíneo ê

contínuo, dependendo do gradiente pressórico artério-venoso. A

diferença da pressão transmural aumenta para baixo e o fluxo

igualmente aumenta, mas com variação menos rápida que na Zona H.

Na extrema base do pulmão, há uma zona na qual cons-

tata-se redução do fluxo:ê a chamada Zona IV. Essa redução da

perfusão, que vinha crescendo desde o topo da Zona II e se con-

tinuava pela Zona III, não" pode ser explicada pela relação en-

tre as pressões arterial, alveolar, e venosa, acreditando-se se-

ja causada pelo aumento de resistência dos vasos extra-alveola-

res mais basais, devido â redução nos seus diâmetros secundaria-

mente à pressão do líquido intersticial. Em pacientes com redu-

ção do volume pulmonar ou com estenose mitral, esta zona ê proe-

minente e freqüentemente associada com edema intersticial (WEST,

DOLLERY, HEARD, 1965; MILIC-EMILI, 1966; HUGHES e col., 1968;

GLAZIER e col., 1969).

A extensão das zonas é variável. Nos indivíduos sa-

dios, em posição ereta, a maior parte do pulmão está na Zona

III, há usualmente uma menor Zona II, uma Zona I não significa-

tiva e uma Zona IV mensurável mas pequena (ANTHONISEN & MILIC-

EMILI, 1966; WEST, 1978).

Se o topo da Zona II é tomado para representar a

pressão arterial pulmonar media e o topo da Zona III é tomado
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para representar a pressão venosa pulmonar, pode-se encontrar

uma estreita correspondência com pressões vasculares medidasdi-

diretamente (DAWSON, KANEKO, McGKEGOR, 1965; ANTHONISEN & MUJO

EMILI, 1966; FRIEDMAN ft BRAUNWALD, 1966; KRISHNAMURTHY, SRINI-

VASAN, BLAHD, 1972; GIUNTINI e col., 1974; KONSTAM e col.,

1979).

Vários fatores influem fisiologicamente na distribui-

ção regional do fluxo sangüíneo pulmonar» entre eles a postura

ou posição do corpo, a idade, o exercício e o volume pulmonar.

O decúbito dorsal elimina as diferenças regionais do

sentido vertical, crâneo-caudal do pulmão, tornando mais unifor-

me a distribuição da perfusão. A diferença entre os aspectos an-

terior e posterior do pulmão em supino não é significativa, porque

a altura vertical está diminuída e, nesta posição, as pressões são

relativamente constantes (WEST t DOLLEKY, 1960; ÜEDA, HO, KAI-

HARA, 1964; FRIEDMAN & BRAUNWALD, 1966; TON e col., 1966). Em

posição de cabeceira inclinada para baixo, cerca de 1509, há pre-

ponderância do terço superior (craneal) em relação ao seu terço

caudal de 1,47 a 1,69 (FRIEDMAN ft BRAUNWALD, 1966).

O volume pulmonar é importante determinante da resis-

tência vascular pulmonar com conseqüente influência na perfusão

regional do pulmão. Em grandes volumes pulmonares, a pressão e-

fetiva, ao redor dos vasos extra-alveolares, é menor que a pres-

são alveolar, o que aumenta o seu calibre e reduz sua resistên-

cia. Por outro lado, as paredes arteriais contêm musculatura li-

sa e tecido elástico que resiste à distensão e tende a reduzir

seu calibre, resultando em maior resistência a baixos volumes

pulmonares. Os vasos capilares sofrem a ação direta da pressão

alveolar; se esta crescer acima da pressão capilar, esses vasos

tendem a se colapsar e suas resistências sofrem. Ademais, nos
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grandes vasos capilares, a resistência é reduzida pela disten-

são das paredes alveolares. Como resultante,a capacidade pulmo-

nar total e fluxo aumenta nas Zonas III e IV, enquanto que em

volume residual o padrão de distribuição é mais uniforme entre

as Zonas I, II e III, podendo haver até leve predomínio de flu-

xo nos ápices, e havendo aumento da extensão da Zona IV, onde

ocorre redução basal do fluxo sangfiíneo (HUGHES e col., 1967;

HUGHES e col., 1968).

A medida que aumenta a idade, há um leve desvio da

perfusão em direção ãs zonas superiores do pulmão em ortosta-

tismo. Isto se torna mais significativo apôs os 65 anos de ida-

de, mantendo-se, entretanto, a predominância do fluxo nas zonas

inferiores do pulmão (HOLLAND e col., 1968). Esse aumento do

fluxo nas zonas superiores é provavelmente devido a uma eleva-

ção na pressão da artéria pulmonar com a idade, a que está tam-

bém provavelmente associada, a aumentada resistência vascular

das zonas inferiores, resultantes da perda de retrocesso elás-

tico do tecido pulmonar (EMIRGIL e col., 1967; HUGHES e col.,

1967; HOLLAND e col., 1968).

Durante o exercício em posição ortostãtica, o aumento

do débito cardíaco, da pressão arterial e da pressão venosa pul-

monares levam a um aumento de fluxo para as regiões superiores,

tornando a distribuição da perfusão mais uniforme em toda a ex-

tensão vertical do pulmão do que em repouso (WEST & DOLLERY,

1960, KRISHNAMURTHY, SRINIVASAN, BLAHD, 1972; WEST, 1977).

Em termos relativos, o pulmão direito tem um fluxo

sangüíneo maior do que o pulmão esquerdo. A porção inferior do

pulmão é provavelmente melhor perfundida na direita que na es-

querda (BALL e col., 1962; UEDA, 110, KAIHARA, 1964; E-

MIRGIL e col., 1967\ HUGHES e col., 1967; HOLLAND e
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col., 1968; HUGHES e col., 1968a; HUGHES e col., 1968b;

WEST e col., 1977).

Como vemos, a distribuição do fluxo sangfiíneo pulmo-

nar ê normalmente muito irregular, com o ápice sendo apenas es-

cassamente perfundido em condições de repouso, no tórax ereto.

A distribuição da ventilação é também irregular, mas a diferen-

ça não ê tão acentuada como a do fluxo sangüíneo, que aumenta

cerca de 8 vezes do ápice ã base (WEST & DOLLERY, 1960; WEST,

1978). Os ápices têm alvêolos mais expandidos, menos ventilados

e menos per fundidos por unidade de volume que os da base, sendo

bem maior a diferença perfusional. Como resultante, há um dese-

quilíbrio da relação ventilação-perfusão nos diferentes níveis,

com conseqüentes diferenças regionais no intercâmbio de gases.

A pressão parcial de oxigênio do ápice, ao nível do mar, é de

132 mmHg e a da base de 89 mmHg. A pressão parcial do dióxido

ae carbono aumenta aproximadamente 14 mmHg do ápice â base. O

pH do sangue de final de capilar pulmonar no ápice é de 7,51 e

de 7,39 na base (WEST, 1962; WEST, 1977).

Esquemãtica e didaticamente, no pulmão do adulto jo-

vem, hígido, em posição ortostãtica, pode-se considerar a mé-

dia da distribuição da ventilação e da perfusâo e a relação

Va/Q da seguinte maneira (NUNN, 1969):

a) terço superior (zonas apicais): ventilação alveo-

lar (V) s 20% do volume de ar corrente (VAC).; perfusao (Q) " 10%

do débito cardíaco (DC).; relação V/Q = 1,7.

b) terço médio (zonas intermediárias): V = 35%; Q»33%;

V/Q «0,9. . "••

c) terço inferior (zonas basais): V = 45%; Q =57%; V/Ó »

0,7.
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1.6.2 - Modificações com a idade

HOLLAND e col.(1968) estudaram a distribuição regio-

nal da perfusao pulmonar em 6 indivíduos entre 65 e 75 anos de

idade. Todos eram homens, empregados aposentados do hospital,

voluntários para o estudo, sem antecedentes clínicos cardiovas-

culares ou pulmonares e com exames físico, radiográfico de tó-

rax e eletrocardiogrãfico normais. As provas de função pulmonar

que incluíram determinação de volumes e capacidades pulmonares

e espirometria estavam dentro dos limites de normalidade, até

25% dos valores de predição. Quatro dos examinados tinham sido

tabagistas por largo tempo e 2 nunca tinham fumado. Entretanto,

o grupo foi considerado homogêneo porque as provas de função

pulmonar e a distribuição da ventilação com radionuclldeos não

diferenciou os 4 ex-tabagistas dos 2 que não o foram.

As avaliações de perfusao foram feitas com os pacien-

tes em posição sentada, pela parede posterior do hemitórax di-

reito. Estimou-se a distribuição da perfusao pela técnica de

BALL e col. (1962). Foram injetados rapidamente 1-2 raCi (37-74

MBq*) de xenônio-133 dissolvidos em 5 ml de solução salina por

veia periférica, em capacidade residual funcional com a respi-

ração suspensa e glote aberta atê serem obtidas contagens está-

veis (cerca de 15 segundos);após uma inspiração profunda eram

registradas novas contagens com respiração suspensa em capaci-

dade pulmonar total (cerca de 10 segundos). Estimou-se a dis-

tribuição da perfusao pela variação das contagens entre as dis-

tâncias ápice-base (0-5-10-15-20-25 cm), sendo os resultados

expressados como distribuição da perfusao "per alveolus" (BALL

e col., 1962; ANTHONISEN 6 MILIC-EMILI, 1966).Considerou-se tam-

* Unidade de atividade de uma fonte radiativa (ver Apêndice).
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bem a variação de extensão das zonas pulmonares (WEST, DOLLERY,

NAIMARK, 1964; HUGHES e COl., 1968a).

O fluxo sangüíneo pulmonar para as zonas superiores

estava aumentado, embora ainda permanecendo predominante nas zo-

nas inferiores.

A avaliação contemporânea da distribuição da ventila-

ção, no mesmo grupo de pacientes, mostrou que durante uma ins-

piração em capacidade vital a distribuição era similar aquela

vista em indivíduos jovens (MILIC-EMILI e col., 1966; DOLLFÜSS,

MILIOSKILI, BATES, 19671. Ao nível da ventilação de repouso

a distribuição da ventilação não foi preferencial para as zonas

inferiores como em adultos jovens, exibindo um padrão de dis-

tribuição da ventilação similar àqueles observados em indiví-

duos jovens quando respixando a baixos volumes pulmonares, per-

to do volume-residual CMILIC-EMILI e col., 1966; DOLLFÜSS, MI-

LIC-EMILI, BATES, 1967; ANTHONISEN e col., 1960). Essa diferen-

ça é provavelmente devida ao efeito combinado da perda do re-

bote elástico dos pulmões, observada nos indivíduos idosos (MUR-

RAY, 1976).. Nos idosos, muitas unidades pulmonares em áreas de-

pendentes estão fechadas durante todo ou parte do ciclo respi-

ratório de repouso, alterando a distribuição preferencial para

as zonas inferiores, como ê visto em jovens.

A alteração da distribuição da perfusão coro aumento

do fluxo para as zonas superiores (ou desvio craneai da perfu-

são) é provavelmente devida ã elevação na pressão da artéria

pulmonar, com o avançar da idade, e provavelmente associada ã

aumentada resistência vascular das zonas inferiores, resultante

da perda do retrocesso elástico (WRIGHT, 1961; HUGHES e col.,

1967; TURNER, MEAD, WOHL, 1968).

Esses achados mostram que,no pulmão do homem idoso,há
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una maior âesuniformidade na relação ventilação-perfusão duran-

te a respiração de repouso, o que pode explicar, em parte ou

completamente, o aumento da diferença alvéolo-arterial de oxi-

gênio com o avançar da idade (SORBINI e col., 1968; MURRAY e

col., 1976.

1.6.3 - O índice cãrdio-torãcico

O efeito isolado de um fator simples, sobre a redis-

tribui ção base-ãpice do fluxo sangflíneo pulmonar, pode ser evi-

denciado quando as estruturas cardíacas estão marcadamente au-

mentadas. Sendo a caixa torácica relativamente inextensível, o

parênquima pulmonar tende a ser comprimido entre as estruturas

cardiovasculares aumentadas, ocorrendo uma inversão do fluxo em

relação ao padrão normal. Esse fenômeno é observado no pulmão

esquerdo, onde os gradientes de fluxo são menores que no pulmão

direito, onde, todavia, também pode ocorrer. Por isso, os quo-

cientes de fluxo deveriam ser calculados apenas para o pulnão

direito, onde expressariam mais fidedignamente as variáveis

hemodinâmicas, responsáveis pela distribuição do fluxo sangflí-

neo pulmonar.

Como indicador do tamanho do coração podp-se tomar o

índice cárdio-torácico (ICT), isto é, o tamanho do coração em

relação â caixa torácica. Mede-se o diâmetro transverso interno

do tórax no nível do ponto mais alto do hemídiafragma direito e

o diâmetro transverso do coração como a soma das porções mais

amplas à direita e à esquerda da linha média da coluna espinhal

e excluindo-se o coxim de gordura paracardíaca. Em condições de

normalidade, a maioria dos adultos apresenta quocientes inferio-

res a 0,50, embora alguns indivíduos normais, de biotipo brevi-

1 1 nf*O. finfPSPntwn irairtrr»; irritai e mu Intrnmnnf n r~>,~>r*r-4 „«..->- -. ft Cf\
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FELSON (.1973), em 1.125 indivíduos normais, encontrou em 97,9%

dos casos ICT igual ou inferior a 0,5 e em 2,1% dos indivíduos

ICT superior a 0^5. A correlação entre os gradientes radioisotõ-

picos de fluxo sangüíneo pulmonar e o índice cárdio-torácico ob-

tidos por GIUNTINI e col. U974) era cardiopatas foi 0,66 (n = 10O),

sendo no entanto ampla a dispersão dos valores. Com ICT acima de

0, 80 a correlação foi bem maior.

1.7 - Gradientes de Fluxo Sangüíneo Pulmonar

com Radionuclídeos

1.7.1 — Técnicas para correção das contagens

- G(uz& Radiativos de Alta Sotu.biLLda.dz no Sangue.

A seguinte técnica foi desenvolvida para gases radia-

tivos de alta difusibilidade e solubilidade no sangue com detec-

ção por contadores de cintilação Í5Q (DYSON e col., I960), CO

(WEST & DOLLERY, 1960), C02(DOLLERY, DYSON, SINCLAIR, 1960).

Os pacientes inalavam o gás radiativo e se estabele-

cia radiatividade no tórax durante uma apnéia de 15 segundos,

quando se procediam as determinações seguintes:

1? - Registro de contagens por cintiladores em dois níveis: ní-

vel superior no segundo espaço intercostal esquerdo, na li-

nha hemiclavicular, e nível inferior no quarto espaço in-

tercostal direito, na linha hemiclavicular.

2a - Estabelecimento dos gradientes de contagens entre os ní-

veis considerados.
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3. - Estabelecimento de um gradiente entre as espessuras do tó-

rax ao nível das contagens.

4? - Determinação de uma relação entre os dois gradientes, como

fator de correção.

Exemplo: Gradiente de radiatividade =0,59

Gradiente de espessura «0,82

Gradiente corrigido de radiatividade:

0,59/0,82 = 0,72

Radiativo* dz Baixa Solubilida.de. no Sangue.

ANTHONISEN & MILIC-EMILI (.1966), HOLLAND e col.(1968),

BALL e col. (.1962} determinaram a distribuição regional da per-

fusão pulmonar injetando rapidamente por via endovenosa, 1-2 md

133
(37-74 MBq) de Xe dissolvido em 5 ml de solução salina. A

administração era feita com o paciente em capacidade residual

funcional CCRF), enquanto o indivíduo parava sua respiração com

a glote aberta, até que contagens toçácicas estáveis fossem re-

gistradas (cerca de 15sl em cintiladores externos. Isto era

seguido por uma inspiração máxima em ar ambiente, com o indiví-

duo parando a respiração em capacidade pulmonar total (CPT) até

que fossem obtidas contagens estáveis (cerca de 10s). Conside-

re-se que, quando contagens radiativas são medidas ao volume

pulmonar em que o gãs é injetado, a concentração regional do gás

é uma expressão do fluxo sangüíneo regional por unidade de vo-

lume regional ao volume pulmonar total inicial. Entretanto, em

capacidade pulmonar total, os alvéolos são quase todos de igual

volume (+ 3%), em todas as regiões pulmonares e o volume regio-

nal é diretamente proporcional ao numero de alvéolos. Então,
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quando o Xe ê injetado a volumes pulmonares menores que a

capacidade pulmonar total e as contagens regionais são medidas

após inspiração de ar ambiente atê obtenção de capacidade pul-

monar total, a concentração regional resultante torna-se uma ex-

pressão do fluxo sangüíneo regional por. alvêolo ("per alveolus")

no volume inicial. Para propósitos comparativos, as concentra-

ções regionais têm sido relacionadas às concentrações esperadas,

como se o gás injetado tivesse sido distribuído regularmente a-

través dos pulmões.

NEWHOUSE e col. (1968) empregaram uma técnica que per-

mitiu a avaliação topográfica quantitativa da distribuição da

ventilação e da per fusão pulmonares em câmara de cintilação com

Xe. 0 pulmão foi dividido em três regiões eqüidistantes,den-

tro de limites pulmonares 2,5 cm abaixo do ápice e 5 cm acima

da base, pela vista posterior em ambos os pulmões. O fator de

correção, para a diferença de volume entre as três regiões, foi

estabelecido como a razão entre a taxa de contagem externa e a

concentração de xenônio no nível pulmonar correspondente. Em ou-

tras palavras, partindo de uma concentração conhecida de Xe

em um espirómetro-fonte em equilíbrio, a concentração do gás

dentro do pulmão é conhecida e se obtêm para cada uma das re-

giões a taxa de contagem para o quociente de concentração a um

dado volume pulmonar» Dividindo-se a contagem regional, após a

inalação e a injeção de solução salina do radionuclídeo gasoso,

pela contagem regional em equilíbrio, é possível determinar-se a

ventilação e a perfusão por alvêolo (BALL e col., 1962; ANTHO-

NISEN & MILIC-EMILI, 1966), em capacidade pulmonar total.

KQNSIAM e col. (1979) realizaram cintilogramas perfusio-

nais e ventilatõrios em equilíbrio, em câmara de cintilação,

cujas imagens foram normalizadas para contagens totais, e cor-
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rígidas por subtração da imagem de fundo. Determinou-se, pelo

sistema do computador, a geração de uma fatia vertical de cada

cintilograma. Registrou-se o número de contagens em zonas de 5 mm

do ápice a base de cada fatia de cintilograma; dividiu-se o valor

da imagem perfusional pelo valor obtido da imagem ventilatória,

em equilíbrio» nas zonas correspondentes, resultando na rela-

ção do fluxo sangüíneo relativo por unidade de volume pulmonar

ventilado.

VoKtZculaò Radiativa*

UEDA, HO, KAIHARA (.1964) estudaram o fluxo sangüíneo

pulmonar pela mensuraçio da quantidade de acumulação de ^-MAA;

após injeção endovenosa, o radiofármaco acumula-se seletivamen-

te no pulmão e sua distribuição seria proporcional ao fluxo de

sangue para a região considerada. Esses autores fizeram una cor-

relação para as diferentes espessuras do tecido pulmonar: com-

pararam as contagens subtotals de cada linha do mapa com o ra-

diograma de tórax, em frontal e -perfil, determinando elementos

de correção para larguras e espessuras e distância do mapeador

linear.

FRIEDMAN & BRAUNWALD (1966), usando mapeador linear e

I-MAA, corrigiram para a espessura e largura dos diferentes

níveis do pulmão, dividindo as contagens em cada linha de de-

tecção do mapa pela largura do pulmão sobre o radiograma do tó-

rax, no nível correspondente, permitindo o calculo da r adi ativi-

dade regional por unidade de volume pulmonar.

GIUNTINI e col. (1971) e GIUNTINI e col (1974), usan-

do mapeador linear, computaram um fator de correção, tomando a
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relação entre o volume total de contagens do detector, e o vo-

lume real de contagens, isto ê, aquele volume de contagens su-

perimposto ao tecido pulmonar no nível considerado. No caso, o

fator de correção pode ser definido como o inverso daquela fra-

ção do volume de contagens do detector que é ocupado pelo teci-

do pulmonar.

1.7.2 - Gradientes em indivíduos normais

Gcuz& Radiativai

As determinações dos gradientes de per fusão com cor-

reção para a espessura do tórax entre o segundo e o quarto es-

paços intercostais na linha hemiclavicular, por contadores de

cintilação e gases radiativos de alta difusibilidade e solubili-

dade no sangue, evidenciaram os seguintes gradientes médios:

15O = 0f45 CDYSON e col., 1960); CO^O.,59 (WEST & DOLLERY (1960);

C02=0,30 CDOLLERY, DYSON, SINCLAIR (1960).

As diferenças entre os gradientes podem ser atribuí-

das às propriedades físicas dos gases e ãs variações entre as

técnicas empregadas.

O CO e o CO, radiativos foram preparados com O, ra-

dionuclídeo produzido pelo bombardeamento de nitrogênio cem-deu-

tério, no ciclotron, tendo uma meia-vida de 2 minutos.

WEST & DOLLERY C1960), usando CO. e mapeando com con-

tadores de cintilação a extensão da parede anterior entre o pri-

meiro EIC esquerdo e o nível da quinta costela direita, em 16

indivíduos normais, encontraram entre o extremo ápice e a ex-

trema base os seguintes gradientes médios: perfusão = 0,13; ven-
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tilação = 0,71.

Os gradientes perfusionais eram atenuados pelo exer-

cício e eliminados pelo decübito dorsal.

BALL e col. C19621, empregando Xè com contadores

de cintilação, dividiram o pulmão em três zonas eqüidistantes na

altura vertical e estudaram a distribuição da per fusão e da ven-

tilação em ortostatismo, com correção de volume. Em respiração

corrente, os gradientes médios entre a zona superior CS) e a

zona inferior Cl) foram os seguintes: perfusão-» 0,30; ventila-

ção =0,65.

Em inspiração profunda o gradiente de ventilação S/I

foi de 0;74.

NEWHOUSE e col (1968) estudaram, com xenônio-135,adis-

tribuição do fluxo sangüíneo e da ventilação pulmonares com câ-

mara de cintilação em quatro -homens normais entre os 20 è 45

anos de idade, sentados, em respiração de repouso, dividindo-se

cada pulmão em três regiões na distância vertical, pela proje-

ção anterior, com limites estabelecidos 2,9 cm abaixo do ápice

e 5 cm acima da base, e us ando-se, um fator de correção para vo-

lume. Os gradientes de perfusão ãpice-base foram quatro vezes

maior na base pulmonar direita e 3,2 vezes maior na base pulmo-

nar esquerda. Os gradientes de ventilação ápice-base foram 30%

maior na base (um pouco maior no pulmão esquerdo).

JEBAVY e col. (1970). estudaram por contadora de cin-

tilação 6 indivíduos normais, com injeção endovenosa de TCe,

em inspiração profunda e apnéia, pela projeção anterior do pul-

mão direito com o tórax ereto. O gradiente médio de fluxo entre

as metades superior e inferior foi de 0,49, com valores máximo

e mínimo de 0,35 e 0,66 respectivamente.
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Radiativa*

UEDA, 110, KAIHARA (1964), usando MAA marcadas com

I, examinaram 8 indivíduos adultos normais em ortostatismo e

em supino, usando um mapeador linear com correção para as di-

ferentes espessuras do tórax. O pulmão foi dividido em metade

superior e inferior, entre a zona da clavlcula e da sexta cos-

tela, com contagens pela parede anterior em ambos os pulmões.

Em ortostatismo,os gradientes médios de fluxo encon-

trados foram: a) pulmão direito=0,60; b) pulmão esquerdo r= 0,81.

A metade inferior do pulmão direito foi a região mais perfundi-

da. 0 pulmão direito foi mais perfundido que o esquerdo.

Em supino, os gradientes médios encontrados foram: a)

pulmão direito = 0,86; b) pulmão esquerdo = 1,22. 0 pulmão direi-

to foi levemente mais perfundido que o esquerdo, sendo a metade

inferior do pulmão direito a região mais perfundida. As dife-

renças regionais em supino foram menores que em ortostatismo.

TGW e col. 11966), testando a técnica perfusional com

macroagregados, constataram que, em ortostatismo, os segmentos

superiores do pulmão direito tiveram 28% do fluxo em supino,en-

quanto os segmentos superiores do pulmão esquerdo recebiam 44%

do fluxo em supino.

FRIEDMAN & BRAUNWALD (1966) estudaram, com 133I-MAA e

mapeador linear, 13 indivíduos normais, pela parede posterior do

hemitórax direito, dividindo o pulmão, por orientação radiológi-

ca, em três zonas iguais, dentro da distância vertical ãpice-

base, e determinaram gradientes entre os terços superiores e in-

feriores (zona superior/zona inferior: S/IJ, obtendo os seguin-

tes gradientes médios, com correção de extensão da área mapeada:

em ortostatismo e respiração tranqüila a relação media S/I foi
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de 0,43 + 0,08. Quando o radiofãrmaco foi injetado cora o indi-

víduo em supino, a relação S/X teve a média de 0,92 + 0,05. Em

2 indivíduos, injetados de cabeça para baixo, com inclinação de

1509 o quociente foi de 1,47 e 1,69. Em 2 indivíduos ere tos, in-

jetados em inspiração máxima com a glote aberta, a relação S/I

foi de 0,13 e 0,14.

JEBAVY e col. 019 70), dentro de um grupo de 6 adultos

normais estudados previamente com Xe, usaram MAA em dois ca-

sos encontrando, para a projeção anterior do pulmão direito, gra-

dientes perfusionais entre metades superior e inferior do pul-

mão, de 0,58 e 0,66, em respiração de repouso, com mapeamento/

contagem por roapeador linear e com correção de volume.

KRISHNAMURTY, SRINIVASAN, BLAHD (1972) avaliaram os

gradientes entre as metades superior e inferior de ambos os pul-

mões, em contagens integradas das projeções anterior e poste-

rior, coro "'TC marcando macroagregados de albumina ou colôide

de enxofre, através de câmara de cintilação, em 8 indivíduos

normais, em ortostatismo, sem correção de volume. Encontraram

gradientes S/I médios de 0,64 + 0,12 CO,41 - 0,80).

CLOUTIER e col. (1985) avaliaram a distribuição do

fluxo sangüíneo pulmonar, determinando inicialmente a altura

dos pulmões pela vista posterior, com o paciente sentado, pela

inalação de Xe. Após a delimitação dos limites superior e in-

ferior do pulmão, este era dividido em três segmentos eqüídis-

tantes da base ao ápice e administrava-se por. via endovenosa
Qrt

periférica Tc-MAA na dose de 0,05 raCi/Kg (1,85 MBq/Kg). As

contagens radioisotópicas foram tomadas em cada uma das re-

giões, tendo sido calculada a relação de perfusão das divisões

superiores/inferiores. Era 29 indivíduos normais, constatou-se

um gradiente médio de 0,07-0,29 para o pulmão direito e de 0,10-
0,28 para o pulmão esquerdo.
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1.7.3 - Gradientes en pacientes com

cardiopatia adquirida

0 Aumento da PKtA&ão Vtno&a. Pulmonan. t a

Re.gx.onal da CüicuZação Tuònonau

O aumento de pressão do âtrio esquerdo,acompanhado ou

não de aumento da pressão diastõlica final do ventrículo esquerdo»

leva ao aumento da pressão intravascular e a vasoconstrição nas

zonas dependentes, com aumento regional da resistência vascular,

seguindo-se uma redistribuição do fluxo sangüíneo para as zonas

não-dependentes (das bases para os ápices), aumento da resis-

tência vascular pulmonar total e aumento da pressão arterial

pulmonar {DAWSON, KANEKO, MCGREGOR, 1965; NEST, DOLLERY, HEARD»

1965; GLAZIER, DOLLERY, HUGHES, 1968).

As alterações patológicas mais importantes, na vascu-

latura pulmonar em hipertensão venosa crônica, como em pacien-

tes mi trais, ocorrem nas pequenas artérias musculares, com diâ-

metro entre 100 e 1000 microns, e nas arteríolas e vênulas, com

menos de 100 microns de diâmetro (HURST, 1982).

A filtração da água para o interstício poderia ser o

fator inicial, e a duração, variação individual e outros fato-

res pulmonares circunstanciais modulariam o grau de câmbios fun-

cionais e patológicos dos vasos, interstício e parênquima pul-

monares (WEST, DOLERY, HEARD, 1965; RITCHIE, SCHUBERGER, STAUB,

1969; CHAIT, 1972).

0 aumento da resistência nas zonas dependentes por va-

soconstrição inicial seria uma reação reflexa ao aumentar a

pressão hidrostâtica, associada â compressão por edema parietal

vascular e perivascular e a hipoxemia local decorrente da redu-

ção da ventilação devido ã redução da complacência regional
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(FRANK e col., 1957; WHITE, BUTLER, DONALD, 1958; HUGHES e col.,

1969, GIUNTINI e col., 1974). Considere-se que o aumento pres-

sõrico no ãtrio esquerdo, primariamente na doença da válvula

mitral, ou secundariamente ao aumento da pressão diastõlica fi-

nal de ventriculo esquerdo nas disfunções ventriculares, trans-

mite-se passivamente para a artéria pulmonar, mas ao se romper

o equilíbrio da pressão colõido-osmôtica do plasma - ao redor

de 25 mmHg - haverá transudação de fluido intravascular para o

espaço intersticial, de onde, em sua maioria, será removido pe-

los linfãticos. A quantidade não removida provocará alterações

regionais da complacência pulmonar (SAXHGNe col.',: 1965;: . JORDAN:,

1965; CHAIT, 1972; MESCAROS, 1973).

Devido â maior pressão hidrostática, as zonas inferio-

res, ou dependentes, do pulmão são as mais atingidas, e as di-

ferenças de distensibilidade, entre grupos de alvêolos, alteram

a relação ventilaçao-perfusão, com conseqüente hipoxemia do san-

gue que perfunde as zonas mais comprometidas (DAWSON, KANEKO,

MCGREGOR, 1965; HUGHES e col., 1968; DAWSON, 1969; DAWSON, RO-

CAMORA, MORGAN, 1976).

A hipoxemia estimula a vasoconstrição arteriolar,

(FISHMAN, 1976; BOHR, 1977) com maior aumento da resistência

vascular pulmonar que, inicialmente, sendo maior nas bases ou

zonas dependentes, se estende a toda vasculatura culminando com

aumento da pressão arterial pulmonar (JORDAN, 1965; SPELLBERG,

SURPRENANT, O'REILLY, 1973; GIUNTINI e col., 1974; DAWSON, R0-

CAMORA, MORGAN, 1976). Então, esse aumento da resistência das

zonas dependentes levaria ã redistribuíção do fluxo e, seqüen-

cialmente, na progressão do processo, ao aumento da resistência

vascular total e ao aumento da pressão arterial pulmonar. 0flu-

xo sangüíneo das zonas dependentes pode tornar-se muitas vezes
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maior, invertendo-se o padrão c i r c u l a t ó r i o pulmonar normal(DAW-

SOÜ, KANEKO, MCGREGOR, 1965: WEST, DOLLERY, HEARD, 1965).

O acompanhamento radio lôg ico da evolução da h iperten-

são venosa pulmonar permite d i s t i n g u i r três estágios (KERLEY, 1933;

GRAIGER, 1958; MIIME ft RASS, 1969, JAMES e c o l . , 1971.

19 Estágio:

Congestão venosa pulmonar

Distensão das veias dos lobos superiores e redistri-

buição das vasculatura; a pressão atrial esquerda encontra-st

elevada acima da media normal.

29 Estágio:

Edema interstieiai

Pressão atrial esquerda entre 17 e 20 mmHg; espessa-

mento dos septos interlobuíares (linhas de Kerley),manguito pe-

rivascular e peribrônquio com apagamento do esboço normal dos

vasos e brônquios; edema subpleural, com espessamento pleural

e presença de liquido intracissural; perda de transparência pe-

rihilar.

39 Estagio

Edema alveolar

Pressão atrial esquerda igual ou superior a 25 mmHg;

padrão em "asa de borboleta", geralmente bilateral e simétrico,

ocasionalmente assimétrico ou mesmo unilateral; ãs vezes o e-

dema alveolar pode produzir pequenas densidades nodulares dl-

fusas.
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Agudamente, o aumento da pressão venosa pulmonar leva

ao engurgitamento vascular e ao edema perivascular e intersti-

cial, ou alveolar.

Cronicaraente, a congestão vascular, o edema perivas-

cular e intersticial levam a hipertrofia da camada muscular me-

dia, ao espessamento da camada íntima fragmentação da liroitante

elástica e a fibrose em artérias e veias, podendo haver calei-

ficação e até ossificação. As veias costumam estar dilatadas,

com espessamento e hipertrofia da parede. Encontram-se capi-

lares tortuosos e dilatados. As grandes artérias podem mostrar

depósitos de gordura e placas de ateroma (HURST, 1982). O edema

peribrônquico e da mucosa levam ao estreitamento das vias aé-

reas, e o edema alveolar, a fibrose do parênguima pulmonar. O

engurgitamento dos vasos sangüíneos nas bainhas broncovascula-

res pode levá-los a protulrem na luz das vias aéreas e contri-

buírem para seu estreitamento.

?acitnte.6 com Valvulopatlaò ULtJial e/ou

ou. com Tn6u.iicie.nda CaxdZaca

§ GCL&IÒ Kadiativoò

DOLLERY & WEST (1960), usando O15, CO, C02 radiativos

e contadores de cintilação sobre o tÔrax, avaliaram a distri-

buição da perfusão pulmonar em- pacientes com estenose mitral

(EM).

0 paciente inalava o gás radiativo e se estabelecia

uma radiatividade no tórax, durante uma apnéia de 15 segundos.A
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duração, ou queda da radiatividade no tórax (ou no campo dos

contadores de cintilação) é determinada pela transferência de

gás dentro dos capilares pulmonares e da remoção deste sangue

marcado. Comparou-se dois pontos de alturas diferentes, o se-

gundo espaço intercostal esquerdo e o quarto espaço intercostal

direito. O de maior perfusao depurava-se (decaimento da radia-

tividade) mais por segundo. 0 paciente permanecia sentado, e a

contagem se fazia pela linha hemiclavicular. Estabeleceu-se um

gradiente entre as contagens radioisotõpicas das posições al-

ta e baixa e, desde que as taxas de depuração observadas foram

dependentes do volume pulmonar, o quociente de depuração nos

segundo e quarto espaços intercostais foram usados para compa-

ração entre os grupos de pacientes. Como taxa de depuração, os

autores consideraram o percentual da redução da contagem por

segundo. Exemplo: 29 EIC com redução de 1,6% por segundo; 49 EIC

com redução de 2,5% por segundo: gradiente S/l = 0,64.

Os pacientes com estenose mitral, particularmente a-

queles ocm elevadas pressões arteriais pulmonares, mostraram um

fluxo mais alto para as zonas superiores. Em 10 pacientes com

estenose mitral e hipertensão pulmonar de graus variáveis e em

7 pacientes coro severas estenose mitral e hipertensão pulmonar,

verificaram-se os seguintes gradientes:

a) O15 radiativo

Normais 0,45 (DOLLERY, DYSON, SINCLAIR, 1960);

Média do grupo com EM variável =0,96

Média do grupo com EM severa = 1,38 (diferenças estatis-

ticamente significantes do normal)
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b) CO radiativo

Normals 0,59 (DOLLERY, DYSON, SINCLAIR, 1960);

Média do grupo com EH variável - 1,03.

c) DiÕxido de carbono radiativo

Normals. 0,30 (WEST * DOLLERY, 1960);

Media do grupo com EM severa = 2,32.

DAWS0N e col. C1965) estudaram a distribuição do flu-

xo sangfilneo em 15 pacientes com doença da válvula mitral, re-

lacionando os resultados com parâmetros henodinâmi cos obtidos

por cateterização cardíaca, com Xe, estabelecendo um gradi-

ente de fluxo entre os terços superior, médio e inferior do di-

reito e esquerdo. Em comparação com indivíduos normais, houve

um aumento da relação de fluxo sangüíneo por unidade de volume

da zona superior para a zona inferior, esse aumento tendendo a

ser maior na presença de mais alta pressão venosa pulmonar. O

aumento relativo,no fluxo sangüíneo da zona superior, foi menor

na presença de extrema hipertensão pulmonar com acentuada ele-

vação da resistência vascular pulmonar que em casos de hiper-

tensão pulmonar moderada. A correlação entre a relação S/I e a

pressão capilar pulmonar média foi de 0,45, com p < 0,02. A

respiração com oxigênio a 100% causou um pequeno aumento na per-

fusão das zonas inferiores relativas âs superiores, não relacio-

nada a queda na pressão arterial pulmonar observada por catete-

rismo cardíaco.

HUGHES e col. (1969) estudaram os fatores determinan-

tes da distribuição do fluxo sangüíneo pulmonar em pacientes

com elevação da pressão venosa pulmonar. A ventilação e o flu-

xo sangüíneo pulmonares foram medidos em 8 pacientes com valvu

lopatias mitral ou aõrtica com elevadas pressões venosas pulmo-
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nares, usando-se Xe radiativo, pela técnica de BALL e col.

(.1962) . As raensurações foram feitas em posição ereta sentada e,

em 2 pacientes, em posição supina. Em todos os pacientes,apro-

porçlo de fluxo sangüíneo para as zonas pulmonares inferiores,

em capacidade pulmonar total e capacidade residual funcional, foi

menor que a observada em indivíduos normais. Para o grupo como

um todo, o nível de fluxo sangüíneo máximo, em ambos os volumes

pulmonares , foi desviado 6 cm em direção aos ápices, comparado

com normais • Houve uma correlação entre o desvio no nível de flu-

xo sangüíneo máximo da base para o ápice e o nível da pressão

atrial esquerda ou da pressão pulmonar em cunha (média de 20,6

mmHg) . Em 2 pacientes com padrão de fluxo mais anormal, a dis-

tribuição não variou em diferentes volumes pulmonares.

BJURE, LIANDER, WIDIMSKI (1971) estudaram a distri-

buição do fluxo sangüíneo pulmonar com 133Xe, pela técnica de

BAKE e col. (1967)., uma variação da técnica de BALL e col. (1962),

em 15 pacientes com valvulopatia mitral de variável repercussão

hemodinâmica, em repouso, durante e após o exercício em bici-

cleta ergométrica. Considerou-se como área apical, a situada

cerca de 5 ando extremo ápice, e área basal, a situada cerca de

25 cm do mesmo. Em repouso, o grupo de pacientes com valores

normais ou pouco alterados da pressão média do ãtrio esquerdo,

(pAE) apresentou um padrão normal de distribuição da perfusão.O

grupo, com pressões atriais esquerdas elevadas, apresentou uma

redução relativa do gradiente de fluxo entre o ápice e a base

pulmonares. Não foi encontrada uma correlação estatisticamente

significativa entre os parâmetros hemodinâmicos e a percenta-

gem do fluxo basal, mas o grupo de pacientes com fluxo basal/

igual ou maior que 10% do fluxo total, apresentou valores hemo-

dinâmicos médios alterados, a saber: pressão média do átrio es-

querdo de 15 + 2 mmHg e resistência vascular pulmonar de 2;8 +
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sal inferior a 10% do total, apresentou valor médio de 22 + 3 mmHg

de pressão média do ãtrio esquerdo, 38 + 7 mmHg de pressão ar-

terial pulnonar media e 4,7 + 1̂ 7 iranHg de resistência vascular

pulmonar. Durante o exercício, nos casos em que o gradiente de

perfusao ápice-base era menor que 1 (isto ê, as áreas basais

eram mais per fundidas que as apicais) encontrou-se um desvio api-

cal significativo da perfusao. Quando o gradiente era maior que

1 (áreas basais menos perfundidas que as apicais), observou-se

um aumento relativo da perfusao basal. Quando o fluxo sangüíneo

basal era igual ou maior que 10% do fluxo total, encontrou-se

uma redução significativa da percentagem da perfusao (distri-

buição mais uniforme da perfusao), enquanto que se o fluxo ba-

sal fosse menor que 10% do fluxo, evidenciava-se um aumento sig-

nificativo da perfusao para a ãxea basal, persistindo este flu-

xo aumentado até 15 minutos apôs a complement ação do exercício.

JEBAV? e col. (1970) compararam em 32 pacientes, com

estenose mitral, e era 7 indivíduos normais, parâmetros hemodi-

nâmicos centrais com os resultados da perfusao pulmonar regio-

nal estudados pelo Xe, e pela cintilografia pulmonar com ma-

croagregados de albumina marcados com "Vc e também com resul-

tados da ventilação pulmonar regional estudado com Xe. Com

Xe, o gradiente ãpice-base foi de 0,49 (0,35 - 0,66) para in-

divíduos normais e de 1,10 (0,63 - 1,72) para pacientes com es-

tenose mitral. A relação ãpice-base entre Xe e Tc-MAA a-

presentou uma correlação positiva de 0^906 coro significação es-

tatística para controles e cardiopatas. Encontrou-se uma estrei-

ta correlação entre ambos os métodos, avaliando a distribuição

regional da perfusao pulmonar e os valores hemodinâmicos estu-

dados. A correlação entre o gradiente ãpice-base com MAA e a

pressão média do ãtrio esquerdo foi de 0,745 (p < 0,01). O gra-
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diente ventilatõrio entre zonas apicais e basais, apresentou

uma correlação de 0,892 (p <0,00l) com a pressão média da ar-

téria pulmonar, de 0,704 (p < 0,01) com a pressão média do á-

trio esquerdo.

DAWS ON, KANEKO, McGREGOR (1965) demonstraram com

Xe, como em outros estudos (DOLLERY & WEST, 1960), que a per-

fusão relativa das zonas superiores dos pulmões esta anormalmente

aumentada em pacientes com estenose mitral, e que o grau de re-

versão do gradiente de fluxo e proporcional ao aumento na pres-

são pulmonar intravenosa, particularmente a pressão venosa pul-

monar . Pacientes com congestão pulmonar não portadores de este-

nose mitral, também apresentaram uma per fusão relativamente mai-

or nas zonas superiores, com boa correlação entre o gradiente

de per fusão e a pressão pulmonar intravenosa; mas para um dado

nível de elevação da pressão venosa pulmonar, a redução do gra-

diente de perfusão tende a ser menor em ausência de estenose

mitral. Em 11 indivíduos normais, o gradiente de perfusão variou

de 0,22 a 0,058. A correlação entre os gradientes de fluxo,en-

tre as regiões superiores e inferiores do pulmão direito, e sua

correlação com parâmetros hemodlnâmicos, em pacientes com este-

nose mitral foi a seguinte: pÃP sistólica: r= 0,67 (p<0,01);

pÃP: r= 0,72 (p < 0,01); pCÃP: r= 0,72 (p < 0,01). Em

pacientes com congestão pulmonar e sem estenose mitral, os va-

lores foram estes: pÃP sistõlica: r= 0,59 (p < 0,025); pÃP: r =

0,60 (p < 0,05); pCÃP: r= 0,71 (p < 0,025).

KONSTAM e col. (1979) estudaram experimenta]pente a

possibilidade de correlação entre a pressão arterial pulmonar e

a distribuição do fluxo sangüíneo pulmonar, em 4 cães em posi-

ção ortostãtica, antes e durante a infusão intravenosa de vaso-

constritores. Durante a suspensão da respiração, foram injeta-
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dos endovenosamente 15 mCi de Xe, e imagens pulmonares de per-

fusão e equilíbrio foram registradas em uma câmara de cintila-

ção. O procedimento foi realizado varias vezes em cada cão, com

e sem elevação farmacolÕgica da pressão da artéria pulmonar pa-

ra 5-50 cm H^O. Para cada cintilograma, ò fluxo sangüíneo rela-

tivo por unidade de volume pulmonar ventilado foi plotado con-

tra centímetros acima do hiIo. A pÃP foi derivada de cada curva.

A pressão arterial pulmonar calculada correlacionou-se fortemen-

te (r = 1,83) com pÃP medida.

• PaitZculcu naiíativaA

UEDA, H O , KAIHARA (1964), usando macroagregados de

albumina marcados com iodo-131, examinaram indivíduos normais e

cardiopatas em ortostatismo e em supino, usando um mapeador li-

near e correção para as diferentes espessuras do tórax. 0 pul-

mão foi dividido em metade superior e inferior entre a zona da

clavlcula e da sexta costela, com contagens pela parede anterior

de ambos os pulmões. A mensuração quantitativa do fluxo sangüí-

neo regional pulmonar foi corrigida para as diferentes espes-

suras do tecido pulmonar. A seguir, determinou-se o quociente

dos valores corrigidos das metades superior e inferior de cada

pulmão. Foram estudados 16 pacientes com estenose mitral e 3 pa-

cientes com insuficiência cardíaca sem valvulopatias. Nos casos

de estenose mitral o gradiente médio, em supino foi de 1,15 +

0,35 (0,66 - 1,97) para o pulmão direito e de 1,69 + 0,80

(0,87 - 3,71) para o pulmão esquerdo. Em casos severos, houve

inversão do gradiente de fluxo, cujo grau correlacionou-se com

# <

a duração e severidade dos sintomas. Em pacientes mitrais assin-

tomãticos, a distribuição do fluxo pulmonar foi o mesmo que em

indivíduos normais. 0 gradiente do pulmão direito foi sempre

maior que o do pulmão esquerdo. Em supino, não houve modifica-

rão r\n n^rar» Ao Ai cf ri hiH rãn An finvr» niilmon^r An<t n.iri
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com insuficiência mitral sintomática. Em 3 pacientes, com insu-

ficiência cardíaca sem insuficiência mitral, a distribuição do

fluxo pulmonar foi quase normal em dois casos (gradiente do pul-

mão direito: 0,73 e 0,94, e do pulmão esquerdo: 1,34 e 1,06 res-

pectivamente) , mas em 1 paciente, com infarto agudo do miocár-

dio, constatou-se nítida inversão do fluxo para a metade supe-

rior dos pulmões, com gradientes de 1,86 para o pulmão direito

e 1|34 para o pulmão esquerdo.

FRIEDMAN & BRAUNWALD (1366) estudaram a distribuição

do fluxo sangüíneo pulmonar em 35 pacientes portadores de doen-

ça da válvula mitral (predomínio de estenose mitral), com macro-

agregados de albumin a marcados com I, em mapeador linear com

correção para a extensão da área mapeada. Foram observadas vá-

rias anormalidades na distribuição do fluxo sangüíneo arterial

pulmonar em supino. A relação entre as contagens do terço supe-

rior com o terço inferior foi de 1,01 + 0,34 (p < 0,001). A ex-

tensão da anormalidade de distribuição foi encontrada como sen-

do uma função da severidade hemodinâmica da doença da válvula

mitral, e a relação S/I correlacionou-se mais intimamente com a

pressão média do ãtrio esquerdo pÃÊ que com outras variáveis

hemodinâmicas, a saber: ai pressão média do ãtrio esquerdo (pÃÊ):

r = 0,91 (p < 0,001); b) pressão média da artéria pulmonar

(pÃP): r= 0,68 (p < 0,001); c) gradiente de pressão média en-

tre AP e AE: r= 0,53 (p < 0,01); d) resistência vascular pul-

monar (RVP): r= 0,57 (p < 0,001); e) índice cardíaco (IC) :•

r =-0,67 (p < 0,001); f) com gradiente diastõlico médio através

da válvula mitral (excluindo-se os casos de regurgitação mitral

pura): r= 0,55 (p < 0,01).

A equação de regressão, em mmHg entre a pressão média

do átrio esquerdo e a relação S/I foi; pÃÊ * 14,10 x S/I - 5y32
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o que permitiu a estimativa da pÃÊ a partir da relação S/I den-

tro de 5,3 mraHg a um nível de confiança de 95%. Nenhuma outra

correlação foi tão próxima que com a pÃÊ, o que surgiu a pÃE

como determinante primário da distribuição do fluxo sangüíneo

pulmonar. Com a relação abaixo de 0,65 a pÃÊ foi inferior a

15 mroPg. Com a relação acima de 1 a pÃÊ foi superior a 18 ramHg.

Com a relação acima de 0*91 não houve diferença significativa

pela posição da injeção do traçador.

STEINER & QUINN (1968) estudaram a distribuição do flu-

xo sangüíneo pulmonar em ortostatismo coro macroagregados de al-

buroina marcados com I, determinando a relação de distribui-

ção do radiofãrmaco entre as porções superior e média do pulmão

direito, com contagens pela parede posterior através de conta-

dores de cintilação. Os gradientes de fluxo foram correlaciona-

dos com a pressão arterial pulmonar média, a resistência pulmo-

nar total, a resistência vascular pulmonar, a pressão média do

ãtrio esquerdo e o índice cardíaco, em 7 indivíduos normais, 6

pacientes portadores de estenose mitral e 5 pacientes portado-

res de hipertensão pulmonar primaria. Nos pacientes com esteno-

se mitral em graus variados, houve alta correlação direta com a

pressão média do ãtrio esquerdo (ou pressão capilar em cunha),

pressão arterial pulmonar média e as resistências pulmonares ao

fluxo, e inversamente ao índice cardíaco. Valores de correlação

obtidos no grupo de pacientes com estenose mitral foram os se-

guintes: pÃE =0,87; pÃP= 0,94; RVP= 0,82. Para o grupo de pa-

cientes com hipertensão pulmonar as correlações foram: pÃP= 0,86,•

RVP= 0,76.

KRISHNAMURTHY, SRINIVASAN, BLAHD (1972) avaliaram a

hipertensão arterial pulmonar em cardiopatia valvular adquirida,

cm 27 pacientes, por cintilografia pulmonar perfusional com I-MAA
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mapeados em câmara de cintilação. Foi obtida uma relação media

entre a metade superior e a metade inferior por divisão das

contagens da metade superior do campo pulmonar pelas contagens

sobre a metade inferior. Essa relação foi calculada para as

vistas anterior e posterior de ambos os pulmões, sendo a média

destas relações calculada da expressão A + P/2, e utilizada

para as correlações. Em 27 pacientes com valvulopatias varia-

das, a relação S/I teve a média de 0,99 + 0,38, com extremos

de 0,41 a 1,47. As correlações ficaram assim: pCAP: r -'

0,64 (p < 0,001); pÃP: r= * 0,63 (p < 0,001); RVP: r= 0,42 <p

< 0,05); DC: r=- 0,34 (NS) ; IC: r=- 0,06 (NS). Por catete-

rismo, a correlação entre pÃP e pCAP foi: r = 0^80 (p < 0,001).

Após a correção cirúrgica da valvulopatia, a relação média S/I

reduziu-se e retornou ao nível normal em pacientes julgados

clinicamente como de bons benefícios cirúrgicos.

GIUNTINI U971) estudou, em cerca de 100 pacientes

com cardiopatia reumãtica, a distribuição do fluxo sangüíneo

com macro agre gados de albundna marcados com I. A lesão valvu-

lar prevalente foi a estenose mitral em 56, regurgitação mitral

em 14, estenose aórtica em 11 e insuficiência em 18. Alguns pa-

râmetros hemodinãmicos foram correlacionados com o gradiente

entre o terço superior e o terço inferior do mapeamento pulmo-

nar, tomados como índice numérico da distribuição base-ãpice do

fluxo sangüíneo pulmonar (S/I). O gradiente S/I teve um coefi-

ciente de correlação positivo com a pressão média pulmonar em

cunha (r = 0,59), mas a dispersão dos dados individuais foi am-

pla. Dividindo os pacientes em grupos conforme o nível de pres-

são pulmonar em cunha e a colocação do gradiente S/I acima ou

abaixo da linha de regressão, a análise de variância mostrouque

uma parte altamente significativa desta dispersão pode ser re-

lacionada à resistência pulmonar (RVP) . Exceto para o grupo de
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pressões mais baixas, a resistência vascular pulmonar foi sis-

tematicamente maior em pacientes cuja relação S/I caía acima da

linha de regressão. O coeficiente de correlação entre o gra-

diente S/I e a resistência vascular pulmonar foi de 0,79. Em

pacientes coro pressão média do âtrio esquerdo elevada, o gradi-

ente S/I aproximou-se ou foi maior que 1, caracterizando a in-

versão do fluxo base-ãpice. Quando o gradiente foi menor que

0,70 não havia elevação significativa da pressão do átrio es-

querdo. Com hipertensão arterial pulmonar não secundária à e-

levação da pressão do átrio esquerdo, o gradiente S/I elevou-se

acima dos níveis normais (de 0,25 a 0,68), mas raramente exce-

deu o valor de 1. 0 índice cãrdio-torâcico também relacionou-

se com o gradiente S/I; seu coeficiente de correlação foi de

0,66; em um paciente com insuficiência mitral e grande cardio-

megalia, que se submeteu a substituição valvar, o gradiente S/I

reduziu-se progressivamente de 3,6 para Ò/78, com a redução

da área cardíaca, enquanto a pressão do âtrio esquerdo esteve

inalterada todo o tempo.

SURPRENANT ft SPELLBERG (1974) avaliaram a distribui-

ção regional da ventilação e da perfusão em 6 indivíduos normais

e 22 pacientes com valvulopatia mitral (11 casos de estenose,

3 casos de insuficiência e 8 casos com lesões mistas)• A per-

fusão foi estudada pela administração endovenosa, em supino, de

macroagregado de albumina marcada com Tc, e a ventilação foi

estudada pela administração endovenosa de Xe. Os mapeamentos

foram feitos pelas projeções posterior e lateral do pulmão di-

reito. Contemporaneamente foram- realizadas radiografias de tó-

rax e cateterismo cardíaco. Ocorreu reversão do gradiente nor-

mal de perfusão com aumento relativo na porfusão dos lobos su-

periores, com elevação da pressão do ãtrio esquerdo, A reversão

do fluxo verificou-se em 10 de 12 pacientes com pÃÊ entre 21 e
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35 nunHg;em 5 de 9 pacientes com pÃÊ entre 12 e 20 innHg e em 1

de 7 pacientes com pÃÊ normal. O gradiente de ventilação es-

teve revertido em um terço dos casos coro reversão da perfusao.

Defeitos de perfusao e defeitos de ventilação estiveram presen-

tes em 3/4 de pacientes; em 1/3 destes o defeito perfusionalex-

cedeu o ventilatõrio (obstrução vascular); em outro terço o de-

feito excedeu o perfusional (restrição ventilatõria). Os gra-

dientes de perfusao do pulmão esquerdo foram diferentes dos do

pulmão direito; houve hipoventilaçao relativa do pulmão esquer-

do.

JAMES e col. (1971} estudaram 69 pacientes com insu-

ficiência cardíaca, pela cintilografia pulmonar perfusional com

mi croes feras de albumin a marcadas com ^Tc, injetados em supi-

no, em respiração tranqüila, e compararam os resultados dosdn-

tigramas com radiogramas de tõrax em põstero-anterior em ortos-

tatisroo. A análise dos cintigramas revelou que o padrão mais co-

mum foi o de múltiplos, pequenos e mal-definidos defeitos per-

fusionais não-segmentares, correspondendo a opacidades indefi-

nidas nos radiogramas. Quando os cintilogramas mostraram de-

feitos maiores de perfusao, as radiografias evidenciaram densi-

dades alveolares. Outros sinais cintigráficos pulmonares foram

a redistribuição da perfusao entre as regiões superiores e in-

feriores, alterações da perfusao devido a derrame pleural e au-

mento da ãrea cardíaca.

SOIN, JAMES, WAGNER (1973) empregaram a cintilogra-

fia pulmonar perfusional, com mi croesferas de albumina marca-

das com "Vc injetadas endovenosamente em supino, em 36 paci-

entes com hipertensão pulmonar, para determinar o padrão cinti-

lográfico pulmonar e a possibilidade de distinção da natureza

pré e põs-capilar da hipertensão. Os cintilogramas foram anali-

sados com respeito a área cardíaca, a identificação e proemi-
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nência do trato de saída da circulação arterial pulmonar, a pre-

sença de defeitos perfusionais regionais e a distribuição do

fluxo sangüíneo entre a base e o ápice dos pulmões. Foram obser-

vados achados característicos que proporcionaram pistas diagnos-

ticas na interpretação dos cintilograroas pulmonares perfusio-

nais. Uma área côncava de redução da per fusão ligeiramente a-

cima do hi Io esquerdo, correspondente ao aumento do trato de

saída da arterializaçao pulmonar foi observada em . 65% (19/29)

dos pacientes com hipertensão prê-capilar e 85% (6/7) de paci-

entes com hipertensão pôs-capilar. Cardiomegalia estava presen-

te em 41% dos pacientes com hipertensão prê-capilar e em todos

os 7 casos de hipertensão pós-capilar. Aumento relativo do flu-

xo sangüíneo para as metades superiores dos pulmões, comparado

âs metades inferiores, foi observado em 17 e 57% dos pacientes

com hipertensão pré e põs-capilar, respectivamente. Defeitos

focais de per fusão eram comuns em ambos os grupos.

DAWSON, ROCAMORA, MORGAN (1976) estudaram a distri-

buição regional da perfusão e ventilação pulmonares pelo Xe

em 11 indivíduos normais, em 16 pacientes com estenose mitral

pura ou predominante (Grupo A) e em 12 pacientes com congestão

pulmonar crônica por cardiopatia esquerda pela projeção poste-

rior do tórax ereto (pacientes sentados) (Grupo B). Os dados

foram obtidos de seis segmentos igualmente espaçados em uma li-

nha vertical sobre cada pulmão, o mais alto centrado 3-5 cm a-

baixo do ápice e o mais baixo 2-4 cm acima da cúpula do dia-

fragma. Nos pacientes do grupo A, o gradiente de perfusão ápi-

ce-base estava normalmente reduzido e freqüentemente invertido.

Houve uma significativa correlação negativa entre os gradientes

de perfusão e os seguintes parâmetros hemodinâmicos: pressão

arterial pulmonar sistólica: r = 0,67 (p < 0,01); pressão ar-

terial pulmonar média: r = 0,72 (p < 0,01); pressão arterial
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pulmonar em cunha (capilar): r = -0,75 (p < 0,01). A curva de

regressão indicou que o gradiente perfusional foi anulado (igual

a zero) com uma pressão pulmonar capilar de 18 mmHg. Nos paci-

entes do grupo B, houve igualmente uma significante correlação

negativa entre os valores do gradiente de perfusao hemodinâmi-

cos: pressão arterial pulmonar sistõlica: r = 0*69 (p < 0,025);

pressão arterial pulmonar média: r = 0,60 (p < 0,05); pressão

arterial pulmonar em cunha: r = 0,7l(p < 0,025). O gradiente

de perfusao desapareceu com a pressão capilar pulmonar ao redor

de 26 mmHg. A ventilação das zonas inferiores estava anormalmen-

te reduzida no grupo A e houve uma correlação negativa signifi-

cante entre o gradiente de ventilação e a pressão pulmonar em

cunha no grupo A e não no grupo B. Tanto a perfusao como a ven-

tilação estavam reduzidas nas bases pulmonares nos pacientes

com estenose mitral pura ou predominante, e a desuniformidade aa.

relação V/Q estava signifi can temente menor que nos indivíduos

normais. Nos pacientes com congestão pulmonar crônica não devi-

das a estenose mitral, a distribuição da ventilação era relati-

vamente normal, com menor desunifonnidade regional da relação

V/Q que em normais.

MAEDA e col. (1983). estudaram a distribuição do flu-

xo sangüíneo regional por volume pulmonar por meio da tomogra-

fia computadorizada de radionuclídeos, con mTc-MAA, adminis-

trado por via endovenosa periférica em 32 pacientes, em posi-

ções prona, supina e sentada. Através de uma técnica em que os

dados foram processados com programação ("software11) que recons-

truía imagens tridimensionais de cortes tomogrãficos transver-

sais, frontais e sagitais, verificaram que o fluxo sangüíneo

era maior na direção da gravidade em todos os 31 indivíduos,ex-

ceto em 1, com severa estenose da válvula mitral. Em posição

-. r <-,,-.,«,—^ r,i,~,t.Trs fi n n (, tfp distribuição do fluxo
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sangüíneo pulmonar: ai ura grupo de indivíduos normais quase sem

fluxo nos ápices, o qual aumentava regularmente em direção às

bases; b) um grupo de indivíduos normais onde se identificavam

as três zonas conforme WEST, DOLLERY, NAIMARK (1964); c) um gru-

po com pacientes portadores de hipertensão pulmonar, insuficiên-

cia cardíaca e valvulopatias esquerdas em que havia fluxo pre-

sente nos ápices, com o mesmo aumentando regularmente para as

bases; d) um paciente com severa estenose mitral com fluxo re-

vertido, maior nas partes superiores que nas inferiores. A pres-

são da artéria pulmonar e a pressão venosa estimadas por este

método mostraram razoável concordância coro os valores obtidos em

mensurações hentodinâraicas diretas.

TANAKA e col. (1985) obtiveram imagens de perfusão

pulmonar com "TC-MAA em sistema de processamento de dados.Es-

sas imagens consistiam de áreas de isocontagens: uma área de

100-75% foi definida como uma área de hiperfusão. A distribui-

ção da perfusão pulmonar foi avaliada, usando-se padrões de

áreas de hiperfusão na imagem de perfusão digital anterior. Em

32 pacientes, submetidos à susbstituição da válvula mitral que

tiveram constatadas áreas de hiperperfusão nos campos pulmona-

res superiores pré-operatoriaraente, foi investigada a perfusão

das bases pulmonares. Em 21 pacientes que melhoraram clinica-

mente, apareceram áreas de hiperperfusão nas bases pulmonares

nos pós-operatório tardio; em 11 pacientes, não apareceram áreas

de hiperperfusão nas bases, e em 6 desses, não houve melhora

clínica. Não houve diferença hemodinároica significativa entre

os dois grupos. Esses resultados sugeriram correlações signifi-

cantes entre a melhora clínica e a normalização das imagens de

perfusão digital.
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?a<U.tnte.ò com Can.diopa.tia I&qutmica.

No inf arto agudo do miocârdio (IAM) há uma bem documen-

tada correlação positiva entre a água pulmonar extravascular, a

pressão de enchimento ventricular e os sinais e sintomas, in-

cluindo a hipoxemia arterial, de insuficiência ventricular es-

querda UiDDLE e col., 1976).

Como em outras causas de falência do venticulo esquer-

do, que hemodinamicamente se expressa pelo aumento da pressão

diastólica final do ventrículo esquerdo e na circulação pulmo-

nar pelo aumento da pressão capilar pulmonar e da pressão da ar-

téria pulmonar, há aumento da pressão hidrostática capilar pul-

monar, edema intersticial, redistribuição do fluxo sangüíneo

pulmonar base-ápice, dispersão da relação ventilação-perfusão,

aumento do gradiente alvêolorarterial de oxigênio s hipoxemia

arterial (KAZEMI e col., 1970; AL BAZZAZ 4 KAZEMI, 1972; BIDDLEe

col., 19 76; DAWSON, ROCAMORA, MORGAN, 19 76).

KAZEMI e col. C1970) determinaram a distribuição re-
- 133

gional do fluxo sangüíneo e da ventilação.pulmonares, com Xe

pela técnica de BALL e col (1962), em 15 pacientes após infarto

agudo do miocârdio não complicado, e em 5 pacientes com angina

severa. Os estudos foram repetidos num período de 3 a 25 sema-

nas em 6 dos pacientes com IAM. Os pacientes foram estudados

na posição ereta, ao lado do leito, na unidade coronariana. Hou-

ve uma acentuada redução na perfusão da base pulmonar após IAM.

Pacientes com angina severa mostraram algum grau de hipoperfusao

nas zonas pulmonares inferiores, em grau bem menos acentuado

que aqueles com IAM. A perfusão pulmonar nos pacientes com IAM

reverteu para o padrão visto nos casos de angina nos estudos de

seyuimento. A distribuição da ventilação pulmonar foi normal em
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todos os pacientes.

HALES ft KAZEMI (1974) estudaram a função das peque-

nas vias aéreas através da determinação do volume pulmonar de o-

clusão em 40 pacientes apôs infarto agudo do aiocárdio não com-

plicado, sem evidência clinica ou radiogrâfica de insuficiência

cardíaca conges ti va. O valor médio para o volume de oclusão

das vias aéreas periféricas foi de 125% do previsto em 25 paci-

entes estudados nas duas primeiras semanas apôs o infarto, en-

quanto em 14 pacientes estudados nas segundas duas semanas o

valor médio foi de 104% do previsto, com diferença estatistica-

mente significativa (p < 0,011. Sete pacientes, com volumes de

oclusão elevados nas primeiras duas semanas apôs o IAM, tiveram

valores normais quando reavaliados 4-12 meses mais tarde. Diu-

rese aguda com furosemida reduziu os volumes de oclusão eleva-

dos, para valores normais em 2 pacientes estudados na primeira

semana apôs o infarto.

AI* BAZZAZ & KAZEMI (19 72) avaliaram as conseqüências

do infarto de miocãrdio sobre o pulmão, envolvendo o intercâm-

bio e a distribuição da perfusão e da ventilação, estudando 35

pacientes apôs infarto agudo do miocãrdio não complicado, sem

evidências clinicas ou radiográficas aparentes de insuficiência

cardíaca congestiva, pelo 1 3 3Xe. Os estudos foram estudados

em alguns pacientes durante a pi inteira e terceira semanas apôs

o IAM, e em 7 pacientes dois e seis meses mais tarde. Durante

a primeira semana, a média da PaO,* diminuiu para 72 jranHg, e a

média do gradiente alvéolo-arterial de oxigênio aumentou para

47 mmHg; ambos os valores melhoraram na fase de convalescença.

Respirando oxigênio a 100%, a média da PaO2 foi de 447 mmHg, e

a média do gradiente foi de 203 mmHg durante a primeira semana

* Pressão parcial do oxigênio arterial
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apôs o IAM; ambos os valores retornaram ao normal em estudos de

seguimento em dois e seis meses. A distribuição da perfusão

pulmonar foi aportai na primeira semana. Houve diminuição do

gradiente vertical de perfusão que ocorre normalmente no pul-

mão, coro hipoperfusão relativa da base pulmonar e perfusão au-

mentada do ãpice. Essa anormalidade retornou em direção ao nor-

mal no período de acompanhamento. Não foram demonstradas outras

anormal id -ides hemodin âmi cas.

1.8 - Gradientes de Volume Sangüíneo

Pulmonar com Radionuclídeos

As técnicas radioisotópicas, além de avaliarem o pa-

drão de distribuição do fluxo sangüíneo pulmonar, podem avaliar

a distribuição do volume sangüíneo pulmonar, através do "pool"

sangüíneo cardíaco (URBINA e col, 1981; BATEMAN e col., 1983).

0 método de determinação do "pool" sangüíneo cardíaco

com radiotraçadores presume que as células sangüíneas marcadas

estejam em equilíbrio na vasculatura, e, portanto, que a mensu-

ração da atividade, em qualquer ãrea do pulmão, deva ser pro-

porcional ao volume de sangue naquela ãrea. (WEISSLER, McGRflW, WAR-

REN, 1959).

URBINA e col. (1981) foram os primeiros que demons-

traram a utilidade potencial do "pool" sangüíneo cardíaco para

a determinação de um índice de distribuição do volume sangüíneo

pulmonar (VSP) entre ãpice e base na diferenciação da pressão

capilar pul.ionar (pCAP) normal e anormal. Esses autores deter-

minaram a distribuição ãpice-base (A/B) do VSP através do ma-

peamento do "pool" sangüíneo cardíaco com sincronismo eletro-

cardiogrãfico, e procuraram estimar a pCAP. 0 radiofármaco usa-
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99do foi Tc, em dose de 30jnCi (1.130 CBq)* marcando hemãcias

"in vivo", e as imagens feitas por uma gama-câmara associada a

um computador e sincronizada por eletrocardiografo. A distri-

buição A/B do VSP foi determinada pela contagem radioisotôpica da

imagem sistóiica final da vista oblíqua anterior esquerda,com o

paciente em supino, pela localização de regiões de interesse de

igual tamanho, de 10 pixels, cerca de 2 cm2, sobre o ápice e a

base do pulmão direito, estabelecendo-se um quociente das con-

tagens. Foram analisados mapas de 77 pacientes que tiveram men-

sura ção da pCAP por cateterismo cardíaco. Dez desses pacientes

tiveram mensuraçlo em repouso e em exercício. A relação das

contagens da área apical pelas contagens da área basal consti-

tuiu o quociente considerado. As relações das contagens do ápi-

ce sobre a base foram consideradas anormais se maior que a uni-

dade: A/B l;0. A relação média A/B foi 1,15 + 0,27 para 32 es-

tudos associados com pGAP média anormal (12 mmHg). A relação

média À/B foi 0,85 + 0,23 para 55 estudos associados com uma

pAPC média normal. A comparação entre os grupos normal e anor-

mal teve significação estatística (p < 0,01). A sensibilidade de A/B

para pAPC 12 romHg foi de 81% (26/32) . A especialidade A/B pa-

ra pCAP 12 mraHg foi de 89% (49/55) . As correlações entre A/B e

pCAP foram: em repouso r = 0,48, e em exercício r = 0,45.

BATEMAN e col. (1983) repetiram a técnica de "pool"

sangüíneo cardíaco para a determinação da distribuição do volu-

me sangüíneo pulmonar como um índice da pressão capilar pulmo-

nar em cunha, com algumas modificações técnicas para obtenção

de maior fidedignidade de resultados. 0 radiofármaco usado foi

o Tc, marcando hemácias do próprio paciente "in vitro", in-

jetado endovenosamente em dose total de 30 mCi ( 1.110 MBq). 0

*Giga Bccquerel (Giga"10^)
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equipamento foi a gama-câmara associada a um computador e esta-

belecido um sin cr oni sino eletrocardiogfafico. Posições registra-

das: posterior, com o paciente ereto; oblíqua anterior esquer-

da com o paciente em supino e oblíqua anterior esquerda a 459

com o paciente ereto. Aquisição das contagens e imagens: 16 fo-

tos por ciclo cardíaco, matriz de 64 x 64 no computador, 250.000

contagens por foto. Analise: imagem estática composta de todas

as fotos, submetidas a "smoothing" de 9 pontos; colocação de

áreas de interesse sobre o ápice pulmonar direito e sobre a ba-

se pulmonar direita (areas com mais de 25"pixels"),evitando as

estruturas cardiovasculares: a área apical estendeu-se até o

nível do limite superior do arco aõrtico e a basal atê o nível

médio-ventri cular direito; obteve-se contagens médias por "pixel"

de cada área e estabeleceu-se a relação das contagens por "pixel"

do ápice sobre a base (A/B).. Submeterara-se ã imagem, 30 pacien-

tes monitorizados com cateter com balão de flutuação na artéria

pulmonar; foram examinados 24 homens e 6 mulheres, com idade

média de 63 + 14 (entre 28 e 81 anosl, no pôs-operatorio de ci-

rurgia de coração aberto. A pressão arterial pulmonar em cunha

foi comparada com a contagem radiativa média das densidades to-

madas nas regiões de interesse do ápice e da base, expressadas

como uma relação A/B. Houve correlação forte para pacientes coro

imagens tomadas em ortostatísmo, seja posteriormente (r = 0,864,

p = 0,001) ou em oblíqua anterior esquerda a 459 (r = 0,842, ps

0,001), e apenas ligeiramente menos forte para pacientes cem ima-

gens oblíqua anterior esquerda em supino (r = 0?678, p = 0,001).

Com imagens tomadas com o paciente ereto, a relação A/B maior

que a unidade identificou com alta sensibilidade (100%) e espe-

cificidade (83 a 88%) uma pAPC anormalmente elevada (12 mmHg) .

Ademais, alterações direcionais na relação A/B refletiu câmbios

concomitantes na pAPC apôs intervenção. Resultados: 1) pCAP
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c)12 mmHg e relações A/B =a). 0,89 + 0,12; b) 0,94 + 0,08;

0,08 + 0 ,11 . 2) pCÃP 12 romHg e relações A/B = a) 1,14 + 0,08;

b) 1,19 + 0,07; c i 1,18 + 0 ,13.



2 - 0BJET1VOS

Considerando a diversidade de técnicas cintilográfi-

cas para o estudo da circulação pulmonar, o presente trabalho

tem como objetivo estudar a cintilografia pulmonar perfusional

quantitativa com macroagregados, através das imagens digitais de

perfusão obtidas em câmara de cintilação acoplada a sistema de

processamento de dados, na determinação da distribuição regio-

nal do fluxo sangüíneo pulmonar em ortostatismo, com ênfase nos

gradientes de fluxo: / ?

1. Em um grupo piloto para avaliação da influência das proje-

ções em que as imagens são obtidas.

2. Na determinação dos gradientes em um grupo de adultos jovens,

hlgidos, para o estabelecimento do padrão de normalidade pa-

ra a avaliação direta do fluxo sangüíneo pulmonar independen-

temente de considerações de volume pulmonar ou de topografia

toraeica.

3. Em um grupo de adultos hígidos com diferença etária média de

30 (trinta) anos em relação ao grupo de adultos jovens, para

o estudo da variação na distribuição do fluxo sangüíneo pul-

monar com o avançar da idade.

4. Para estabelecer o poder dos gradientes radioisotõpicos em di-

ferenciar grupos de indivíduos normais de grupos de pacien-

tes com cardiopatia adquirida quanto à distribuição do fluxo

sangüíneo pulmonar.



5. Para estabelecer o potencial de utilização de áreas focais de

interesse no cálculo do gradiente por imagem digital de per-

fusão, prescindindo-se da correção para volumes pulmonares ou

topografia torácica.

6. Para estabelecer o potencial de correlação entre os gradien-

tes cintilográficos com variáveis hemodinâmicas habitualmen-

te alteradas em pacientes com valvulopatia mitral e ou aõr-

tica, com vistas â validade de sua aplicação clinica dentro

da técnica empregada.

7. Para estudar o potencial da técnica do gradiente por imagens

digitais de perfusão na avaliação da distribuição do fluxo

sangüíneo pulmonar em pacientes com cardiopatia isquêmica,

como grupo maior de cardiopatas, com ou sem repercussões he-

modinâmicas mensuráveis.

A hipótese de trabalho considera que os gradientes

radioisotópico, dentro de técnica empregada, na medida em que

expressam a distribuição do fluxo sangüíneo pulmonar têm condi*

ções de discriminar grupos de pacientes quanto .ã distribuição

regional da perfusão pulmonar, além de apresentar poder de cor-

relação clinicamente útil com valores hemodinâmicos mesmo sem

correção para volume pulmonar ou topografia torãcica.



3 - CASUÍSTICA, MATERIAL E MfTOPOS

3.1 - Casuística

3.1.1 - Grupo Piloto

Dezessete pacientes com cardiopatia de qualquer na-

tureza, 12 homens e 5 mulheres, coro idades de 20 a 70 anos, mé-

dia de 49,53 ± 12,57. índice cárdio-torãcico 0,55 ± 0,07.

3.1.2 - Grupo I

Adultos entre 22-25 anos de idade.

Quinze adultos jovens, brancos, 9 homens e 6 mulhe-

res, com média de 23 ± 1 (22-25) anos de idade, sem anteceden-

tes clínicos significativos e não tabagistas. A normalidade da

função cárdio-pulmonar foi determinada por exame clínico, espi-

rométricô simples (capacidade vital, volume expiratórlo forçado

no 19 segundo), eletrocarâiogramâ de repouso e radiografia do

tórax em frontal e perfil; o índice cárdio-torácico foi de0,41

± 0,03 (0,35 - 0,46).

Todos eram voluntários e foram informados da nature-

za dos exames.
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3.1.3 - Grupo II

Adultos entre 50-61 anos de idade.

Dez adultos, 8 mulheres e 2 homens, entre 50 e 61 a-

nos de idade, com média de 54,4 ± 3,63, sem antecedentes clíni-

cos significativos e não tabagistas. Exame clínico, espirométri-

co simples (capacidade vital forçada, volume expiratório força-

do no 19 segundo e coeficiente expiratório forçado no 19 segun-

do) , eletrocardiograma de repouso e radiografia de tórax em fron-

tal e perfil foram normais. índice cárdio-torácico foi de 0,44

t 0,02 (0,41 - 0,48).

Todos eram voluntários e foram informados da nature-

za dos exames.

3.1.4 - Grupo III

Pacientes valvulopatas mitral e aõrticos.

Oito pacientes com valvulopatia mitral e ou aórtica,

submetidos a cateterismo cardíaco, 4 homens e 4 mulheres, entre

20 e 67 anos de idade, com média de 45,62 ± 15,28. Radiogramade

tórax não evidenciou alterações pulmonares parenquimatosas (ã-

reas bolhosas, atelectasias, consolidações), nem pleurais.0ín-

dice cárdio-torãcico foi 0,58 t 0,09.

3.1.5 - Grupo IV

Pacientes com cardiopatia isquêmica.

Vinte e três pacientes com cardiopatia isquêmica, 18
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homens, 5 mulheres, entre 77 e 36 anos de idade, média de 54,8

± 9,1. O diagnóstico de doença arterial coronária com cardiopa-

tia isquêraica foi estabelecido por história clínica, eletrocar-

diograma de repouso ou esforço, e cine-angiocoronariografia a-

normais. Todos eram tabagistas em intensidade variável. 0 radio-

grama de tórax não evidenciou alterações parenguimatosas signi-

ficativas (áreas bolhosas, atelectasias, consolidações ou tumo-

res) , nem pleurais. O Índice cárdio-torãcico foi de 0,52 ± 0,04.

3.2 - Protocolo

O estudo desenvolveu-se em quatro fases, no Serviço

de Medicina Nuclear do Hospital de Clínicas de Porto Alegre.

Primeira Fase:

Formação de um grupo piloto para estudo das variá-

veis envolvidas na técnica de estabelecimento de gradientes de

fluxo com macroagregados por imagem digital de perfusão com câ-

mara de cintilação e computador, incluindo a determinação da ou

das projeções que melhor servissem aos objetivos do estudo. Fo-

ram examinados 17 (dezessete) pacientes cardiopatas, predominan-

temente cardiopatas isquêmicos, encaminhados para exames cinti-

logrãficos variados.

Segunda Fase: .

Formação do grupo de adultos jovens hígidos. Foram

selecionados 15 jovens estudantes do curso médico ou medicos-

residentes do Hospital de Clinicas de Porto Alegre, voluntários,
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com conhecimento da natureza do estudo. Após serem examinados

clinicamente, e serem submetidos a estudo radiogrãfico, eletro-

cardiogrãfico e espiromêtricô nos serviços correspondentes do

Hospital de Clinicas de Porto Alegre, pelas técnicas usuais, pro-

cedeu-se o estudo cintilográfico. Em três deles, repetiu-se o

estudo para teste de reproducibilidade dos resultados (cálculos).

Em outros dois, procedeu-se a nova cintilografia em condições de

inspiração profunda para obtenção de capacidade pulmonar total

(CPT) e de expiração máxima para obtenção de volume residual

(VR).

Terceira Fase:

Formação de um grupo de 10 (dez) indivíduos adultos,

hlgidos com diferença etária média de 30 (trinta) anos, do ou-

tro grupo de adultos, todos voluntários e informados da nature-

za do estudo. Apôs serem examinados clinicamente e através de

exames radiológicos, eletrocardiografico e espiromêtricô foram

submetidos ao exame cintilográfico. De 25 (vinte e cinco) indi-

víduos selecionados, inicialmente, 15 (quinze) foram dispensa-

dos por apresentarem algum tipo de anormalidade cárdiopulmonar.

Quarta Fase:

Estudo de 31 (trinta e um) pacientes com cardiopatia,

encaminhados a partir da Unidade de Hemodinâmica do Serviço de

Cardiologia do Hospital de Clinicas de Porto Alegre e a Unidade

de Hemodinâmica do Instituto de Cardiologia (RS). Esses pacien-

tes foram divididos em dois grupos:

Grupo A: Oito pacientes com valvulopatia mitral ou aõrtica diag-

nosticados pelos meios convencionais, a saber, o clinico,
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o radiológico e o ecocardiogrãfico e hemodinâmico.Den-

tro de 24 ou 48 horas da investigação hemodinâmica pro-

cedia-se ao exame cintilográfico.

Grupo B: Vinte e três pacientes com cardiopatia isquêmica con-

firmados pelo estudo cine-angio-coronariogrãfico. Den-

tro de 24 ou 48 horas do estudo hemodinâmico,eram sub-

metidos ao exame cintilográfico.

3.3 - Radiofármacos

3.3.1 - O Radionuclídeo

O.. "Tc ê um dos raros elementos radiativos cujas pro-

priedades nucleares é quase ideal como traçador em medicina nu-

clear. A química dos compostos de tecnécio, particularmente em

solução aquosa, permite sua ampla aplicação médica.

0 "̂ Tc é formado pelo decaimento beta do Mo (mo-

~ 99

libdênio). Ao decair por transição isomérica para Tc (tecné-

cio estável)/ em uma meia-vida (T 1/2) de 6 horas, o TC emi-

te raios gama, cuja energia é i^ual a 140 Kev com uma abundân-

cia de 89%.
0 ""Tc é obtido em geradores em que o radionuclídeo

99fonte ( Mo) está absorvido a uma coluna cromatográfica. A e-

luiçao do gerador com uma solução,reagente apropriada (solução

fisiológica) retira apenas o radionuclídeo "filho" (99mTc).

A meia-vida do "Tc é adequada para fins diagnósti-

cos em medicina nuclear por ser relativamente curta, 6 horas,

nâo expondo os pacientes a altas doses de radiação.
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3.3.2 - O Macroagregado

0 macroagregado a ser marcado com o radionuclídeo £61

proveniente de "kits" Mallinckrodt* de macroagregados de albu-

mina humana, usados rotineiramente no Serviço de Medicina Nu-

clear do Hospital de Clínicas de Porto Alegre.

Consta ele de uma mistura liofilizada, estéril e li-

vre de pirogênio, contendo 2 mg de agregados de albumina humana,

0,5 mg de albumina humana, 120 mg de cloreto estanosó, 80 mg de

lactose, 24 mg de ácido succínico e 1,4 mg de acetato de sódio.

Cada unidade contém 8 ± 4 X 10 partículas de agre-

gados de albumina, sendo que 90% das partículas apresentam-se

com 10 a 90 microns de tamanho, predominantemente na faixa de 10

a 40 microns; não hã agregados maiores de 150 microns.

3.3.3 - O Radiofárraaco

A reconstituição da mistura MAA com "Vc-pertecne-

tato prove uma solução aquosa de ""TC-MAA com uma eficiência de

marcação de 90% ou mais. 0 número de partículas injetados por do-

se varia de 200.000 a 1.200.000, com uma média de 600.000 par-

tículas de diâmetro entre 10-100 microns.

Nos primeiros 5 minutos apôs a injeção endovenosa pe-

riférica mais de 80% da solução mTc-MAA aloja-se nos capila-

res e arteríolas pulmonares. A eliminação dos pulmões ocorre com

uma meia-vida biológica de aproximadamente 6 horas e uma meia-

vida efetiva estimada de 3,8 horas. A dose utilizada é áe 3-4

rr.Ci (111 - 148 mBq) por paciente, em um volume de 0,5 - 1 ml**

* Diagnostic Products Division Mallinckrcdt, Inc. St.Louis, M0.USA.
** Unidades para dose de radiação absorvida (ver Apêndice).



correspondendo a uma dose de radiação de cerca de 300 mrad (3nGy)

para os pulmões, de cerca de 50 mrad (0,5 mGy) para o corpo in-

teiro e de cerca de 30 mrad (0,3 mGy) para as gônadas.

Comparativamente, uma radiografia de tórax correspon-

de a dose de radiação de 50 mrad (0,5 mGy) para o tórax e 2,5 a

5 mrad (0,025-0,05 mGy) para as gônadas.

A administração ê feita logo apôs agitar-se a solu-

ção, sem aspirar sangue para dentro da seringa e durando o tem-

po aproximado de 20-30 segundos.

3.3.4 - Equipamento

Cama.ua. dt Cintilação

Gammatome CGR - sistema de detecção, constando de um

cristal com campo de visão de 14,5 polegadas (36,8 cm) e um

colimador de baixa energia, paralelo e de alta resolução. A re-

solução espacial do sistema para estudos com Tc (140 Kev) ê

de 5 mm.

Computadon.

Sistema de processamento de dados específico para es-

tudos de medicina nuclear, que armazena a informação em discos,

fotografa em filmes radiogfáficose manipula dados através de

comandos preestabelecidos. As imagens analógicas sao transfor-

madas em imagens digitais em um conversor analógico digital e

registradas no computador. As imagens são gravadas com resolu-

ção de 16 K (profundidade do"pixel")em matriz de 256 x 256 "pi-



70

3.4 - Técnica de Exame e Cálculo

a - Injeção endovenosa periférica de 3 - 4 mCi (111 - 148 MDq)

de "TC-MAA em um volume de até 1 rol, injetados em cerca de 20

- 30 segundos, com o paciente sentado, respirando tranqüila-

mente em volume de ar corrente e capacidade residual funci-

onal.

De 5 a 15 minutos depois, procedia-se ao mapeamento, com o

paciente em decúbito dorsal (supino).

b - Determinou-se uma densidade de informação de 3.000 conta-

gens por centímetro quadrado, para maior qualidade de informação.

Foram estabelecidos dois processos de quantificação para a

determinação dos gradientes:

Processo 1: a imagem pulmonar, nas projeções anterior e poste-

rior, foi medida em seu eixo longitudinal máximo, e

determinada a linha que divide o pulmão em duas me-

tades, superior e inferior. A seguir, por manipula-

ção manual do lápis de luz ("light pen"), foram de-

marcadas áreas de interesse abrangendo as metades

consideradas, e registradas as contagens radiativas

provenientes de cada área. Os gradientes S/I obti-

dos através do processo 1 foram chamados gradientes

1 (Gi). (Figura 1)

Processo 2: foram demarcadas duas ãreas focais de interesse com

10 x 10 "pixels" de lado, localizadas no meio das me-

tades inferior e superior de cada pulmão, projeção

anterior,no nível de seu maior eixo longitudinal e

registradas as contagens radiativas provenientes de
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cada área (mais de 5.0U0 contagens por foto na área

10x10). Os gradientes S/I, obtidos através do pro-

cesso 2, foram chamados gradiente 2 (G2) •

(Figura 2)

c - Nos grupos I e II quantificou-se a distribuição regional do

fluxo sangüíneo entre os dois pulmões, entre as metades su-

: perior e inferior de cada pulmão, e calculou-se o gradiente

de fluxo entre as metades superior e inferior de cada pul-

mão, pelos qaocientes das contagens das áreas consideradas;

todas as contagens regionais foram a integração das conta-

gens das projeções anterior e posterior.

Nos pacientes do grupo piloto foram registradas as conta-

gens das projeções anterior e posterior de ambos os pulmões

e estabelecidos os seguintes gradientes: a) pulmão direito-

anterior; b) pulmão direito-posterior; c) pulmão direito-

média das projeções anterior e posterior; d) pulmão esquer-

do-média das projeções anterior e posterior; e) ambos os

pulmões-média das projeções anterior e posterior.

Calculou-se também os gradientes de fluxo entre as áreas fo-

cais superior e inferior obtidas pela projeção anterior do

pulmão direito, comparando-os com os gradientes obtidos pe-

las contagens integradas, em 20 indivíduos dos grupos I e

II.

d - No grupo de pacientes cardiopatas, bem como no grupo piloto,

calculou-se o gradiente de fluxo entre as metades superior

e inferior pela integração das contagens das projeções an-

terior e posterior do pulmão direito e em 6 pacientes isque-

micos, os gradientes das áreas focais pela projeção anteri-
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teriorraente para a exclusão de defeitos perfusionais ou re-

visão das quantificações.

Todos os pacientes incluídos no estudo não apresentaram al-

terações regionais nas imagens perfusionais pulmonares, nem

apresentaram anormalidades parenquimatosas pulmonares ou

pleurais que pudessem interferir na distribuição do fluxo

pulmonar.
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3.5 - Variáveis Hemodinamicas

Foram selecionadas variáveis hemodinamicas envolvidas

na distribuição do fluxo sangflineo pulmonar, para correlação

com os gradientes de fluxo pulmonar pela cintilografia perfu-

sional quantitativa.

Os cateterismos cardíacos foram realizados de rotina,

dentro da investigação diagnostica e pri-operatória dos pacien-

tes encaminhados ã Unidade de Hemodinâmica do Hospital de Clí-

nicas de Porto Alegre e a Unidade de Hemodinâmica do Instituto

de Cardiologia do Rio Grande do Sul.

As técnicas foram padronizadas, e os resultados colhi-

dos dos registros de prontuário.

3.5.1 - Pressão arterial pulmonar média (pAP)

3.5.2 - Pressão diastõlica final de ventrículo esquerdo

(pd2VE)

3.5.3 - Pressão média de capilar pulmonar (pCAP)

Essas pressões foram determinadas diretamente através

de cateter, expressando-se os resultados em milímetro de mercú-

rio.
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3.6 - Método Estatístico

A natureza dos dados sugeriu a aplicação dos seguin-

tes procedimentos estatísticos (HOLLANDER & WALFE, 1973; SIE-

GEL, 1975; BERQUÕ, SOUZA, GOTLIEB, 1981; SHELLEY, 1984; LWANGS

ft TYE, 1986):

1 - Analise descritiva das variáveis obtidas e/ou calculadas,

visando a redução das mesmas a um valor médio.

2 - Teste t de Student para dados pareados na comparação dos va-

lores individuais médios dos gradientes entre as projeções.

3 - Teste t de Student para diferença de médias na comparação en-

tre a distribuição de fluxo nos grupos I e II.

4 - Análise da variância (Teste F ) , com teste de diferença

média signigicativa (dms), entre os quatro grupos estudados

quanto aos valores dos gradientes 6^ e 62»

5 - Coeficiente de correlação de Pearson (r), para estudar a

correlação entre os gradientes (G^) e variáveis hemodinâmi-

cas.

6 - Medidas de efeito, tais como sensibilidade, especificidade,

valores preditivos positivos e negativos e acurãcia.

7 - Era todos os procedimentos foi fixado um a (alfa) de 5% (0,05),

o nível para rejeição da hipótese de nulidade.



4 - RESULTAVOS

4.1 - Grupo Piloto

Os valores médios (Xi e o desvio padrão (s) e os gra-

dientes obtidos na projeção anterior do pulmão direito (AO), na

projeção posterior do pulmão direito (PD), pela média das pro-

jeções anterior e posterior do pulmão direito (A+P D/2), pela

média das projeções anterior e posterior do pulmão esquerdo (A+

P E/2) e pela média das projeções anterior e posterior de ambos

os pulmões (A+P/2) estão relacionados na Tabela 1.

Tabela 1 - Grupo Piloto. Valores médios dos gradientes

obtidos nas projeções estudadas

X

s

n

AD

0,76

0,43

17

PD

0,77

0,30

17

A + P p

0,82

0,31

17

A 4 P „
2 E

1,02

0,41

17

A 4 P

0,91

0,34

17

A análise estatística dos resultados pelo teste t pa-

ra dados pareados evidenciou que as médias dos gradientes das

projeções do pulmão direito não apresentaram diferenças signi-

ficantes entre si. A participação do pulmão esquerdo resultou
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em gradientes que diferiram significativamente dos que envolve-

ram as projeções do pulmão direito.

4.2 - Caracterização dos Grupos Estudados

As médias e desvios padrões das idades nos grupos estu-

dados estão relacionados na Tabela 2.

Tabela 2 - Idades nos quatro grupos estudados

X

s

n

I

23,

1,

15

4

1

G

I I

54,4

3,6

10

r u p o s

I I I

45 ,

1 5 ,

8

6

3

IV

54,8

9 , 1

23 *

O Grupo I, constituído por adultos jovens diferenciou-

se significativamente dos demais, que não apresentaram' diferen-

ças signiíicantes entre si (p < 0,05).

A distribuição por sexo nos grupos estudados está re-

lacionada na Tabela 3.

Tabela 3 - Distribuição por sexo nos quatro grupos estudados

Sexo

<y

G r u p o s

I

6

9

II

8

2

I I I

4

4

IV

5

18
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4.3 - Grupo Is

Distribuição Regional do Fluxo e Gradientes (G,)

Os valores individuais da distribuição regional do flu-

xo sangüíneo pulmonar em ortostatismo (Q) pela sua participação

entre os dois pulmões, entre as metades superior e inferior de

cada pulmão e o gradiente (Ĝ ) superior/inferior (S/I) de cada

pulmão, pela integração das contagens das projeções anterior e

posterior, estão relacionados na Tabela 4.

Tabela 4 - Grupo I: Idade, sexo e valores individuais da distri-

buição regional co fluxo sangüíneo

N9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Sexo

F

M

M

M

F

F

M

F

M

M

M

F

M

M

F

Idade

22

23

23

23

25

24

25

22

23

25

22

25

24

23

23

Q

0,53

0,50

0,51

0,48

0,53

0,54

0,53

0,50

0,56

0,56

0,48

0,50

0,54

0,52

0,48

PuLriãc• Direito.

Metade

Super.

0,23

0,20

0,18

0,19

0,21

0,22

0,lS

0,20

0,21

0,22

0,18

0,18

0,22

0,21

0.18

Infer.

0,30

0,30

0,33

0,29

0,32

0,32

0,34

0,30

0,35

0,34

0,30

0,32

0,32

0,31

G l

0,76

0,65

0,55

0,66

0,68

0,67

0,55

0,67

0,59

0,67

0,53

0,55

0,67

0,67

Pulmão Esquerdo

Q

0,47

0,50

0,49

0,52

0,47

0,46

0,47

0,50

0,44

0,44

0,52

0,50

0,46

0,48

n q?

Metade

Super.

0,19

0,21

0,19

0,23

0,20

0,19

0,18

0,21

0,16

0,18

0,22

0,20

0,20

0,19

n ?i

Infer.

0,28

0,29

0,30

0,29

0,27

0,27

0,29

0,29

0,28

0,26

0,30

0,30

0,26

0,29

6 1

0,71

0,76

0,63

0,78

0,76

0,70

0,63

0,73

0,60

0,70

0,74

0,65

0,74

0,67



Os valores médios (X), o desvio padrão (s) e a amplitude

de variação (a) são mostrados na Tabela 5.

Tabela 5 - Grupo I: Distribuição do fluxo sangüíneo pulmonar

Idades

X 23,47

S 1,125

a 3

Pulmão Direito

Q

0,52

0,03

0,08

Super.

0,20

0,02

0,05

Infer.

0,32

0,02

0,06

G l

0,64

0,06

0,21

Pulmão Esquerdo

Q

0,48

0,03

0,08

Super.

0,20

0,02

0,07

Infer.

0,28

0,02

0,05

Gl

0,70

0,05

0,18

A significância estatística dos dados obtidos foi avalia-

da pelo teste t para dados pareados.

Houve,diferença significante (p < 0,05) entre o fluxo dos

pulmões direito e esquerdo. 0 fluxo do pulmão direito foi maior

do que o fluxo do pulmão esquerdo em 9 indivíduos, igual em 3

e inferior em 3 indivíduos.

Houve diferença significante (p < 0,001) entre todas as

comparações regionais exceto entre as metades superiores dos pul-

mões direito e esquerdo.

Houve diferença significante (p < 0,001) entre os gradi-

entes de fluxo dos pulmões direito e esquerdo.

Em um indivíduo injetado em inspiração máxima com objeti-

vo de se observar a distribuição do fluxo em capacidade pulmonar

total (CPT), obteve-se os seguintes resultados, que expressaram

um significativo aumento do gradiente S/I (Gj.) pelo maior a-

porte de fluxo sangüíneo para as metades inferiores dos pulmões,

principalmente para as do direito (Tabela 6).
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Tabela 6 - Grupo I: Distribuição do fluxo sangüíneo pulmonar em

um indivíduo era inspiração máxima (CPT)

CRF

CPT

Pulmão Direito

Q

0,53

0,57

Super.

0,19

0,16

Infer.

0,34

0,41

Gl

0,56

0,39

Pulmão Esquerdo

Q

0,47

0,43

Super.

0,18

0,13

Infer.

0,29

0,30

G l

0,62

0,43

Em ura indivíduo injetado em expiração forçada, para se

obter volume residual não houve variação expressiva dos gradien-

tes de fluxo. Entretanto, foi muito difícil a manutenção da ap-

néia expiratõria por 15 segundos(Tabela 7).

Tabela 7 - Grupo I: Gradientes (Gj) de fluxo sangüíneo pulmonar

em uni indivíduo em expiração forçada (Vil)

CRF

Expiração forçada

Pulmão D i r e i t o

6 1

0,67

0,65

Pulmão Esquerdo

G l

0,70

0,77

Em 3 indivíduos, repetiu-se a administração do radio-

fármaco em decúbito dorsal, comparando-se os gradientes (G^) com

os obtidos em ortostatismo. Houve redução das diferenças S/I em

ambos os pulmões, como se vê pelas médias dos valores na Tabela 8.
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Tabela 8 - Grupo I: Gradiente (G^) em ortostatlsroo e era suplno

em três Indivíduos

Ortostatismo

Supino

Pulmão Direito

G l

0,62 + 0,06

0,72 + 0,04

Pulmão Esquerdo

G l

0,72 + 0,08

0,85 + 0,02

A reproducibilidade em dois exames sucessivos, com al-

guns dias de intervalo, em 3 indivíduos foi considerada satisfató-

ria» com variação dentro de 10% dos valores (Tabela 9).

Tabela 9 - Grupo I: Reproducibilidade dos gradientes (G^) em três

indivíduos

Pulmão Direito Pulmão Esquerdo

19 Exame

29 Exame

0,61 ± 0,09

0,65 + 0,05

0,72 + 0,08

0,71 + 0,05

Repetiu-se neste grupo o estudo da variação dos gradi-

entes (Gl) conforme a projeção em que foram obtidos, considerando-

se as contagens radioisotõpicas das metades superior e inferior das

projeções anterior do pulmão direito (AD), posterior do pulmão es-

querdo (PD), anterior do pulmão esquerdo (AE) e posterior do pul-

mão esquerdo (PE). As médias dos valores obtidos (X),o desvio pa-

drão (s), a amplitude de variação (a) e os valores mínimos e má-

ximos OStão
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Tabela 10 - Grupo I: Valores médios dos gradientes obtidos nas

projeções estudadas

X

s

n

a

Min.

Máx.

AD

0,63

0,07

15

0,22

0,53

0,75

PD

0,64

0,08

05

0,25

0,53

0,78

PE

0,74

0,08

15

0,28

0,58

0,86

FE

0,66

0,04

15

0,14

0,61

0,75

A análise estatística dos resultados evidenciou que os

valores das projeções AD, PD e PE não diferiram significativaioen-:

te entre si, enquanto, que os valores de AE apresentaram diferen-

ças significantes com as outras projeções.

4.4 - Grupo II:

Distribuição Regional do Fluxo e Gradientes

Os valores individuais da distribuição regional do flu-

xo sangüíneo pulmonar em ortostatismo (Q) pela sua participação

entre os dois pulmões, entre as metades superior e inferior de ca-

da pulmão e o gradiente (Ĝ ) superior/inferior de cada pulmão,pe-

la integração das contagens das projeções anterior e posterior

estão relacionados na Tabela 11.
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Tabela 11 - Grupo II: Idade, sexo e valores individuais da dis-
tiibuição regional do fluxo sangüíneo regional pulmo-
nar

N9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sexo

F

F

F

F

F

F

F

F

M

M

Idade

54

50

51

52

54

58

51

58

61

55"

Pulmão DLxeito

Q

0,53

0,61

0,51

0,54

0,53

0,52

0,52

0,55

0,52

0,51

Super.

0,18

0,24

0,21

0,19

0,22

0,22

0,22

0,22

0,20

0,18

Infer.

0,35

0,37

0,30

0,35

0,31

0,30

0,30

0,33

0,32

0,33

Gl

0,53

0,65

0,70

0,54

0,72

0,73

0,73

0,65

0,63

0,55

. Pulmão Esquerdo

Q

0,47

0,39

0,48

0,46

0,47

0,48

0,48

0,45

0,48

0,49

Super.

0,18

0#17

0,21

0,19

0,18

0,22

0,21

0,19

0,20

0,18

Infer.

0,29

0,22

0,27

0,27

0,29

0,26

0,27

0,26

0,28

0,31

Gl

0,64

0,80

0,79

0,70

0,62

0,85

0,78

0,73

0,72

0,61

Os valores médios (XI, o desvio padrão ( s ) , a amplitude

de variação (a) e os valores máximos e mínimos são mostrados na

Tabela 12.

Tabela 12 - Grupo II: Distribuição do fluxo sangüíneo pulmonar

Idade

X 54,4

s 3,267

a 11

Pulmão Direito

Q

0,53

0,03

0,1

Super.

0,21

0,02

0,06

Infer.

0,33

0,03

0,06

0,65

0,08

0,20

Pulmão Esquexdo

Q

0,46

0,03

0,1

Super.

0,21

0,02

0,05

Infer.

0,27

0,02

0,09

Gl

0,72

0,08

0,24
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A significância estatística dos dados foi avaliada pelo

teste t para dados pareados. Houve diferença significante (p <

0,05) entre o fluxo dos pulmões direito e esquerdo. 0 fluxo do

pulmão direito foi maior do que o do pulmão esquerdo em todos os

indivíduos. Houve diferença significante (p < 0,001) entre todas

as comparações regionais exceto entre ?c -etades superiores de

ambos os pulmões. Houve diferença significante (p < 0,001) entre

os gradientes de fluxo dos pulmões direito e esquerdo.

4.5 - Gradientes Focais IG2) nos Grupos I e II

Os gradientes obtidos através das áreas focais de inte-

resse (G2) em 10 indivíduos do Grupo I e em todos os 10 indiví-

duos do Grupo II estão relacionados nas Tabelas 13 e 14, com os

gradientes integrados (Gj.) correspondentes, obtidos pela projeção

anterior.

Tabela 13 - Grupo I: Gradientes integrados (Ĝ ) e focais (G2)

N9

1

2

4

5
7
9

10
12
14
15

G l

0,75
0,59
0,63
0,73
0,53
0,54
0,56
0,57
0,64
0,62

G2

0,70
0,61
0,59
0,68
0,56
0,49
0,58
0,61
0,70
0,61
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Tabela 14 - Grupo II: Gradientes integrados (Ĝ ) e focais (G2)

N9

1
2
3

4
5
6
7
8
9

10

0,55
0,70
0,67
0,53
0,73
0,69
0,75
0,71
0,53
0,51

0,57
0,76
0,64
0,58
0,69
0,63
0,70
0,67
0,58
0,55

4.6 - Comparação Entre os Gradientes Integrados

e Focais (G2) e Entre os Grupos I e II

Comparou-se a distribuição do fluxo sangüíneo entre os

Grupos I e II, que apresentavam diferença etária média de 30, mi-

nima de 25 máxima de 39 anos de idade, através dos gradientes G^

e G2«

A tabela 15 mostra a média (X), o desvio padrão (s) e o

número (n) dos valores obtidos.

Tabela 15 - Gradientes nos Grupos I e II

X

s
n

Gl

0,64
0,06

15

Grupo I '

<*>

0,61
0,07

10

G l

0,65
0,08

10

Grupo II

0,64
0,07

10
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O estudo estatístico através da análise de variância

não evidenciou diferenças significantes (p > 0,05) entre os gra-

dientes dos quatro grupos comparados.

4.7 - Grupo III:

Gradientes e Variáveis Hemodinâmicas

Os valores individuais dos gradientes integrados

dos pacientes com valvulopatias mitral ou aõrtica estão relacio-

nados na Tabela 16.

Tabela 16 - Grupo III: Idade, sexo e gradiente (G^) individuais,

e diagnostico

EM • Estenose Mitral

E + R Ao s Estenose mais Regurgitaçio Aõrticas

E Ao s Estenose Aõrtica

N9 -

1

2

3

4

5

6

7

8

Idade

40

47

53

43

67

33

70

62

Sexo

P

P

M

F.

P

M

N

M

G l

0,98

1,10

0,98

0,80

0,72

0,80

1,10

0,71

Di agnóstico

EM

EM

E + RAO

RAo

E + RJto

EM

EM

E Ao

Os valores individuais e as médias (X) com desvio pa-

drão (s) dos gradientes (G^), da pressão média da artéria pulmo-
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monar (pÃP) , da pressão média de capilar pulmonar (pCAP) e da

pressão diastôlica final do ventrículo esquerdo (pd-VE) são mos-

trados na Tabela 17.

Tabela 17 - Grupo III: Gradientes CG1) e variáveis hemodinâmicas
estudadas

N?

1

2

3

4

5

6

7

8 ..

G l

0,98

1,10

0,98

0,80

0,72

0,80

1,10

0,71

pfiP (nnHg)

22

42

38

24

19

27

54

13

pCAP (imfig)

19

36

-

17

-

36

30

pcLVE (nuHg)

5

14

42

21

26

11

10

16

Comparou-se os valores do gradiente (G^) com a pressão

média da artéria pulmonar (pÃP). As médias (X) com desvio padrão

(s) das variáveis estudadas estão relacionadas na Tabela 18.

-Tabela 18 - Grupo III: Gradientes (Gj_) e pressão média da artéria

pulmonar

X

s

n

G l

0,90

0,16

8

pAP (mmHg)

29,88

13,64

8

-36,10 + 73,41 x; r = 0,87; p < 0,005,



A análise estatística pelo coeficiente de correlação de

Pearson evidenciou uma correlação positiva significante (p < 0.005)

entre as variáveis comparadas.

Comparou-se os valores do gradiente CG,) com a pres-

são média de capilar pulmonar CpCAP). As médias (X) com desvio

padrão Cs) das variáveis estudadas estão .relacionadas na Tabela

19.

Tabela 19 - Grupo III: Gradiente (Gi) e pressão média de capilar

pulmonar

X

s

n

G l

0,96

0,15

5

pCRP (nroHg)

27,6

9,13

5

Y = 9,77 + 18,65X; r = 0,30; p > 0,05 WS)

Análise estatística dos dados pelo coeficiente de

correlação de Pearson mostrou uma correlação positiva não sig-

nificante entre as variáveis comparadas.

Comparou-se os valores do gradiente CG.) com a pressão

diastõlica final do ventrlculo esquerdo (pd2VE). As médias (s)

com desvio padrão (s) das variáveis estudadas estão relaciona-

das na Tabela 20.
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Tabela 20 - Grupo III: Gradiente (Ĝ l e pressão diastólica final

do ventriculo esquerdo (pd-VEl

X

s

n

0,90

0,16

8

pdjVE (mHg)

18,12

11,65

8

Y = 28,92 - 12,01 x; r = -0,16; p > 0,05 (NS)

Análise estatística dos dados pelo coeficiente de cor-

relação de Pearson evidenciou uma correlação negativa não signi-

ficante entre as variáveis comparadas.

4.8 - Grupo IV:

Gradientes (G1> e Variáveis Hemodinlmicas.

Gradientes (G2)

Os valores individuais dos gradientes ÍĜ ) dos paci-

entes cora cardiopatia isquêmica, estão relacionados na Tabela 21.
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Tabela 21 - Grupo IV: Idade, sexo, gradientes (G,) individuais

N9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
•• •

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Idade

56

57

44

56

51

41

57

70

36

58

54

37

46

51

51

56

65

75

57

60

70

53

54

Sexo

M

M

M

M

M

M

M

M

M

P

M

M

M

M

F

P

M

F

M

M

P

M

M

«1

0,89

0,57

0,45

0,55

0,75

0,73

0,56

0,71

0,62

0,68

0,80

0,66

0,70

0,58

0,77

0,78

0,70

0,55

0,55

0,64

0,60

0,80

0,48

Os valores individuais, média (X) e desvio padrão (s)

dos gradientes (G^), da pressão diastõlica final do ventrículo es-
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querdo (pd^VEl e da pressão nêdia da artéria pulmonar tpÃP) estão

relacionados nas Tabelas 22 e 23.

Tabela 22 - Grupe IV: Gradientes (G^) e pressão diastólica final

do ventriculo esquerdo (pd-VE)

H?

1

2

3

4 .

5

6

7

8 .

9

10

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

0,89

0,57

0,45

0,55

0,75

0,73

0,56

0,71

0,62

0,68

0,70

0,58

0,77

0,78

0,70

0,55

0,55

0,64

0,60

0,80

1 0,48

pd^VE (HHHg)

23

9

18

7

27

9

9

17

9

24

24

20

18

14

22

6

12

11

10

38

14



Tabela 23 -
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Grupo IV: Gradientes (G^) e pressão média da artéria
pulmonar (pÃP)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0,6*

0,57

0,45

0,55

0,75

0,73

0,56

0,71

0,62

0,68

0,80

0,66

0,70

pAP

31

13

18

17

23

16

16

20

13

20

44

37

20

Comparou-se os valores do gradiente (G,) com a pres-

são diastólica final do ventrlculo esquerdo ípd2VE). As médias

(X) com desvio padrão (s) das variáveis estudadas estão relacio-

nadas na Tabela 24.
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Tabela 24 - Grupo IV: Gradientes (G^) e pressão diastõlica final
do ventrículo esquerdo (pd-VE)

X

s

n

0,64

0,11

21

pdjVE (nnHg)

16,24

8,07

21

Y = -9,39 + 39,39 x; 0,55; p < 0,05 (si

A análise estatística dos dados pelo coeficiente de cor-

relação de Pearson acusou uma correlação positiva não significan-

te entre as variáveis comparadas.

Realizou-se a comparação dos gradientes CG,J com a pres-

são média da artéria pulmonar (pÃP). As médias (X) com desvio pa-

drão (s) das variáveis comparadas estão relacionadas na Tabela 25.

Tabela 25 - Grupo IV: Gradientes (G,) e pressão média da artéria

pulmonar pSP

N9

X

s

n

G l

0,67

0,12

13

pAP (raiHg)

22,15

9,48

13

Y - -9,10 - 46,87 x; r » 0,58; t « 2,36? p < 0,05.

A análise estatística dos dados pelo coeficiente de cor-
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relação de Pearson acusou uma correlação positiva significante en-

tre as variáveis comparadas.

Em 6 pacientes do grupo de pacientes isquêmicos, proce-

deu-se ao cálculo do gradiente obtido pelas áreas focais de in-

teresse (processo 2 - gradiente • Gj). Os valores individuais, a

nédia e o desvio padrão dos gradientes G. e G, deste subgrupo

estão relacionados nas Tabelas 26 e 27.

Tabela 26 - Grupo IV: Gradientes integrados (G*) e focais (G,)

17
18

19
20 "
22
23

0,70
0,55
0,55
0,64
0,80
0,48

*2

0,62
0,52
0,53
0,54
0,78
0,48

Tabela 27 - Grupo IV: Gradientes integrados (Ĝ ) e focais (G2>

Parâmetros

X

s

n

G l

0,62

0,11

6

G2

0,58

0,11

6

A comparação entre os gradientes (G. e G 2), através do

teste t para dados pareados, evidenciou diferenças não signífican-

tes (p > 0,05).
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4.9 - Comparação Entre os Gradientes (.G.l

nos Grupos I, II, III, IV

As médias (X) com desvio padrão dos gradientes (G.) nos

quatro grupos estudados estão relacionadas na Tabela 28.

Tabela 28 - Gradientes (G,) nos grupos estudados

X

s

n

G r u p o s

I

0,64

0,06

15

II

0,65

0,08

10

III

0,90

0,16

8

IV

0,66

0,11

23

A comparação entre os valores dos gradientes (Ĝ ) nos

Grupos I, II, III e IV realizadas através da análise de variância

demonstrou diferenças significantes entre o Grupo III, constituído

por pacientes com valvulopatia mitral ou aõrtica, con os demais

grupos (p < 0,05). Os Grupos I, II è IV apresentaram diferenças

náo significantes entre si (p > 0,05).

4.10 - Gradientes (G,) e índice Cãrdio-Torãcico nos

Grupos I, II, III, IV estudados

Os valores individuais dos índices cárdio-torácicos

(ICT) e os gradientes (G,) nos grupos estudados estão relaciona-

dos nas Tabelas 29, 30, 31 e 32.
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Tabela 29 - Grupo I : Gradientes (G,) e índices cárdio-torácicos (ICfl

N?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

13

14
15

••

GL

0,76
0,65
0,55
0,66
0,68
0,67
0,55
0,67
0,59
0,67
0,53
0,55
0,67
0,67
0,69

ICP

0,35
0,43
0,39
0,46
0,39
0,41
0,42
0,38
0,42
0,44
0,43
0,42
0,35
0,41
0,46

Tabela 30 - Grupo I I : Gradientes (G )̂ e índices cãrdio-torãcicos(ICT)

«9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

G l

0,53
0,65
0,7Q

0,54
0,72
0,73
0,73
0,65
0,63
0,55

ICT

0,45
0,42
0,42
0,48
0,44
0,44
0,42
0,47
0,46
0,41
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Tabela 31 - Grupo I I I : Gradientes (G^) e índ ices cárdio-tcrâc±cos(ICT)

N9

1

2

3

4

5

°1

0,98
1,10
0,98
0,80
0,72

ICP

0,48
0,60
0,70
0,49
0,62

Diagnóstico

EM

EM

E + RAD

RAO

E + RJtó

EM s Estenose Mitral
E + R Ao = Estenose e Regurgitaçao Aôrtica
R = Regurgitaçao Aórtica

Tabela 32 - Grupo IV: Gradientes CG,) e índ ices cãrdio-tarácLcos (1CT)

N9

2

10

11

12

13

15
18
21

6 1

0,57
0,68
0,80
0,66 '
0,70
0,77
0,55
0,60

ITC

0,53
0,49
0,56
0,49
0,55
0,55
0,47
0,56

A comparação dos gradientes (G,) com os índices cãrdio-

torác icos nos grupos estudados es tão mostrados nas Tabelas 33 ,34 ,

35 e 36 com as médias e desvios padrões.
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Tabela 33 - Grupo I: Gradientes CG,) e índices cãrdio-torãcioos (Id)

X

s

n

0,64

0,06

15

ICT

0,41

0,02

15

Y = 0,56 - 0,23 x; r • -0,43; p > 0,05.

A análise estatística dos dados pelo coeficiente de cor-

relação de Pearson evidenciou uma correlação negativa não signi-

ficante entre as variáveis comparadas.

Tabela 34 - Grupo II: Gradientes (G^) e índices cárdio-torãcicos (ICT)

X

s

n

G l

0,65

0,08

10

ICT

0,44

0,02

10

Y = 0,49 - 0,09 x; r = -0,31; p > 0,05.

A analise estatística dos dados pelo coeficiente de cor*

relação de Pearson evidenciou ama correlação negativa não signi-

ficante entre as variáveis comparadas.
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Tabela 35 - Grupo I I I ; Gradientes (G,) e índices cãrdio-torãcicc6 (ICT)

X

s

n

G l

0,92

0,15

5

ICP

0,58

0,09

5

Y = 0,50 + 0,08 x; r - 0,13; p > 0,05.

A análise estatística dos resultados pelo coeficiente

de correlação de Pearson mostrou uma correlação não significante

entre as variáveis comparadas.

Tabela 36 - Grupo IV: Gradientes (G,) e índices cãrdio-torâcicos (ICT)

X

s

n

G l

0,67

0,09

8

ICT

0,52

0,04

8

Y = 0,39 + 0,20 x; r = 0,05; p > 0,05.

A análise estatística dos resultados pelo coeficiente

de Pearson mostrou uma correlação positiva não significante entre

as variáveis comparadas.



4.11 - Medidas de Efeito 101.

O limite superior calculado do gradiente integrado

(G,)t correspondente â média com dois erros padrões da média»

foi de 0,67 para a população estudada.

As medidas de efeito para o gradiente integrado (G,)

com relação a pacientes com valvulopatia mitral ou aõrtica (Gru-

po III) foram: sensibilidade = 100% (todos os valvulopatas ti-

veram G, * 0,67); especificidade = 76% (76% dos não valvulopatas ti-

veram G. < 0,67); valor preditivo (+) « 57% (57% dos indivíduos

com G. > 0,67 eram valvulopatas); valor preditivo (-) = 100%

(todos os indivíduos com G. < 0,67 não eram valvulopatas); acu-

rãcia =82%.

As medidas de efeito para o gradiente integrado (G.)

em relação aos pacientes com cardiopatia isquêmica (Grupo IV)

foram os seguintes: sensibilidade s 48% (48% dos pacientes is-

quêmicos tiveram G. > 0,67); especificidade = 76% (76% dos não is-

quêmicos tiveram G^ < 0,67); valor preditivo (+) = 65% (65% dos

indivíduos com G. > 067 eram cardiopatas isquémicos); valor pre-

ditivo (-) = 61% (61% dos indivíduos com G^ < 0,67 não eram car-

diopatas isquémicos); acurácia = 63%.



5 - QISCUSSÃO

A medicina nuclear vem contribuindo decisivamente pa-

ra o conhecimento das diferenças regionais de ventilação e per-

fusão pulmonares (WEST, 1978).

Três métodos radioisotópicos têm sido usados para a

avaliação da distribuição regional do fluxo sangüíneo pulmonar:

a) inalação de gases radiativos de alta difusibilidade e solu-

bilidade no sangue (DOLLERY, DYSON, SINCLAIR, 1960; DYSON e

COl., 1960; WEST & DOLLERY, 1960);

b) injeção endovenosa de solução salina de gases radiativos de

baixa solubilidade no sangue (BALL e col., 1962);

c) injeção endovenosa de partículas com traçadores radioisotõpi-

cos (TAPLIN e col., 1964; STERN e col., 1966; WAGNER e COl.,

1964; ZOLLE e col., 1967).

Os gases radiativos (radionuclídeos gasosos) contri-

buíram muito para o entendimento da fisiologia e da fisiopatolo-

gia regionais da ventilação e da perfusao pulmonares. 0 estudo

da distribuição regional do fluxo sangüíneo pulmonar com gases,

através de contadores de cintilação, permitiu uma compensação

para o fato de que o volume de tecido pulmonar, entrando no cam-

po de contagem dos detectores, não ê o mesmo nos diferentes ní-

veis do pulmão. Com a correção aproximada dos valores obtidos

para os volumes considerados ao tempo da administração do ra-
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diofârmaco, estabeleceu-se uma relação de perfusão por unidade

de volume pulmonar ou a chamada "perfusao por alvêolo* (WEST &

DOLLERY, 1960; BALL e COl., 1962; ANTHONISEN ft MILIC-EMILI, 1966;

NEWHOUSE e col., 1968). Não obstante, não permitiam a reprodu-

ção da imagem dos pulmões.

O método de cintilografia perfusional com. partículas

radiativas passou a ser empregado clinicamente em muito maior

escala para os estudos aplicados, pela sua simplicidade, dispo**

nibilidade, reproducibilidade e confiabilidade, permitindo a de-

terminação da imagem do pulmão e a distribuição quantificada re-

gional do fluxo sangüíneo puiimmar. As imagens planares dos ma-

peadores lineares não favoreceu a obtenção de perfusao por uni-

dade de volume pulmonar, mas apenas correções para as diferen-

ças de dimensão das linhas de contagem nos. diferentes níveis

pulmonares considerados (UEDA, HO, KAIHARA, 1964; FRIEDMAN *

BRAUNWALD, 1966; GIUNTINI e COl., 1971; KRISHNAMURTHY, SRINIVA-

SAN, BLAHD, 1972).

Com o desenvolvimento de câmaras de cintilação (gama-

câmaras),(ANGER, 1963; ANGER 1975) tornou-se possível obter a

imagem funcional "lato sensu" dos pulmões, também em estudos

empregando gases radiativos, além de aperfeiçoamento na resolu-

ção das imagens obtidas nos exames com radiofarmacos particula-

dos.

Embora a cintilografia pulmonar perfusional com par-

tículas seja uma técnica simples dentro do espectro de exames

em medicina nuclear, o fluxo sangüíneo não pode ser estimado

por unidade de volume pulmonar; nesses estudos bidimensionais, os

valores representam médias ponderadas das diferentes detecções

da radiatividade dentro de um cilindro perpendicular â superfí-

cie do colimador. Alguns expressivos estudos quantitativos sobre
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a distribuição topográfica do fluxo pulmonar como o de KRISH-

NAMURTHY, SRINIVASAN, BLAHD (1972) não consideraram qualquer fa-

tor de correção.

A associação do computador ao sistema da gama-câmara

permitiu a criação da imagem digital de perfusão com radionu-

clldeos (BROWNELL e col., 1982; MAEDA e col., 1983) e a de-

terminação de áreas de interesse na imagem quantificada (KONSTAM

e col., 1979; URBINA e col., 1981; BATERMAN e col., 1983; TANA-

KA e col., 1985).

A tomografia computadorizada de radionuclídeos propor-

cionou, através de uma programação ("software") que reconsti-

tuía imagens tridimensionais de cortes tomogrãficos transver-

sais, frontais e sagitais, uma determinação da distribuição re-

gional do fluxo sangflineo por volume pulmonar com partículas

radiativas (MAEDA e col., 1983; TANAKA e col., 1985).

As áreas de interesse,demarcadas por manipulação ma-

nual do lápis de luz e ajustadas em dimensões variáveis defini-

das pelos elementos pictóricos ("pixels"), permitiram a compa-

ração de contagens regionais independentes da necessidade de

correção para o volume pulmonar ou topografia do tórax no nível

considerado. Esse recurso tem sido usado para avaliações de vo-

lume sangüíneo pulmonares (URBINA e col., 1981; BATEMAN e col.,

1983).

As variações na distribuição regional do fluxo san-

güíneo pulmonar, detectadas por qualquer das técnicas antes re-

feridas, têm sido relacionadas a variáveis hemodinâmicas para

melhor conhecimento dos fatores que influenciam essa distribui-

ção, como também na expectativa de estabelecimento dê índices

que possam se correlacionar eficientemente e avaliar, com sen-
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sibilidade, medidas hemodinâroicas, com o objetivo aplicado de

substituir ou reduzir o emprego de procedimentos invasivos

(FRIEDMAN, BRAUNHALD, 1966; KRISHNAMURTHY, SRINIVASAN, HLfiHD, 1972).

Embora o uso de Xe se constitua em um método sim-

ples, rápido e seguro de se obter uma imagem quantificada da

perfusao pulmonar, ele idealmente requer a cooperação do paci-

ente na manutenção de uma apnéia em capacidade inspirator!a má-

xima por muitos segundos, o que é essencial se se quer coletar :

informações suficientes para uma boa imagem de perfusao regio-

nal. Ademais, apenas um aspecto do tórax pode ser registrado

para cada procedimento de apnêia, e repetidas vistas aumentam

a dose de radiação do paciente, pela repetição. Considere-se,

ainda,que também em condições de inspiração profunda pode ha-

ver variação na distribuição regional da perfusao.

Os estudos com gases radiativos de alta solubilidade

foram os primeiros a demonstrar que a redução da perfusao em di-

reção ao ápice do pulmão em indivíduos normais seria resultante

do efeito da gravidade sobre a pressão hidrostática (DOLLERY,

DYSON, SINCLAIR, 1960; WEST & DOLLERY, 1960). Demonstraram tam-

bém que â medida que a pressão da artéria pulmonar se eleva,- o

que ocorre em muitos pacientes com estenose mitral -, o efeito

da influência da pressão hidrostática é proporcionalmente menor

DOLLERY, DYSON, SINCLAIR, 1960). As taxas mais elevadas de de-

caimento da radiatividade ao nível do segundo espaço intercos-

tal ocorreram nos pacientes com pressões arteriais pulmonares

mais elevadas, sendo que o fluxo sangüíneo na área apical foi

até seis vezes maior que o verificado no nível do quarto espaço

intercostal. Grupos de pacientes, com graus variados de esteno-

se mitral, apresentaram o mesmo aumento da taxa de decaimento

do monõxido de carbono radiativo que se encontrou em indivíduos
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normais logo apôs o exercício (DOLLERY, DYSON, SINCLAIR, 1960:

WEST ft DOLLERY, 1960).

A determinação de gradientes de radiatividade, ex-

pressando os gradientes de fluxo, foi um sensível instrumento

de avaliação da distribuição regional do fluxo sangüíneo pulmo-

nar, em condições de normalidade e de doença.

O estudo de FRIEDMAN & BRAUNWALD (1966) foi de ra-

zoável magnitude na comparação entre gradientes de fluxo com

partículas e variáveis hemodinámicas. O gradiente calculado cor-

relacionou-se bem com a pressão média do ãtrio esquerdo (r=0,91)

e com a pressão arterial pulmonar média (r = 0,68). A correlação

mais alta obtida com a pressão do ãtrio esquerdo foi provavel-

mente devida â seleção de pacientes, que não incluiu pacientes

com valvulopatia aõrtica. A relação entre os terços superior e

inferior foi' computada sem contar a diferente profundidade do

pulmão nos vários níveis do tórax, e isso provavelmente expli-

casse o gradiente médio de 0,43 para indivíduos normais, o me-

nor valor encontrado para este tipo de medida, bem como a dis-

persão de dados nos níveis superiores dos valores da relação S/I

em pacientes com estenose mitral. Apenas duas vezes a relação

S/I foi maior que 1,50 em 35 pacientes com doença da válvula mi-

tral. Isso implica em alguma subestiroação da inversão de fluxo

em pacientes com acentuada repercussão hemodinâmica de sua val-

vulopatia. Tal subestimação pode influenciar nas correlações com

variáveis hemodinámicas. A alta correlação entre o gradiente e

a pressão média do átrio esquerdo pode ser explicada por se

tratar de pacientes com valvulopatia mitral e presumindo-se que

nenhum paciente, com acentuada cardiomegalía ou irregularida-

des basais do fluxo por pneumopatia, tenha sido incluído. 0 va-
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lor médio da resistência vascular pulmonar foi de 12,1

(12,1 mmHg/1/min) para pacientes cujos gradientes estavam acima

da linha de regressão conforme cálculos de GlUNTINI e col. (1974)

e 8,6 (8,6 mmHg/l/min) para os que estavam abaixo dela. Um pe-

queno grupo apresentou um gradiente maior que 1 com valores

normais da resistência vascular pulmonar, o que poderia se atri-

buir ao efeito de um Índice cãrdio-torâcico aumentado ou a de-

feitos perfusionais por alterações parenquimatosas pulmonares.

. STEINER ft QUINN (1968) também encontraram uma satis-

fatória correlação entre os gradientes de fluxo com macroagre-

gados de albumina e as pressões médias do átrio esquerdo e da

artéria pulmonar e a resistência vascular pulmonar em seis pa-

cientes, com estenose mitral, e em cinco pacientes com hiper-

tensão pulmonar de outras etiopatogenias. Os coeficientes de

correlação foram muito altos e muito próximos entre si para as

variáveis hemodinâmicas estudadas.

KRISHNAMURTHY, SRINIVASAN, BLAHD (1972) estabeleceram

a relação entre contagens radioisotõpicas das metades superior

e inferior de ambos os pulmões com partículas marcadas em came-

ra de cintilação. Diferentemente de outros autores, incorpora-

ram as contagens oriundas do pulmão esquerdo e integraram as

contagens das projeções anterior e posterior de ambos os pul-

mões, obtendo um valor total para a relação S/I, prescindindo,

então, de qualquer correção de volume. As comparações entre os

gradientes e as correlações com valores hemodinâmicos se fize-

ram entre os grupos de 28 pacientes com hipertensão arterial

pulmonar de qualquer etiologia cardiovascular e oito indivíduos

normais, sem correção em ambos os grupos. A relação S/I corre-

lacionou-se bem com a pressão média da artéria pulmonar e a

pressão capilar, de acordo com outros estudos, tendo sido um
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pouco mais baixa a correlação com a resistência vascular pulmo-

nar. O gradiente médio nos indivíduos normais, de 0,64+0,12,

foi um pouco menor que os encontrados para o pulmão direito em

outras series.

Os achados de GIUNTINI e col. (1971) e GIUNTINI e

col. (1974), em uma centena de pacientes com cardiopatia reu-

mática, reforçaram a validade da relação S/I para a avaliação

da distribuição regional do fluxo sangüíneo pulmonar e sua cor-

relação com medidas hemodinâmicas responsáveis pela distribui-

ção da perfusão pulmonar. o estudo desses autores tornou

possível a interpretação de que a inversão do fluxo pul-

monar está, não apenas associada com a elevação da pres-

são do ãtrio esquerdo é o aumento na resistência vascular pul-

monar nas zonas dependentes, mas também associada com a eleva-

ção da resistência vascular pulmonar total. Ademais, o índice

cárdio-torácico também pode influenciar, pela compressão do pa-

rênquima pulmonar, a distribuição do fluxo e a dispersão dos

valores da relação S/I.

Considerando-se as múltiplas influências sobre a dis-

tribuição regional do fluxo sangüíneo pulmonar, não se deve es-

perar uma correlação absoluta entre os gradientes de fluxo, ex-

pressados pela relação S/I e a pressão média do âtrio esquerdo.

Para o mesmo nível de pressão arterial-capilar pulmonar, a re-

lação S/l é maior quando a resistência vascular pulmonar está

mais elevada, o que significa que a elevação da resistência

vascular pulmonar e a redistribuição do fluxo dependem apenas

relativamente, do valor real da pressão arterial-capilar pulmo-

nar. Os resultados obtidos por CLOUTIER c col. (1985), com re-

lações S/I mais baixas que as encontradas por outros pesquisa-

dores que usaram partículas e que dividiram o pulmão em três
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níveis # poderiam ser atribuídos ao método de determinação dos li-

mites superior e inferior dos pulmões com Xe, mais fidedigno

que com o método perfusional com partículas para a definição dos

limites extremos da extensão crâneo-caudal dos pulmões.

Os achados de SURPRENANT 4 SPELLBERG(1974) evidencia-

ram a ocorrência de variadas anormalidades na distribuição re-

gional da perfusão e da ventilação pulmonares em pacientes com

vaivulopatias mitrais e hipertensão venosa. Tais mudanças na

distribuição regional da perfusão em pacientes com valvulopatia

mitral, particularmente em estenose mitral, são significativas,

mas de explicação ainda não definitiva. Podem depender de in-

tensa vasoconstrição dos vasos das zonas inferiores ou de es-

treitamento orgânico, de ambos, ou ainda da abertura de rema-

nescentes capilares apicais. As alterações na distribuição 4o

fluxo sangüíneo paralelizam a severidade da estenose mi trai, com

correspondentes alterações radiolõgicas e anatomopatolõgicas da

árvore vascular. Considere-se que a diferença da pressão hi-

drostática é pequena em comparação com a elevação da pressão

arterial pulmonar em alguns casos* Qualquer que seja a causa,

são elas suficientes, na maioria dos casos, para reduzir a uma

fração de normal a perfusão nas zonas influentes e aumentá-las

nas zonas superiores a valores próximos aos vistos nas zonas

inferiores de indivíduos normais.

Pacientes,com valvulopatia mitral e fluxo sangüíneo

nas bases ainda maior que nos ápices, redistribuem o fluxo para

os ápices durante o exercício, enquanto que aqueles que têm in-

versão em repouso aumentam a perfusão relativa nas bases duran-

te e logo após o exercício, sugerindo a ocorrência de vasodila-

tação nas zonas dependentes (DOLLERY & WEST, 1960; BJURE e

col., 1971).
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O estudo de KAZEMI e col. (1970) sugere que haja pro-

vavelmente alterações crônicas na vasculatura pulmonar de pa-

cientes com cardiopatia ateroesclerótica que conduzem à redis-

tribuição do fluxo sangüíneo pulmonar para o ápice, e que a a-

centuada subperfusão da base pulmonar demonstrada em pacientes

com infarto agudo de raiocárdio reflete um aumento agudo nas

pressões pulmonares venosa e intersticial, mais provavelmente

devido à insuficiência ventricular esquerda oculta, ou subclíni-

ca.

Os dados de HALES & KAZEMI (1974) evidenciam a ocor-

rência, mesmo em infartos agudos não complicados, de insuficiên-

cia ventricular esquerda transitória com congestão vascular

pulmonar e transudação do fluido no espaço intersticial, condu-

zindo â oclusão prematura das vias aéreas.

O mecanismo subjacente ã hipoxemla e má distribuição

perfusional, avaliados por AL BAZZAZ ft KAZEMI (1972), pareceu

ser a acumulação de líquido no interstício do pulmão secundário

ã insuficiência ventricular esquerda transitória ao tempo do in-

farto agudo do miocárdio.

URBINA e col. (1981) demonstraram,através do "pool"

sangüíneo marcado, a utilidade potencial do estabelecimento de um

gradiente ãpice-base no estudo da distribuição do volume san-

güíneo pulmonar e na diferenciação da pressão capilar pulmonar

normal e anormal, além de demonstrarem a persistência do con-

teúdo anormalmente alto do sangue nas regiões superiores dos

pulmões em supino nos pacientes com hipertensão venosa pulmonar.

Esses autores valeram-se do recurso técnico de delimitação de

áreas de interesse no seio dos campos pulmonares em nível que

interessasse dentro do objetivo do estudo. A fraca correlação
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obtida deveu-se provavelmente ao fato de que a imagem tivesse

sido em supino (menor gradiente), e as regiões de interesse se-

lecionadas tivessem sido muito pequenas, além da falta de si-

multaneidade entre o exame cintilogrâfico e a medida hemodinâ-

mica.

BATEMAN e col. (1983), modificando aspectos da técni-

ca de UHBINA e col. (1981),obtiveram correlações bem maiores

com a pressão capilar pulmonar. Como seu estudo foi desenvol-

vido no pós-operatório de cirurgia de coração aberto, alguns fa-

tores podem ter influenciado os resultados, nas relações normais

entre a pressão capilar pulmonar e o gradiente ápice-base# como

derrame pleural, atelectasias, alterações anatômicas, elevação

do índice cãrdio-torãcico. Algumas limitações devem ser consi-

deradas para a determinação mais precisa da pressão capilar por

cintilogrâf ia. do "pool" sangüíneo em equilíbrio t a) os quocien-

tes ápice-base seriam afetados pela radiatividade originando-se

de ou atenuadas por fontes não oriundas do volume sangüíneo pul-

monar. Em tóraces espessos ou em pacientes com mamas volumosas

pode-se esperar considerável atenuação relativa de contagens

das bases pulmonares; b) há limite para o aumento do volume

sangüíneo para os ápices pulmonares, pois crescentes aumentos

da pressão capilar conduzem a extravasamento de líquidos para o

espaço extravasoular, sem reflexos no aumento e redistribuição

do volume sangüíneo pulmonar; d) as contagens radiativas são

acumuladas no tempo, envolvendo por isso, potenciais faltas de

acuidade devido ao movimento do paciente durante a formação da

imagem, além de haver, nas áreas de interesses basais, a pos-

sibilidade de interferência de contagens subdiafragmaticas du-

rante a expiração; d) obviamente, complicações pulmonares e

pleurais e alterações anatômicas podem interferir nos dados.
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Mesmo com os atuais recursos tecnológicos, faz-se ne-

cessário, nos centros que dispõem de câmaras de cintilação e usam

partículas radiativas, padrões confiáveis de normalidade dentro

dos métodos que não utilizam técnicas corretivas de volume e de

seleção de uma técnica que permita obtenção das melhores corre-

lações frente às variáveis hemodinâmicas envolvidas na distri-

buição do fluxo e do volume sangüíneo pulmonares.

As técnicas de avaliação da distribuição do fluxo san-

güineo pulmonar pela determinação de gradiente de contagem en-

tre as metades ou terços superior e inferior (S/I) com partícu-

las radiativas têm empregado contagens obtidas das projeções

posterior do pulmão direito, da média das projeções anterior e

posterior do pulmão direito ou pela integração das contagens

das projeções anterior e posterior de ambos os pulmões. (FRIED-

MAN & BRAUNWALD, 1966; KRISHNAMURTHY, SRINIVASAN, BLAHD, 1972).

Como o volume do coração dentro da caixa torãcica, principalmen-

te o aumento das cavidades esquerdas, influi na distribuição de

circulação pulmonar pelo aumento de resistência regional devido

â compressão do parênquima pulmonar, pode ser útil a definição

mais clara da influência da projeção considerada na obtenção dos

gradientes de fluxo (GIUNTINI e col., 1971; GIÜNTINI e col.,

1974).

A análise dos resultados obtidos no grupo piloto evi-

denciou que as médias da relação S/I, que correspondem aos gra-

dientes integrados (G±), obtidas no pulmão direito não se dife-
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rendaram significativamente entre si. A participação do pulmão

esquerdo resultou em relações S/I que diferiram significativa-

mente das que envolveram apenas as projeções do pulmão direito.

(Figura 3 e Tabela 1).

P< 0.0005 V p < 0.0005

Fiji*» 3: Gnwopitotp. Difmnfi dannMiat de* valem obtidet nu «*ÍMpro>

Esse estudo de variação dos gradientes, conforme a

projeção em que foram obtidos, repetiu-se no grupo I, consti-

tuído de adultos jovens, com o objetivo de confirmação dos acha-

dos do grupo piloto em um grupo morfolõgica e funcionalmente

hígido. A análise dos resultados evidenciou que as médias das

projeções anterior do pulmão direito, posterior do pulmão direi-

to e posterior do pulmão esquerdo não diferiram significativa-

mente entre si, enquanto que a média dos gradientes S/I obti-

das na projeção anterior do pulmão esquerdo apresentou diferen-

ças significativas com as outras projeções. (Figuras 4,5 e Ta-

bela 10).
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A ordem decrescente dos gradientes médios foi a se-

guinte:

AD > PD > PE > AE

Então em indivíduos normais a projeção anterior es-

querda interfere nos gradientes S/I, o que já havia sido encon-

trado por ÜEDA e col. (1964) que, com técnica semelhante, encon-

traram um gradiente S/I de 0.60 para a projeção anterior do pul-

mão direito e 0.81 para a projeção anterior do pulmão esquerdo,

em 8 indivíduos normais. KRISHNAMURTHY, SRINIVASAN, BLAHD

(1972), integrando as contagens de ambas as projeções nos dois

pulmões, obtiveram um gradiente médio de 0,64 mm em 8 indiví-

duos normais, semelhante aos noss-s gradientes para as proje-

ções do pulmão direito. Tratando-se de indivíduos normais, a In-

tegração de todas as projeções certamente diluiu o menor gradi-

ente da projeção esquerda.

Em pacientes com cardiopatia de qualquer natureza,

principalmente as relacionadas á cardiomegalia, com elevação do

índice cárdio-torácico, também a projeção posterior do pulmão

esquerdo produz gradientes menos elevados, significativamente

diferentes dos obtidos nas projeções do pulmão direito. (Figura

3, Tabela 1)

As técnicas coro gases radiativos observaram igualmen-

te gradientes maiores, quando se estudava o pulmão direito, ge-

ralmente pela vista anterior, quer se dividindo o pulmão em me-

tades S/I ou terços S/I.

Esses resultados, derivados dos grupos piloto e grupo

I, levaram-nos a considerar as relações S/I obtidas por qualquer

das projeções do pulmão direito como mais adequadas para a ca-

racterização dos gradientes S/I pela ausência ou atenuação de

interferência do índice cárdio-torácico e da morfologia de tô-
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rax e volume dos pulmões. Em outras palavras, considerou-se que

as alterações da distribuição de fluxo pulmonar avaliados atra**

vés dos gradientes S/I seriam expressadas mais fidedignamente

pelas variações dos gradientes obtidos de projeções direitas.

Os resultados obtidos nos indivíduos adultos jovens,

hígidos, apresentaram valores homogêneos, comparáveis aos encon-

trados na literatura conforme cada uma das técnicas empregadas,

isto é, valores estabelecidos por métodos invasivos ou não in*

vasivos mais elaborados e de precisão variável. Permitem eles

o estabelecimento de padrões de distribuição do fluxo para a-

dultos jovens normais, dentro do método empregado, que prescin-

de a correção para volume ou morfologia do tórax. (Figura 6,

Tabelas 4 e 5).
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As variações regionais' em ortostatismo devem-se aos

efeitos diretos e indiretos da gravidade, Nos vários níveis, ou

em qualquer dos níveis estudados, o fluxo sangüíneo é determi-

nado pelo balanço de forças entre as pressões arterial, alveo-
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lar, vcnosa, intersticial e a resistência pulmonar regional. As

metades superiores não apresentaram diferenças entre si. Nas me-

tades inferiores, não tendo havido correção de volume e havendo

correspondência entre as pressões torácicas e vasculares, pode-

se admitir que a metade inferior esquerda tem menor partição

perfusional que a metade inferior do pulmão direito por menor

volume pulmonar ou/e pela interferência das cavidades cardíacas

esquerda, na obtenção das contagens. Considere-se, entretanto,

que o emprego de gases radiativos encontrou gradientes maiores

à direita mesmo com a aplicação de fatores de correção para vo-

lume (NEWHOUSE e col., 1968). Também as técnicas com partículas

que se valeram de correção para a espessura do tórax (UEDA,IIO,

KAIHARA, 1964), encontraram gradientes significativamente dife-

rentes entre os pulmões direito e esquerdo, não só em ortosta-

tismo como em supino, o que sugere a existência de alteração na

resistência vascular regional, com maior resistência ã esquerda

Apesar das diferenças estatisticamente signiricativas

na distribuição do fluxo entre os pulmões,ressalte-se que o fit

xo total do pulmão direito foi superior ao esquerdo em 9 indi-

víduos, foi igual em 3 e inferior em 3 outros. Os gradientes S,

I foram maiores ã direita em 12 indivíduos e maiores â esquerdi

em 3 outros. Se a menor relação S/I foi obtida ã direita: 0,54,

e a maior â esquerda: 0,79, no pulmão esquerdo houve gradient!

de 0,57 e no pulmão direito de 0,77. Ou seja, as diferenças fo-

ram significativas e discriminatórias para grupos de indivíduo;

normais, sendo menos aplicáveis para indivíduos isolados, den-

tro dos limites encontrados. • -

As variações de distribuição do fluxo encontradas coi

a administração do radiofánnaco em inspiração máxima e em de

cúbito dorsal foram comparáveis aos achados do FRIEDMAN ft BR7VUN
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WALD (1966). Em inspiração maxima (capacidade pulmonar total) a

grande elevação da pressão transraural de distensão, às custas do

aumento da negatividade da pressão pleural "aspira" o debito

cardíaco para as metades inferiores de ambos os pulmões, que são

as áreas mais perfundidas no repouso respiratório, em ortosta-

tisroo. A massa de tecidos permanece a mesma, mas dis tendem-se

os alvéolos, e, reduzindo-se a pressão regional, mais de 70% do

débito cardíaco vai para as metades inferiores, principalmente

para a metade inferior do pulmão direito que au~ ~nta cerca de

30% na sua participação perfusional, recebendo 41% do fluxo

pulmonar total.(Figura 7, Tabela 6),

ML DM. FULfSO.

OJt 0.4J

0.97 0.43

Figur* 7, Grupo I. Qifiribukio rrgionjl do (luxo unjuiiwo pulmon* «n inipiriçlo
mjiim* lupMidM* pulmonir iot»'l. *m ortomtitmo, tm 1 indivíduo.

Em supino, com a atenuação ou desaparecimento das va-

riações de pressão hidrostática no sentido crâneo-caudal, mas

exerccndo-se a variação gravitacional antero-posterior e não

se alterando a distensão alveolar,houve atenuação do gradiente

S/I, tornando mais uniforme a distribuição do fluxo sangüíneo

pulmonar, conforme outros trabalhos (WEST & DOLLERY, 1960; UEDA,
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HO, KAIHARA, 1964; FRIEDMAN 4 BRAUNWALD, 1966; TOW e col.,

1966),(Figura 8, Tabela 8).
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Em volume residual (expiração máxima), não houve dife-

rença expressiva com os valores obtidos para a relação S/I em

capacidade residual funcional (respiração de repouso). Conside-

re-se, entretanto, que foi difícil manter-se apnéia expiratõria

igual ou superior a 15 segundos, o que pode ter influenciado no

resultado. Era de se esperar uma redução dos gradientes,com mais

uniforme distribuição da perfusão, a semelhança do que ocorre

em supino.

A reproducibilidade dos resultados em 3 indivíduos foi

satisfatória, e dentro do obtido anteriormente (FRIEDMAN 4 BRAUN-

WALD, 1966; GIUNTINI e col., 1971; KRISHNAMURTHY, SRINIVASAN,

BLAHD, 1972).
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Os resultados provenientes do grupo de pacientes adul-

tos hígidos com média etária de 54 + 3,6 anos de idade foram

superponíveis aos obtidos no grupo de adultos jovens na média

dos valores. Houve diferença estatisticamente significativa en-

tre o fluxo sangüíneo do pulmão direito e do esquerdo e entre

todas as comparações regionais exceto as metades superiores de

ambos os pulmões. O fluxo do pulmão direito foi superior ao do

esquerdo em todos os 10 indivíduos, e os gradientes do pulmão

direito foram maiores que os do esquerdo exceto em .1 indivíduo.

O gradiente mais elevado foi obtido no pulmão direito: rela-

ção S/I de 0,53 e o menor foi no pulmão esquerdo: relação S/I

0,85; entretanto, no pulmão esquerdo, foram encontradas rela-

ções S/I de 0,58 e no pulmão direito relações S/I de 0,73. (Fi-

guras 9 e 10, Tabelas 11 e 12).
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A comparação entre os dois grupos de indivíduos nor-

mais, com diferença etária de 30 anos de idade, mínima de 25 e

máxima de 39/ apresentou diferenças estatisticamente não signi-

ficativas entre os gradientes de fluxo S/l. (Figura 11, Tabela,

15).
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Esses resultados diferiram dos encontrados na litera-

tura, principalmente em relação ao estudo de HOLLAND e col.,

(1968) com gás radiativo, em que foi constatado aumento do flu-

xo sangüíneo pulmonar para as zonas superiores, embora permane-

cendo o predomínio de fluxo nas zonas inferiores. Apesar de o

grupo de 6 pacientes, em que se basearam as conclusões desses

autores, haver sido considerado como constituído por indivíduos

normais, quatro deles haviam sido tabagistas, o que poderia ter

influído nos resultados. Entretanto, o mais provável é que a

sensibilidade das técnicas, usando gases radiativos, seja supe-

rior a das partículas marcadas. As idades dos indivíduos dos

grupos de HOLLAND e col.(1968) estavam entre 65 e 75 anos de

idade, com média de 68,8, 14 anos mais que no nosso grupo cujos

limites estavam entre 50 e 61 anos de idade. Talvez os fatores

responsáveis pela redistribuição fisiológica do fluxo sangüíneo

pulmonar, com a idade, a elevação da pressão da artéria pulmo-
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nar e o aumento da resistência vascular das zonas inferiores

pela redução do retrocesso elástico, não houvessem estado sufi-

cientemente alterados para serem detectados pela técnica empre-

gada em nosso estudo.

O estabelecimento de áreas focais de interesse baseou-

se em procedimentos usados com sucesso por UBBINA e col. (1981)

e BATEMAN e col. (1983) para a avaliação do volume sangüíneo

pulmonar e favorecido pelos recursos técnicos de nosso sistema

de detecção, registro e quantificação de imagens. O objetivo

especifico era de determinação de uma técnica que obviasse as

dificuldades de captação de contagens nas bases e bordas pulmo-

nares e alterações como derrame pleural, atelectasias, pneumo-

nias e aumento do índice cãrdio-torãcico. A comparação entre os

gradientes nos grupos em que foram calculados G^ e G2 (grupos

I, II e IV) - evidenciou diferenças não significativas entre os

valores obtidos. As áreas focais, localizadas no meio das meta-

des superior e inferior do pulmão, apresentaram gradientes S/I

cujos valores coincidiram com os das contagens integradas nas

áreas consideradas. (Figura 12, Tabelas 13, 14 e 15)
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Dentro da seleção da casuística, que compreendeu in-

divíduos normais e pacientes cardiopatas isquêmicos sem altera-

ções pulmonares outras, e nas técnicas empregadas, os gradien-

tes oriundos das ãreas focais de interesse podem ser utilizados

em lugar das contagens integradas, o que poderia ser aplicado

em casos em que houver anormalidades pulmonares regionais que

interfiram nas contagens e possam produzir gradientes não fide-

dignos .

Para definir o poder dos gradientes S/I* em diferen-

ciar grupos de indivíduos normais, de grupos de pacientes cora

cardiopatia adquirida, comparou-se os valores dos gradientes in-

tegrados (G^) entre os quatro grupos estudados*

Os gradientes (Gx) não apresentaram diferenças que

fossem capazes de discriminar grupos de indivíduos normais ou

cem cardiopatia adquirida de pouca repercussão hemodinâmica

(grupos I, II e IV). Os grupos de indivíduos normais em duas

faixas etárias distintas (grupos I e II) funcionaram aqui como

como grupos-controle. No grupo de pacientes com valvulopatia

mitral e/ou aôrtica,a elevação da pressão média da artéria pul-

monar, da pressão diastõlica final do ventrículo esquerdo e da

pressão capilar-pulmonar alteraram definitivamente a distribui-

ção do fluxo sangüíneo pulmonar, o que se refletiu claramente

nos gradientes S/I em magnitude tal que conferiu um poder dis-

criminador aos valores do gradiente radioisotópico. (Figuras 13

e 14, Tabela 28).
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O estudo dos gradientes S/I (G,) no grupo de pacien-

tes com valvulopatias esquerdas, mitral ou aórtica, acusou os

mais reduzidos gradientes obtidos, com dois casos de inversão

(n9s 2 e 7) e dois casos de equalizaçEo (n<?s 1 e 3) prática de
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fluxo sangüíneo pulmonar. A correlação dos gradientes com os

valores da pressão média da artéria pulmonar foi a mais alta

encontrada, r = 0,87 (p < 0,005) (Figura 15, Tabelas 17 e 18),

da mesma magnitude encontrado por outros autores, tanto os que

dividiram o pulmão em três planos nos estudos com gases radia-

tivos, como os que usaram partículas marcadas e dividiram o pul-

mão em duas metades (ver secção 1.7.3). As correlações com

a pressão média de capilar pulmonar foram positivas, mas mais

fraca que a encontrada em outros autores (Tabelas 17 e 19) . A

correlação com a pressão diastõlica final de ventrículo esquer-

do foi negativa e fraca, para o grupo como todo*(Tabela 17 e 20)

A subdivisão do grupo em dois subgrupos entre os portadores de

estenose mitral e valvulopatias aõrticas permitiu algumas con-

siderações :

a) os pacientes com estenose mitral apresentaram os menores gra-

dientes, com tendência â uniformização do fluxo, e os valo-

res mais elevados de pressão média da artéria pulmonar e da

pressão de capilar pulmonar, e os valores mais baixos de pres-

são diastõlica final de ventrículo esquerdo, o que seria es-

perado pelo gradiente pressõrico através da válvula mitral

estenótica;

b) no subgrupo de pacientes com valvulopatia aórtica, tendo ha-

vido menor repercussão na pressão média da artéria pulmonar,

produziram-se gradientes maiores (isto é, relação S/I mais bai-

xas) , tendo sido a pressão diastõlica do ventrículo esquerdo

mais elevada. 0 gradiente médio deste subgrupo foi mais alto

(relação S/I mais baixa) que os encontrados nos grupos cie In-

divíduos normais e no grupo de pacientes com cardiopatia is-

quem! ca. Em um caso desse subgrupo (n9 3), com pressão média

da artéria pulmonar de 38 mmHg e coro a mais elevada pressão
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diastõlica final do ventrlculo esquerdo de toda a serie, houve

praticamente equalização do fluxo, com gradiente S/I de 0,98.

Excetuando-se esse caso, nos três outros sem elevação importan-

te da pressão média da artéria pulmonar, o gradiente esteve den-

tro dos níveis de normalidade, não obstante a elevação da pres-

são diastõlica final do ventrículo esquerdo (média de 21 inmHg).

Por estes dados, mesmo que se considere que a distri-

buição do fluxo sangüíneo pulmonar, na estenose mitral, não de-

penda unicamente dos valores hemodinâmicos, mas, também, de al-

terações fixas no nível do território arteríolo-venular pulmo-

nar, houve forte evidência de que a pressão média da artéria

pulmonar foi fator decisivo no controle da distribuição regio-

nal do fluxo sangüíneo pulmonar.

O gradiente integrado (G^) do grupo de pacientes is-

quêmicos não se diferenciou do gradiente de indivíduos normais.

A comparação dos gradientes (G.) com a pressão mé-

dia da artéria pulmonar apresentou correlação positiva de 0,58,

estatisticamente significante. (Figura 16, Tabelas 23 e 25)
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A comparação de subgrupos de pacientes isquêmicos se-

lecionados pelos valores da pressão da artéria pulmonar permi-

tiu as seguintes constatações: o subgrupo coro pÃP >, 20 mmHg a-

presentou um gradiente médio de 0,74 + 0,08 com diferenças sig-

nificantes em relação ao gradiente médio de 0,58 + 0,09 do sub-

grupo com pÃP < 20 mmHg- (Figura 18).

= (pAP >, 20 mmHg) = (pAP < 20 mmHg)
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A comparação dos gradientes integrados (G,) com a

pressão diastõlica final do ventrículo esquerdorno grupo de pa-

cientes isquêmicos/evidenciou uma correlação positiva de 0,55,

estatisticamente significante.(Figura 17, Tabelas 22 e 24)
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A comparação de subgrupos de pacientes isquêmicos se-

lecionados pela pressão diastólica final de ventrículo esquerdo

permitiu constatar-se que o subgrupo com pd^VE > 12 mmHg apre-

sentou gradiente médio de 0,69 + 0,13, com diferença estatisti-

camente não significante em relação ao gradiente medio de 0,60

+ 0,06 do subgrupo com pd^VE <: 12 mmHg. (Figura 18)

G1 (pdjVE > 12 mmHg) » G^ (pdjVE < 12 mmHg)
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Esses resultados permitem a utilização dos gradientes

(G^) para a separação de grupos de pacientes com cardiopatia is-

quêmica em relação â normalidade ou elevação da pressão média

da artéria pulmonar, mas a técnica empregada não foi sensível

para detectar alterações na distribuição regional do fluxo san-

güíneo pulmonar que independessem das alterações pressôricas

nas cavidades esquerdas ou na pressão arterial pulmonar, e fos-

sem decorrentes de alterações crônicas na circulação pulmonar

secundárias a cardiopatia ateroesclerótica, conforme sugerido

por KAZEMI e col. (1970). • '

Os gradientes (G,) correlacionaram-se melhor com va-

lores hemodinâmicos significativamente alterados. Em pacientes com

valvulopatias mitral ou aõrtlca que apresentaram valores altos
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de pressão média da artéria pulmonar houve alta correlação

(r = 0,87 p < 0,005), enquanto que em pacientes com cardiopa-

tia isquêraica, com pressão média da artéria pulmonar pouco al-

terada, a correlação foi média (r = 0,58 p < 0,05); o que po-

de estar relacionado a sensibilidade da técnica com partículas

e a divisão do pulmão em duas metades e não em três terços ver-

ticais .

No grupo de cardiopatas (valvulares e isquêraicos) com

pÃP > 20 mroHg a correlação do gradiente (G,) com a pAP foi de

r = 0,67 p < 0,01.

As medidas de efeito- para o gradiente (G,) máximo cal-

culado se relacionaram de forma mais expressiva com os grupos

em função das variáveis hemodinâroicas que com a natureza dacar-

diopatia.

A comparação dos gradientes integrados (G,) com os

indices cárdio-torácicos apresentou correlações fracas, sem sig-

nificáncia estatística, tanto nos grupos de indivíduos normais

como nos grupos de pacientes cardiopatas. Considerando-se que

os gradientes são calculados nas projeções diretas, mesmo no

grupo de pacientes valvulopatas, em que o índice cárdio-torãci-

co médio esteve anormalmente elevado, a correlação não foi sig-

níficante; neste grupo o paciente de n9 3, com ICT de 0,70 (o

maior do estudo) a relação S/I muito elevada correspondeu ao au-

mento da pressão média da artéria pulmonar e da pressão diastõ-

lica final do ventrículo esquerdo (esta a maior da série) e em

outros 2 pacientes, com valores do ICT inferior a 0,50 as rela-

ções S/l elevadas corresponderam a valores pressóricos elevados

da artéria pulmonar. Esses dados permitem interpretar o pa-

pel do índice cárdio-torácico como influentes no que se refere
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â obtenção das projeções; desconsiderando-se as projeções es-

querdas, o valor do ICT não influi na determinação dos gradien-

tes S/l, podendo correlacionar-se indiretamente com esse,secun-

dariamente ã elevação das variáveis hemodinâroicas que comandam

a distribuição do fluxo sangüíneo pulmonar e se relacionam com

o volume das cavidades cardíacas. Nossos resultados diferiram

dos de GIUNTINI e col. (1974) que obtiveram correlação signifi-

cante entre os gradientes e o ICT. Considere-se, entretanto,quef

na extensa série daqueles autores (n - 100),a correlação mais

expressiva foi obtida com índices cãrdio-torãcicos maiores de

0.80 , o que não ocorreu em nosso grupo de 5 pacientes valvulo-

patas, cujo ICT maior foi de 0,70.

O método radioisotópico de estudo da distribuição

regional do fluxo sangüíneo pulmonar com partículas radiativas,

através da cintilfgrafia pulmonar' perfusional quantitativa, ê

simples e rápido, não-invasivo, sensível, reproducível, e fa-

cilmente aplicável a grande número de pacientes.

Os macroagregados de albumina e as microesferas de

albumina marcadas com ^Tc são partículas adequadas para a ava-

liação do fluxo arterial pulmonar regional. O tamanho das par-

tículas é adequado, a eficiência da extração é alta, a mistura

uniforme das partículas ao nível do átrio direito é completa e

sua distribuição na circulação ê similar ã dos glóbulos verme-

lhos. O método radioisotópico que utiliza, as partículas mar-

cadas é válido para avaliar a distribuição regional do fluxo
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sangüíneo pulmonar em repouso e em exercício, apresentando uma

alta correlação com a broncoespirometria diferencial e com a

fluxometria direta. A administração endovenosa de partiaulas

não provoca alterações hemodinâmicas, ventilatõrias e difusio-

nais.

Os sistemas de detecção, usando câmaras de cintilação

acopladas a computadores,permitem a definição exata das áreas

a serem consideradas para o estabelecimento dos gradientes de

fluxo. A gravação das imagens de perfusão digital obtidas dá

oportunidade a repetidas análises dos exames nas mesmas condi-

ções e por diferentes analistas, facilitando a avaliação da va-

riabilidade inter e intra-observador. Algumas vantagens são bem

definidas, como estas: a) a quantificação da imagem digital de

perfusão é melhorada, permitindo que se considere o fluxo san-

güíneo focai-, enquanto as imagens planar es dão a média pondera-

da do fluxo do pulmão sob o detector; b) o paciente pode res-

pirar tranqüilamente, enquanto que o método com Xe requer a

suspensão da respiração e uma reinalação rápida, manobras que

podem elevar a pressão intratorãcica e modificar os resultados;

c) o macroagregado permanece nos vasos pulmonares durante o de-

senrolar do estudo, enquanto o Xe é redistribuído por se dis-

solver nos tecidos moles, causando um aumento na radiatividade

de fundo; d) o raTc tem maior energia de fóton e menor coe-

ficiente de absorção que o Xe, apresentando, então, menos

problemas de atenuação.

A determinação dos gradientes de fluxo sangüíneo pul-

monar tem-se mostrado sensível para a análise da distribuição

regional do fluxo sangüíneo pulmonar c para o cr. Mm it iva da

magnitude de variáveis hemodinâmicas pulmonares envolvidas na

distribuição do fluxo sangüíneo pulmonar, particularmente a pres-
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são arterial-capilar pulmonar, e a resistência vascular pulmo-

nar. Esse método, em qualquer das suas técnicas, pode ser usa-

do para a triagem de pacientes com suspeita de envolvimento na

circulação pulmonar.

Os estudos da distribuição regional da perfusão e de

aspectos da ventilação do pulmão, pelas técnicas radioisotõpi-

cas, permitem conhecer-se que:

1 - 0 pulmão direito recebe, em média, um pouco mais do débito

cardíaco que o pulmão esquerdo.

2 - A diferença ventilo-perfusional é devida fundamentalmente

ao gradiente perfusional.

3 - Em ortostatismo e durante a respiração de repouso, a perfu-

são aumenta cerca de oito vezes entre o seu menor valor no

ápice e o maior valor na base, enquanto a ventilação aumen-

ta cerca de uma vez e meia. Dividido o pulmão em três ter-

ços, a perfusão do terço superior é cerca de três vezes me-

nor que a do terço inferior, com correção de volume pulmo-

nar.

4 - 0 pulmão direito tem um maior 'gradiente perfusional ãpice-

base que o esquerdo.

5 - A base pulmonar direita é mais perfundida que a esquerda,

em termos absolutos; as metades superiores de ambos os pul-

mões têm a mesma perfusão relativa.

6 - A inspiração profunda acentua o gradiente perfusional, com

grande aumento do fluxo sangüíneo para as bases pulmonares,

enquanto a distribuição do ar inalado torna-se ligeiramente

mais uniforme.

7 - 0 exercício atenua as diferenças funcionais regionais em
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indivíduos hígidos.

8 - Em decúbito dorsal, diminui o gradiente perfusional, ten-

dendo a uniformizar a distribuição do fluxo sangüíneo no

pulmão direito, enquanto no pulmão esquerdo ocorre inversão

do fluxo, com leve predomínio da perfusão no terço superior.

Em ambos os pulmões, as diferenças regionais em supino são

menos acentuadas que em ortostatisrao.

As zonas pulmonares inferiores têm menor perfusão em

pacientes com valvulopatia mitral, podendo haver inversão das

relações do fluxo entre ápice e base pulmonares. Os gradientes

radioisotõpicos de perfusão correlacionam-se significativa-

mente com variáveis hemodinâmicas pertinentes.

Pacientes com cardiopatia isquêmica podem apresentar

redistribuição do fluxo pulmonar por alterações intrínsecas da

vasculatura pulmonar, mas o usual é que o padrão de distribui-

ção da perfusão seja dependente das variáveis hemodinâmicas per-

tinentes. No infarto agudo do miocãrdio, a eventual acentuação

da subperfusão das zonas dependentes expressam a ocorrência de

insuficiência ventricular subclínica.

Há relativamente mais volume sangüíneo por unidade de

volume pulmonar, nas bases pulmonares a baixas pressões de en-

chimento ventricular esquerdo, mudando e até invertendo-se a

distribuição de volume sangüíneo, ã medida que se eleva a pres-

são capilar pulmonar, sem que haja uma relação linear.

Do ponto de vista técnico alguns pontos merecem refe-

rência:
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1 - A reproducibilidade dos achados é satisfatória para aplica-

ções clinicas.

2 - Mantêm-se nas câmaras de cintilação os problemas decorren-

tes da localização incorreta dos limites inferiores do pul-

mão, o que pode ser reduzido ou anulado pela determinação

das áreas de interesse nos sistemas integrados entre gama-

câmaras e computadores.

3 - A correção das contagens para o volume pulmonar . correspon-

dente não foi resolvida, podendo ser contornada pela cons-

tituição de grupos-controles bem definidos e confiáveis ou

pela determinação de áreas de interesse, conforme os recur-

sos técnicos do sistema de detecção e controle de imagens

digitais.

4 - Sempre pode haver interferência de anormalidade parenquima-

tosas pulmonares na distribuição da perfusão.

5 - A estimativa dos parâmetros hemodinâmicos pelos gradientes

de fluxo, através do estabelecimento da relação S/I, pode

ser menos sensível para casos individuais que para a iden-

tificação de grupos de pacientes, pela multiplicidade de fa-

tores envolvidos na distribuição regional do fluxo pulmonar.

6 - Os gradientes diferem conforme a projeção em que foram de-

terminados. A relação S/I obtida das projeções do pulmão

direito é a mais indicada para expressar a distribuição ãpi-

ce-rbase do fluxo sangüíneo pulmonar.

7 - Os gradientes focais (G2) podem ser empregados em lugar dos

gradientes com contagens integrados (G,) para expressarem

as variações na distribuição do fluxo sangüíneo pulmonar.
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O estudo da distribuição regional do fluxo sangüíneo

pulmonar em indivíduos normais e em pacientes cardiopátas, pela

cintilografia pulmonar pertusional quantitativa com partículas

marcadas, ofereceu as seguintes conclusões específicas:

1 - Em indivíduos normais, a projeção anterior do pulmão esquer-

do produz gradientes (G.) que diferem dos obtidos pelas ou-

tras projeções, que não diferem entre si. Em pacientes car-

diopátas, com aumento do índice cárdio-torácico, os gradien-

tes obtidos das projeções anterior e posterior do pulmão es-

querdo diferem dos gradientes obtidos das projeções do pul-

mão direito, que não diferem entre si.

2 - Os grupos de indivíduos nanaais apresentara valores homogêneos de

distribuição do fluxo sangüíneo, com clara definição das va-

riações regionais, o que permite sua utilização como parâme-

tro para a avaliação direta das alterações regionais pres-

cindindo-se de correção para volume ou forma do tórax.

3 - Não se constatam diferenças significativas na distribuição

regional do fluxo sangüíneo pulmonar entre duas faixas etá-

rias de indivíduos normais com diferença média de 30 anos de

idade, mínima de 25 e maxima de 39 anos de idade.

4 - Os gradientes focais (G2) não se diferenciam dos gradientes
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com contagens integradas (G,) em indivíduos sem anormalida-

des pulmonares regionais e sem redistribuição da perfusão

pulmonar.

5 - Os gradientes (G,) são instrumentos capazes de diferenciar

grupos de pacientes cardiopatas, com alterações significati-
. • • * *

vas da pressio da artéria pulmonar, de grupos de pacientes

normais, e de grupos de pacientes cardiopatas sem repercus-

são significativa na circulação pulmonar.

6 - Em pacientes com valvulopatia mitral ou aõrtica, com signi-

ficativa repercussão hemodinâmica na circulação pulmonar, o

gradiente (G,) apresenta alta correlação com a pressão mé-

dia da artéria pulmonar, o que permite sua utilização para a

estimativa desta variável hemodinâmica de forma não invasiva.

7 - Pacientes com cardiopatia isquêraica não apresentam gradi-

entes (G., G,) que os diferenciem de indivíduos normais,

como grupo. 0 gradiente CG,) pode separar grupos de pacien-

tes isquêmicos, em relação a normalidade ou elevação da

pressão média da artéria pulmonar.

8 - Em pacientes com cardiopatia isquêmica, com moderada reper-

cussão hemodinâmica sobre a circulação pulmonar, os gradien-

tes (G,) apresentam correlações médias com a pressão média

da artéria pulmonar e com a pressão diastólica final do ven-

trículo esquerdo.

9 - 0 Índice cãrdio-torãcico não apresenta correlação satisfa-

tória e significante com o gradiente

10 - Nos pacientes cardiopatas, o método do gradiente radionuclí

deo (Gi, G~) não é sensível para caracterizar, na distri
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buição do fluxo sangüíneo pulmonar, as alterações que não se

reflitiam na pressão média da artéria pulmonar.
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APÊNPICE

Vz^iniçõti de. TzKmo* e ?KÍnc<ipai& Unidade.6
em Medicina

ATIVIDADE:

£ o numero de transformações nucleares que ocorrem nun

radionuclídeo por unidade de massa. A atividade de uma fonte ra-

diativa é expressa em Beoguerel.

lCi = 3,7 x 1010Bq

DOSE ABSORVIDA:

Dose é a quantidade de energia transferida ã matéria pe-

las partículas ou radiações ionizantes, por unidade de massa de

material irradiado, no local de interesse.

A unidade de dose absorvida RAD passa segundo a ado-

ção do Sistema Internacional de Unidades (SI) a ser o Gray (Gy)

que corresponde â absorção de 1 jaule de energia por quilograma

de matéria:

1 Gy - 1 J.Kg"1

1 Gy = 100 RftDs -

DOSE EQUIVALENTE:

Roentgen Equivalente Man (REM) é definida como a dose
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de qualquer radiação ionizante que é biologicamente equivalente à

dose de 1 RAD de radiação X ou quando atua sobre o homem ou

mamífero.

No sistema internacional de unidades, a unidade de

dose equivalente é o Sievert (Sv) e está relacionado com o REM

da seguinte forma:

1 Sv = 100 REMs

Quadro Comparativo Entre as Unidades

Exposição

Dose
absorvida

Dose
equivalente

Atividade

Unidade
Usual

Novo
Nome

-

GRAY <Gy)

Sievert (Sv)

Beaquerel(Bq)

BecquereKBq!

Medida

C Kg"1

J Kg"1

J Kg"1

s"1

s-1

Nome
Antigo

Roentgen

RAD

REM

Curie (Ci)

Milicurie

Relação Entre os
Sistemas de Unidades

1 R =2 ,58 x lO^CKg"1

1 RAD = 0 , 0 1 Gy

1 REM = 0 , 0 1 Sv

1 Ci = 3,7 x 1010Bq

1 mCi = 37 MBq
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dt

Void Abo olvida
(RadjGtiaij)

IO" 1 8

ir1 5

IO" 1 2

IO"9

M"6

IO"3

IO3

IO6

IO9

IO 1 2

IO15

IO18

= a

= f

= P

= n

= U

= m

= K

= M

= G

= T

= P

= E

(ato)

(fento)

(pioo)

(nano)

(micro)

(miU)

(kilo)

(nega)

(giga)

(terá)

(peta)

(exa)

1

10

100

1

10

«RAD =

inRAD =

1«RAD =

PAD =

RAD =

0,01

0,1
l n Q
0,01
0,1 (

nGy

t

(Rem/SXeve/ut)

10

100

1

10

100

1

10

REM= 0 , 1 Sv

BEM = 1 Sv

mKEM « 0 , 0 1 itfiv

inBEM= 0 , 1 nfiv

m5EM = l r a S v

KEM = 0 , 0 1 S v

Fm = o,i sv

Atívidadz

IpCi

1 nCi

1 vCi

1 nCi

1 Ci

1 KCi

1 MCi

1 GCi

= 37irBq

= 37 Bq

= 37 KBq

= 37 *Bq

= 37 CSq

= 37 TBq

= 37 PBq

= EBq

l B q

1 KBq

1 MBq

1 CSq

1 TBq

1 PBq

1 EBq

- 27 pa

= 27 nd

= 27 na

= 27nCi

= 27 a

= 27 KCi

= 27 MCi
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ATIVIDADE NO CORPO:

Ê a atividade total de um radionuclídeo presente no cor-

po humano, num determinado instante.

ATIVIDADE NO ÕRGÃO:

É a atividade de um radionuclídeo presente em um órgão

determinado do corpo humano, num determinado instante.

CRÍTICO:

Aplica-se ao órgão ou tecido cujo dano pela radiação re-

sulta no maior mal ao indivíduo ou â sua descendência. Esse mal

pode resultar da radiosensibilidade,da indispensabilidade do ór-

gão e da alta dose ou da combinação: das três circunstâncias.

LIMITES DE DOSE PARA INDIVÍDUOS DO PUBLICO:

Os limites anuais permissíveis de dose para indivíduos do

público, consideradas as doses provenientes de fontes externas e

as resultantes de incorporação de material radiativo são os que

seguem:

ô r g a o

Mãos, antebraços, pés e tornozelos
Ossos, tireõide, pele do corpo inteiro

(excluindo-se a pele de mãos, antebraços,
pés e tornozelos)

Corpo inteiro, gônadas, órgão hématopoéticos

Qualquer outro órgão isolado

Limite Anual

FEM

7,5

3,0

0,5

1,5

Sv

0,075

0,03

0,005

0,015



DOSIMETRIA:

A dose de radiação proveniente da administração de ra-

dio fármaco para realização de uma cintilografia pulmonar em um

indivíduo adulto (70 kg) são as seguintes:

Quantidade
Administrada

IP.CÍ MBq

3mCi 111

4mCi 148

Doses de Irradiação

Pulmão

RAD

0,45

0,60

mGy

4 ,5

6,0

Gônaâas

RAD

0,03

0,04

mGy

0,3

0,4

Medula Óssea

RAD

0,03

0,04

mGy

0,3

0,4

Corpo Inteiro

RAD

0,03

0,04

mGy

0 ,3

0,4
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