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"O ser humano vivencia a si mesmo, seus pensamentos como algo separado do resto do universo -
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RESUMO 

No Brasil, estudos renais com 99rnTc_DTPA e 99rnTç-DMSA constituem cerca de 18% dos procedimentos diagnósticos 

pediátricos. Estudo retrospectivo não-randomizado foi realizado em 2010, para quantificação absoluta de atividades nos 

rins. Em 2010, de 51 pacientes submetidos a estudos renais no HUPE-UERJ, RJ, 19 pacientes com 9±4 anos de idade e 

massa corporal de 31,8±20,8 kg apresentaram captação relativa do 99rnTc-DMSA entre 45% e 55%. Imagens estáticas 

(AP, PA e oblíqua incidências abdômen posterior) foram adquiridas 4 h após a administração intravenosa de 

115,69±42,31 MBq de 99rnTc_DMSA usando câmara gama (Siemens E-Cam), colimador LEHR, matriz de 256x256 e 

5min por imagem. Em 2012, 3 pacientes (9,3±2,1 anos, 31 ,97± 10,75 kg) do estudo anterior foram acompanhados em 

estudo prospectivo. Foram coletadas todas as excreções urinárias desde a administração do 99rnTc-DMSA até 6 h, 

enquanto que simultaneamente foram adquiridas imagens AP e P A da região abdominal com equipamento Philips 

modelo Picker Prism 2000XP. Alíquotas da cada amostra de urina foram medidas em contador de poço Genesys IM 

Gamma 1 com detector de NaI(Tl). Para corpo inteiro, a meia-vida biológica estimada foi 11,0±2,0 h, e o tempo de 

residência encontrado foi de 5,6±0,4 h enquanto que a literatura apresenta 4,1±0,5 h para a faixa etária estudada. Foi 

encontrado tempo de residência para rins de 0,7±0,4 h, enquanto que a literatura registra 3,07 h e de 1,4 h para 

pacientes normais e com patologias renais, respectivamente. Esta variação nos resultados pode ser atribui da à 

metodologia adotada, pois enquanto as imagens foram realizadas nas primeiras 6 h, Smith et. aI (1996) realizou imagens 

dos rins e de corpo inteiro 30 h após a administração do 99mTc-DMSA, incorporando o termo lento da meia-vida 

biológica. Para figado, foi encontrado o tempo de residência médio de 3,0±0,4 min, enquanto que a literatura indica 

20,8 min e 25,1 min, respectivamente segundo Smith et. aI (1996) e ICRP (1998). O fato de a atividade média 

administrada ter sido superior à atividade estimada por 3 critérios diferentes não é um parâmetro único a ser 

considerado para a otimização das doses, uma vez que, para o diagnóstico, a qualidade da imagem deve ser assegurada. 

Portanto, a análise da qualidade das imagens deve fazer parte do estudo. Recomenda-se incluir no protocolo de estudo 

imagens de corpo inteiro no primeiro dia e 24 h após a administração do 99rnTc_DMSA. Para a quantificação da 

atividade em corpo inteiro, recomenda-se realizar o mapa de atenuação do paciente através de uma imagem de emissão. 

Para imagens de órgãos, recomenda-se usar simulador fisico para a obtenção do fator de calibração do respectivo órgão. 

O tempo de aquisição das imagens deve acompanhar ao tempo estimado para a meia-vida biológica com 2 termos 

(rápido e lento). 
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ABSTRACT 

In Brazil, renal studies with 99mTc_DTPA and 99mTé_DMSA constitute about 18% ofpediatric diagnostic procedures. A 

retrospective non-randomized study was conducted in 2010, for absolute quantification ofkidney activities. In 2010,51 

patients underwent renal studies in HUPE-UERJ/ RJ. 19 ofthem with 9±4 years of age and body mass of 31.8±20.8 kg 

showed relative uptake of 99mTc_DMSA between 45% and 55%. Still images (AP, PA and posterior oblique abdomen 

incidences) were acquired 4 h after intravenous administration of 115.69±42.31 MBq of 99mTc-DMSA using gamma 

camera (Siemens E-Cam), LEHR collimator, matrix of 256x256 and 5min imaging. In 2012, 3 patients (9.3±2.1 years, 

31.97±10.75 kg) in the previous study were followed in a prospective study. All urinary excretions samples were 

collected froin administration of 99mTc_DMSA to 6 h after, while simultaneously images were acquired AP and PA 

abdominal region with Philips model Picker Prism 2000XP. Aliquots of each urine sample were measured in gamma 

counter shaft GenesysTM Gamma 1 with Nal (TI) detector. For whole body, the biological half-life estimate was 

11.0±2.0 h, and the residence time was found to be 5.6±0.4 h while the literature suggests 4.l±0.5 h for age range 

studied. Residence time for kidney was found to be 0.7±0.4 h, while the literature shows, 3.07 h and 1.4 h for patients 

with normal and renal pathologies, respectively. This difference may be attributed to the methodology because while 

the images were taken during the first 6 h, SMITH et aI. (1996) performed images of the kidneys and whole body 30 h 

after administration of 99mTc_DMSA, incorporating the slow term of biological half-life. For liver, it was found the 

average residence time of3.0±0.4 min, whereas the literature indicates 20.8 min and 25.1 min, respectively according to 

SMITH et. ai (1996) and ICRP (1998). The fact that the administered activity was higher than the activity estimated by 

3 different criteria is not a single parameter to be considered for the optimization of doses, once for diagnostic image 

quality it must be ensured. Therefore, the analysis of the quality of the images should be part of the study. It is 

recommended to include in the study protocol whole body images on the frrst day and 24 h after administration of 

99mTc-DMSA. To quantify the activity in the whole body, it is recommended to perform the patient attenuation map 

through an emission image. For organ images, it is recommended to use physical simulator to obtain the calibration 

factor of the respective body. The acquisition time of the images should follow the estimated time for the biological 

half-life of2 terms (fast and slow). 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. JUSTIFICATIVA 

A proteção radiológica dos pacientes pediátricos merece atenção especial, pois, o risco 

radiológico é inversamente proporcional à idade (Figura 1) (UNS CEAR, 2008). Portanto, deve-se 

reduzir a probabilidade de efeitos estocásticos, os quais podem manifestar-se na vida adulta. Para 

menores de 15 anos, o risco radiológico é duas vezes maior do que o risco da média da população 

como um todo, que é de 5 %/Sv. Para os procedimentos diagnósticos em medicina nuclear, onde a 

dose efetiva média é de 5 mSv, o risco adicional de câncer fatal é de 1 em 4.000, sendo 1 em 2.000 

para menores de 15 anos (MURRA Y e ELL, 1998). 
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EXPOSIÇÃO EM IDADE 

Figura 1. Risco radiológico por faixa etária 
(UNSCEAR, 2008) 

Para estudar o risco radiológico em crianças e jovens, são recomendadas avaliações das 

doses absorvidas em órgãos. As metodologias usadas para do simetria interna de pacientes são: (i) 

quantificação da atividade no órgão em estudo, através de imagens cintilográficas 

(BIANCARDI, 2011); (ii) bioanálise da atividade excretada em urina (VELASQUES et aI., 2010); 

(iii) simulações matemáticas usando-se "softwares" disponíveis ou adaptando-se códigos de Monte 

Carlo (STABIN et aI., 2005). Os métodos de do simetria são tradicionalmente usados para pacientes 

adultos e, quando usados para pacientes pediátricos, podem sobre-estimar a dose absorvida devido à 

menor interação do radionuclídeo em crianças em relação aos adultos (STABIN, 2008a). Quando 
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uma criança possui neoplasia maligna e poderá ser submetida a radioterapia e, posteriormente, a 

quimioterapia, o uso de radiofármacos é jus}ificado porque a informação obtida poderá influenciar a 

conduta médica. Quando as doenças não são malignas, essas doses devem ser justificadas em bases 

clínicas muito consistentes e devem ser consideradas investigações alternativas 

(PIEPSZ et aI, 1990). 

Para todas as terapias com radiofármacos, o critério de exclusão é o de insuficiência renal. 

Por essa razão, toma-se necessário definir um padrão de normalidade para o uso de radiofármacos. 

Em geral, para avaliar a função renal são realizados estudos renais com os radiofármacos ácido 

dimercaptosuccínico e9mTc-DMSA) e ácido dietilenotriamino pentacético e9mTc-DTPA), porém 

exames laboratoriais também fazem parte do protocolo. 

Existem diversos modelos para a do simetria de rins (THOMAS et aI., 1999; BOUCHET et 

aI., 2003; BOLCH et aI., 2009). Estes métodos são úteis para estimativas em terapias com 

radiofármacos que tem excreção renal, quando as doses absorvidas em rins podem comprometer seu 

funcionamento. Logo, o conhecimento das alterações no comportamento biocinético em pacientes 

pediátricos pode auxiliar a do simetria individualizada nessas terapias. 

1.2. OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo geral analisar o comportamento biocinético do 

99mTc_DMSA em estudos renais de pacientes pediátricos com captação fisiológica normal. 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

1. Analisar métodos de quantificação de atividade nos rins usando cintilo grafias com 

99mTc_DMSA. 

2. Determinar atividade residual e meia-vida efetiva em corpo inteiro através do 

método de bioanálise de urina. 

3. Fornecer subsídios para otimização de atividades de radiofármacos e do simetria 

individualizada em terapias com radiofármacos com excreção renal. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. PROTOCOLOS DIAGNÓSTICOS PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS 

2.1.1. CRITÉRIOS PARA ESCOLHA DA ATIVIDADE 

A partir de 1990, foram estabelecidos critérios para administração de doses em pacientes 

pediátricos pela Associação Europeia de Medicina Nuclear (EAMN) (PIEPSZ et aI., 1990) e pelo 

Comitê de Administração de Substâncias Radioativas (ARSAC, 2006). Estes critérios são: (i) 

ponderação da massa corporal de crianças e adolescentes em relação às atividades usadas para 

adultos (ARSAC, 2006); (ii) valores máximos e mínimos (PIEPSZ et aI., 1990); (iii) razão de 

atividade por massa corporal em MBq/kg segundo a Sociedade de Medicina Nuclear Norte

Americana (SNM) (TREVES et aI., 2008) e (iv) método prático, considerando as faixas de idade. 

No Brasil, estes critérios ainda não são bem estabelecidos pelos serviços de medicina nuclear, 

conforme estudo realizado por VELASQUES DE OLIVEIRA (2005). 

Para os radiofármacos cuja excreção ocorre através do sistema urinário, as doses absorvidas 

nos rins e bexiga são elevadas. Para estudos renais, a hidratação dos pacientes deve ser reforçada 

como o fator mais importante para a redução das doses. Com o aumento da hidratação dos 

pacientes, o volume urinário formado será elevado, fazendo com que o paciente excrete muito mais 

(GUYTON e HALL, 2006) (ANEXO A - fisiologia renal), auxiliando assim na eliminação do 

radiofármaco do organismo. 

Os protocolos médicos iniciam-se com a anamnese do paciente, seguindo-se o valor da 

atividade de radiofármaco a ser administrada e outras informações importantes para a obtenção de 

uma imagem com qualidade necessária ao diagnóstico. No caso de pacientes pediátricos, além das 

informações citadas acima temos recursos para imobilização do paciente de maneira a evitar 

artefatos de movimento. Entre outras, a eventual necessidade de sedação é analisada 

(BUCHPIGUEL et aI., 2004; MANDELL, 1997). 

Nos Estados Unidos da América (EUA), a Sociedade de Medicina Nuclear (SNM) publicou 

um levantamento realizado em treze hospitais pediátricos norte-americanos com estudo das 

atividades de radiofármacos aplicados a 16 exames diferentes em pacientes pediátricos. Neste 

levantamento, foram registradas as atividades mínimas e máximas administradas, atividade por 
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massa corporal (MBq/kg), atividades médias e medianas (TREVES et aI., 2008). De acordo com os 

protocolos da SNM, as atividades são ad~inistradas em função da composição física do paciente 

(massa corporal ou área de superfície corporal) (PIEPSZ et aI., 1990). 

O levantamento norte-americano obteve os seguintes resultados: (i) na maioria dos casos, os 

valores relatados para atividade máxima e da atividade por massa corporal variam dentro de um 

fator de dois, embora, para alguns procedimentos, variavam por um fator dez; (ii) os valores 

relatados de atividade mínima demonstraram uma variação substancialmente maior, por tanto como 

um fator de vinte para alguns procedimentos (TREVES et aI., 2008). Conclui-se que os níveis para 

a atividade mínima administrada em pacientes pediátricos na medicina nuclear são 

substancialmente mais variáveis do que os de atividade máxima, ou de atividade por massa 

corporal. Este achado é, provavelmente, devido ao fato de que estes últimos parâmetros são, 

normalmente, baseados nos valores previstos para medicina nuclear em adultos, enquanto a 

atividade mínima administrada é um conceito único para o uso em pacientes pediátricos na 

medicina nuclear. Em muitos casos, estes valores mínimos foram definidos historicamente 

(TREVES et aI., 2008). 

Na União Europeia (EU), estudos recentes (JACOBS et aI., 2005) recomendam nova 

metodologia para determinar as atividades por procedimento para crianças e adolescentes 

(HOLM et aI., 2007). O Cartão de Dosagem Pediátrica (PDC) (LASSMANN et aI., 2008) é uma 

metodologia que se baseia em cálculos usando parâmetros combinados para a determinação da 

atividade ideal a ser administrada. 

Os parâmetros usados para a elaboração do Cartão de Dosagem Pediátrica (PDC) foram: 

classe do radiofármaco, massa corporal do paciente e atividade mínima por procedimento. A 

atividade mínima necessária para uma boa imagem é tão importante como a redução da atividade 

administrada nestes procedimentos atualmente (LASSMANN et aI., 2008). 

Os radiofármacos foram classificados em três classes (A, B e C), de acordo com estudos de 

biodistribuição do fármaco e sua retenção nos órgãos mais radiosensíveis (por ex. rins, gônadas) 

(HOLM et al., 2007). A EANM estabeleceu os valores de múltiplos relacionados com a massa 

corporal do paciente e a classe do radiofármaco (Tabela 1) (LASSMANN et aI., 2008). É possível 

calcular a atividade mínima ideal a ser administrada para cada tipo de radiofármaco considerando

se a massa corporal para cada classe (A, B ou C) (LASSMANN et aI., 2008). 
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Tabela 1. Tabela com os valores dos múltiplos da atividade basal 
(LASSMANN et aI., 2008) 

Massa Classe Classe Glasse Massa Classe Classe Classe 
Corporal A B C Corporal A B C 

(kg) (kg) 

3 1,00 1,00 1,00 32 3,77 7,29 14,00 
4 1,12 1,14 1,33 34 3,88 7,72 15,00 
6 1,47 1,71 2,00 36 4,00 8,00 16,00 
8 1,71 2,14 3,00 38 4,18 8,43 17,00 
10 1,94 2,71 3,67 40 4,29 8,86 18,00 
12 2,18 3,14 4,67 42 4,41 9,14 19,00 
14 2,35 3,57 5,67 44 4,53 9,57 20,00 
16 2,53 4,00 6,33 46 4,65 10,00 21,00 
18 2,71 4,43 7,33 48 4,77 10,29 22,00 
20 2,88 4,86 8,33 50 4,88 10,71 23,00 
22 3,06 5,29 9,33 52-54 5,00 11,29 24,67 
24 3,18 5,71 10,00 56-58 5,24 12,00 26,67 
26 3,35 6,14 11,00 60-62 5,47 12,71 28,67 
28 3,47 6,43 12,00 64-66 5,65 13,43 31,00 
30 3,65 6,86 13,00 68 5,77 14,00 32,33 

Existe uma relação direta entre radiofármacos, respectivas classes e a atividade basal do 

mesmo (Tabela 2). Esta varia de acordo com o procedimento diagnóstico. 

Para calcular-se a atividade mínima ideal a ser administrada, usa-se a equação 1. 

A[MBq]Adm' d = Atividade Basal x Multiplo 
lnIstra a 

[I] 

Após O cálculo da atividade a ser administrada, deve-se compará-la com a atividade mínima 

necessária para que se tenha uma boa qualidade de imagem. Se a atividade calculada for menor que 

a atividade mínima necessária, a atividade administrada deverá ser igual à atividade mínima 

. necessária. Caso contrário, a atividade administrada deverá ser igual à atividade calculada pelo 

método PDC (LASSMANN et aI., 2008). 
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Tabela 2. Radiofánnacos, classe de radiofánnacos, atividade basal e atividade mínima 
recomendada pelo PDC (LASSMANN et al., 2008) 

Radiofármacos . Classe Atividade Basal Atividade 
(para o cálculo Mínima 

proposto) Recomendada 
MBq MBq 

1231 (Tireóide) C 0,6 3 
1231 Anfetamina (Cérebro) B 13,0 18 
1231 Hippuran (Punção renal anormal) B 5,3 10 
1231 Hippuran (Punção renal normal) A 12,8 10 
1231_ mIBG B 28,0 80 
1311_mIBG B 5,6 35 
18p _ PDG (2D) B 25,9 26 
18p _ PDG (3D), Recomendado para B 14,0 14 
crianças 
18p_ Plúor (2D) B 25,9 26 
18p Plúor (3D), Recomendado para B 14,0 14 
cnanças 
Citrato de 67 Ga B 5,6 10 
99mTc_ Albumina (Cardíaco) B 56,0 80 
99mTc_ Colóides (Refluxo gástrico) B 2,8 10 
99mTc_ Colóides (Pígado / Baço) B 5,6 15 
99mTc_ Colóides (Medula) B 21,0 20 
99mTc_ DMSA A 17,0 15 
99mTc_ DTPA (Punção Renal Anormal) B 14,0 20 
99mTc_ DTPA (Punção Renal Normal) A 34,0 20 
99mTc_ ECD (Perfusão Cerebral) B 32,0 110 
99mTc_ HMPAO (Cérebro) B 51,8 100 
99mTc_ HMPAO (PCr) B 35,0 40 
99mTc_ IDA (Vias Biliares) B 10,5 20 
99mTc_ MAA / Micro-esferas B 5,6 10 
99mTc_ MAG3 A 11,9 15 
99mTc_ MDP B 35,0 40 
99mTc_ Pertecnetato (Cistografia) B 1,4 20 
99mTc_ Pertecnetato (Mucosa Gástrica) B 10,5 20 
99mTc_ Pertecnetato (Cardíaco) B 35,0 80 
99mTc_ Pertecnetato (Tireóide) B 5,6 10 
99mTc_ RBC (Coagulo sanguíneo) B 56,0 80 
99mTc_ SestaMIBI (Pesquisa de Câncer) B 63,0 80 
99mTc_ SestaMIBI (Protocolo Mínimo de 2 B 42,0 80 
dias para Repouso Cardíaco) 
99mTc_ SestaMIBI (Protocolo Máximo de B 63,0 80 
Repouso de 2 dias para Cardíaco) 
99mTc_ SestaMIBI (Protocolo Mínimo de 2 B 42,0 80 
dias para Estresse Cardíaco) 
99mTc_ SestaMIBI (Protocolo Máximo de 2 B 63,0 80 
dias para Estresse Cardíaco) 
99mTc_ SestaMIBI (Protocolo de 1 dias B 28,0 80 
para Repouso Cardíaco) 
99mTc_ SestaMIBI (Protocolo de 1 dias B 84,0 80 
para Estresse Cardíaco) 
99mTc Baço (Desnaturação do RBC) B 2,8 20 
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