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RESUMO

Atualmente, a área da Medicina Nuclear tem seu maior embasamento em guidelines
internacionais para a formação de manuais práticos cintilográficos – dispostos para
auxílio e base nas práticas realizadas nos Setores de Medicina Nuclear -; contudo,
tais diretrizes não refletem a realidade brasileira dos SMNs, portanto os profissionais
se  fundamentam  principalmente  nas  diretrizes  disponibilizadas  pela  Sociedade
Brasileira  de  Medicina  Nuclear  –  porém,  esta  só  disponibiliza  10  diretrizes  e  2
recomendações entre seus documentos, sendo insuficiente para aplicar totalmente à
realidade de um SMN -. Este trabalho tem como objetivo, para o embasamento tanto
dos  profissionais  quanto  dos  acadêmicos  da  área,  a  elaboração  de  protocolos
cintilográficos voltados à realidade brasileira, com base na literatura internacional e
nacional,  bulas de radiofármacos e  manuais cintilográficos disponibilizados pelos
SMNs  participantes  da  pesquisa,  sendo  realizada  a  análise  e  síntese  de  tais
documentos,  de  acordo  com  o  tipo  de  pesquisa  de  caráter  documental.  Como
resultado das sínteses elaboradas, foram produzidos os seguintes protocolos em

MN:  Cintilografia  de  Perfusão  Cerebral  com  99mTc-ECD  ou  99mTc-HMPAO,

Cintilografia  de  Perfusão Cerebral  com  99mTc-TRODAT-1,  Cintilografia  de  Fluxo
Sanguíneo Cerebral e Cisternocintilografia; cada protocolo contendo os seguintes
itens: indicações clínicas, contraindicações, interações medicamentosas, preparo do
paciente,  biodistribuição,  atividade  e  método  de  administração,  reações  ao
radiofármaco, instrumentação, protocolo de aquisição, e artefatos.

Palavras-chave: Medicina  Nuclear.  Sistema  Nervoso.  Protocolos  cintilográficos.
Cintilografia. SPECT cerebral.



ABSTRACT

Currently, the field of Nuclear Medicine has its main basis in international guidelines
for the criation of practical scintigraphic manuals – disposed at the Nuclear Medicine
Services as a support for the practices of day-to-day in the service -; however, these
guidelines do not reflect  the reality of  Brazilian Nuclear Medicine Service,  so the
professionals are based mainly on the guidelines made available by the Brazilian
Society  of  Nuclear  Medicine,  but  it  only  provides  10  guidelines  and  2
recommendations among its documents, being insufficient to fully apply to the reality
of an NMS. The goal of this research is the elaboration of scintigraphic protocols
adapted  to  the  Brazilian  reality,  based  on  international  and  national  literature,
radiopharmaceuticals  labelling  and  scintigraphic  manuals  made  available  by  the
SMNs participating in  the research,  executing an analysis  and synthesis  of  such
documents,  according  to  the  type  of  documentary  research.  As  a  result  of  the

elaborated syntheses, the following protocols were produced in NM: 99mTc-ECD or
99mTc-HMPAO  Brain  Perfusion  Scintigraphy,  99mTc-TRODAT-1  Brain  Perfusion
Scintigraphy, Brail Blood Flow Scintigraphy, and Cisternscintiagraphy; each protocol
containing  informations  such  as:  clinical  indications,  contraindications,  drug
interactions,  patient  preparation,  biodistribution,  activity  and  method  of
administration, radiopharmaceutical reactions, instrumentation, acquisition protocol,
and artifacts.

Keywords:  Nuclear  Medicine.  Nervous  System.  Scintigraphic  protocols.
Scintigraphy. Brain SPECT.
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1 INTRODUÇÃO

A Medicina Nuclear (MN) é uma modalidade do diagnóstico por imagem,

onde se administra pequenas quantidades de fontes radioativas não seladas, que

podem variar de acordo com a atividade do radioisótopo. Assim, torna-se possível a

visualização  fisiológica  dos  órgãos  e  sistemas  de  estudo,  bem  como  possíveis

anormalidades em seu estágio inicial, o que seria impossível sem a realização de

procedimentos invasivos,  como a biópsia ou a cirurgia (SOCIETY OF NUCLEAR

MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING, 2010). A Comissão Nacional de Energia

Nuclear  (CNEN) define a MN como “a área da medicina onde são utilizados os

radioisótopos, tanto em diagnósticos como em terapias” (COMISSÃO NACIONAL

DE ENERGIA NUCLEAR, 2018).

A MN é relativamente recente no país, teve início em 1956 com a criação

do  Instituto  de  Energia  Atômica  (IEA),  que  atualmente  passou  a  ser  chamado

Instituto  de  Pesquisas Energéticas  e  Nucleares  (IPEN),  o  qual  foi  o  pioneiro  na

produção de radiofármacos. Já a Sociedade Brasileira Medicina Nuclear (SBMN)

possui  56  anos  de  história  com  sua  fundação  em  14  de  setembro  de  1961

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA NUCLEAR, 2018).

Dentro  da  modalidade  diagnóstica  em MN,  há  um tipo  de  exame em

específico  denominado cintilografia.  Para  ser  realizado este  exame é  utilizada a

gama-câmara, um equipamento que capta a radiação transmitida pelo paciente por

meio de cristais, que sensibilizados transformam a radiação em luz, formando uma

imagem posteriormente visualizada na tela de um computador (ZIESSMAN et al.,

2014).

A  aquisição  de  uma  imagem  cintilográfica  obedece  a  algumas

particularidades para cada exame, como indicações,  contraindicações,  interações

medicamentosas,  preparo  do  paciente,  biodistribuição,  atividade  e  método  de

administração, reações ao radiofármaco, instrumentação, protocolo de aquisição, e

artefatos.  Estes  critérios  são  disponibilizados  ao  profissional  das  técnicas

radiológicas via protocolo.



Cada  serviço  elabora  seu  protocolo  baseado  em  discussões  em

congressos,  inovações  clínicas,  disponibilidade  radiofarmacêutica,  mas

principalmente em guidelines (diretrizes, em português) sugeridos pela comunidade

científica,  como  a  Sociedade  Brasileira  de  Medicina  Nuclear.  Em  2016,  foram

criadas as primeiras diretrizes nacionais, a fim de padronizar e auxiliar os diversos

profissionais  das  técnicas  radiológicas  nucleares  (INSTITUTO  DE  PESQUISAS

ENERGÉTICAS E NUCLEARES, 2018). Contudo, os  guidelines vigentes no Brasil

são limitados, pois a SBMN apresenta apenas doze documentos, dentre eles, dez

diretrizes e duas recomendações.

Outro  fator  que  merece  relevância  é  o  fato  dos  guidelines  brasileiros

serem uma tradução literal da comunidade internacional, sem adaptação ao contexto

nacional. Em países desenvolvidos, há o fomento a formulação de suas próprias

diretrizes, levando em conta a viabilidade econômica, bem como a realidade de sua

população (SOCIETY OF NUCLEAR MEDICINE, 2018).

Os  exames  em  MN,  tanto  na  esfera  pública  como  privada,  vêm

aumentando  de  forma  considerável  com  o  passar  dos  anos,  indicando  uma

necessidade maior  de estudos e aprimoramentos na área (POZZO et al.,  2014).

Sabendo da importância de desempenhar procedimentos adequados à realidade do

país  e  possuir  material  acessível  para  orientação,  esta  pesquisa  propõe-se  a

elaborar  capítulos  para  um  manual  com  protocolos  para  procedimentos

cintilográficos do sistema nervoso, de modo que possa vir a servir como base para

estudo  de  profissionais  e  acadêmicos  da  área.  Diante  disso,  fez-se  o

questionamento a seguir.

1.1 Justificativa

As ciências e tecnologias empregadas atualmente à área da saúde estão

em  constante  aprimoramento,  visando  cada  vez  mais  estar  à  frente  na  corrida

científica – como pode ser observado no desenvolvimento de novos equipamentos

cada vez mais sofisticados de grandes marcas,  como Philips,  Siemens e GE –,

assim  como  visando  uma  melhoria  no  cotidiano  do  trabalhador  –  sejam  estas



melhorias  tencionadas  à  proteção  radiológica  do  Indivíduo  Ocupacionalmente

Exposto (IOE), ou a fim de facilitar o processo de trabalho em determinado exame.

Porém, ao passo que as tecnologias de ponta foram desenvolvendo e

disseminando-se, a literatura em língua portuguesa disponível para seu estudo não

condiz mais com as realidades encontradas nos SMN, o que dificulta o entendimento

da prática deste serviço durante as aulas ministradas, pois esta traça um paralelo

distante das práticas encontradas na rotina de um setor e não sana as dúvidas dos

alunos que se interessam pela disciplina, estimulando a criação desta pesquisa. Se

é  necessário  o  estudo  dos  protocolos  cintilográficos,  deve-se  dominar  a  língua

inglesa – a fim de embasar sua literatura na mesma, que possui um número maior

de fontes  literárias  atualizadas –,  ou  então contentar-se  em aprender  na  prática

cotidiana  os  mesmos,  pois  a  literatura  brasileira  possui  livros  extremamente

volumosos em páginas, porém com lições não direcionadas ao público brasileiro.

Portanto,  será desenvolvida  uma revisão literária  acerca de protocolos

cintilográficos  do  sistema  nervoso,  a  fim  de  ser  adicionado  em  um  manual  de

protocolos  de  execução  de  exames  a  serem  estudados  para  aperfeiçoamento

profissional e alicerce para estudos acadêmicos dos mesmos.

1.2 Problema da pesquisa

De que  forma  é  viável  a  elaboração  de protocolos  de  procedimentos

cintilográficos do sistema nervoso, tendo como base os guidelines internacionais e

nacionais adaptados à realidade dos protocolos nos centros de Medicina Nuclear do

Brasil, assim como manuais cintilográficos, bulas de radiofármaco e demais estudos

encontrados que tratem do assunto? 

1.3 Objetivo geral

Descrever  protocolos  de  procedimentos  cintilográficos  do  sistema

nervoso, tendo como base os  guidelines internacionais adaptados à realidade dos

protocolos  nos  centros  de  Medicina  Nuclear  do  Brasil,  assim  como  manuais  e

demais estudos encontrados que tratem do assunto.



1.4 Objetivos específicos

Determinaram-se os seguintes objetivos:

a) selecionar e analisar os protocolos de procedimentos cintilográficos do

sistema  nervoso  existentes  nos  serviços  de  Medicina  Nuclear  no

Brasil,  por meio dos sites das Sociedade de Medicina Nuclear, assim

como os manuais cintilográficos disponibilizados pelos SMNs;

b) pesquisar  nas  literaturas  disponíveis  nesta  pesquisa  –  bulas  de

radiofármaco,  manuais  cintilográficos,  guidelines nacionais  e

internacionais,  etc  –  materiais  relacionados  aos  protocolos

cintilográficos do sistema nervoso;

c) descrever os  procedimentos cintilográficos do sistema nervoso, com

base nos protocolos praticados nos serviços de Medicina Nuclear e

nos achados encontrados na pesquisa realizada.



2 REVISÃO DE LITERATURA

De acordo com World Health Organization (2018), “a Medicina Nuclear é

uma modalidade de radiodiagnóstico que envolve injeção, inalação ou ingestão de

um radiofármaco para  a  visualização de diversos órgãos”.  Neste  capítulo,  serão

abordados  os  aspectos  mais  relevantes  da  área  de  MN  e  inerentes  para  a

construção  desta  pesquisa,  como  equipamentos,  radiofármacos  e  exames

relacionados ao sistema nervoso.

2.1 Medicina Nuclear

Segundo Garcez, Silva e Paes (2018):

A  Medicina  Nuclear  é  uma  modalidade  direcionada  essencialmente  ao
estudo  de  anomalias  metabólicas  e  funcionais.  É  uma modalidade  que,
embora possa envolver procedimentos terapêuticos, tem no diagnóstico de
patologias funcionais sua principal ação. (GARCEZ; SILVA; PAES, 2018, p.
1)

O  processo  de  formação  da  imagem  inicia-se  com  a  administração  de

pequenas quantidades destes radiofármacos, variando de atividade de acordo com o

protocolo a ser realizado, que então serão detectados pelas gama-câmaras, a fim de

determinar a fisiologia da região de interesse.

Tecidos afetados por patologias absorvem o composto de uma forma

diferente,  emitindo  mais  (ou  menos)  radiação  (INSTITUTO  ONCOGUIA,  2018),

sendo  este  o  principal  objeto  de  análise  da  imagem  em  questão,  denominada

cintilografia.

Para o National Cancer Institute (2018), a cintilografia é definida como “um

procedimento que produz imagens de estruturas dentro do corpo, incluindo áreas

onde  existem  células  cancerosas,  sendo  utilizada  para  diagnosticar  e  monitorar

doença”. As imagens adquiridas podem ser planas, dinâmicas e tridimensionais  –

obtidas através do SPECT -.

A vantagem da Medicina Nuclear baseia-se na capacidade de demonstrar o

comportamento  metabólico  do  órgão  em  questão,  sendo  o  principal  método

diagnóstico a analisar a função anatomofisiológica de forma não-invasiva.

Considerando  que  a  finalidade  básica  desta  modalidade  é  a

investigação  funcional,  utiliza-se  de  compostos  como  traçadores  radioativos,



denominados radiofármacos (GARCEZ; SILVA; PAES, 2018). Estes nada mais são

que o resultado da união  de um radionuclídeo com um fármaco,  que será uma

molécula  com alta  afinidade  ao  órgão  a  ser  diagnosticado/tratado,  podendo  ser

utilizado somente o radionuclídeo constituinte, se o mesmo  possuir características

biológicas propícias para determinado exame (INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY

AGENCY, 2018).

Este radiofármaco, após administrado no paciente, irá ser detectado pelas

gama-câmaras, medindo sua radioatividade enquanto grava imagens de diferentes

ângulos dos órgãos em questão (SASAKI; KUSAKABE, 1996). Estas imagens serão

reconstruídas em um sistema de computador, formando uma imagem tridimensional

dos órgãos hipercaptantes  – isto  é,  os  que absorveram em maior  quantidade o

radiofármaco, tornando-se mais visíveis na imagem -.

2.2 Equipamentos

Para  a  formação  de  imagens  cintilográficas  presentes  na  MN,

atualmente  são  utilizados  os  seguintes  aparelhos:  gama-câmaras  para  SPECT

(Single  Photon  Emission  Computed  Tomography)  e  PET  (Positron  Emission

Tomography). O equipamento de PET não será tratado nesta pesquisa por se utilizar

de emissores de pósitrons para a formação da sua imagem, que não estão incluídos

na gama de exames analisada.

2.2.1 SPECT

A gama-câmara para  SPECT é  um equipamento  capaz de detectar  a

radiação presente no paciente e transformá-la em uma imagem tridimensional do

órgão em questão. Isso se dá pela capacidade do equipamento de girar gradual ou

continuamente  sobre  o  paciente,  adquirindo  múltiplas  imagens;  assim  como  é

equipado computador  que integra as múltiplas imagens para produzir  uma visão

seccional do órgão (POWSNER; POWSNER, 2006), como demonstrado na Figura 1.



Figura 1 – Método de aquisição rotacional do SPECT

                               Fonte: Powsner e Powsner (1998), p. 85.

Os  sistemas  de  SPECT  podem  possuir  somente  um  ou  dois

detectores (Figura 2), sendo que estes devem ser capazes de, em sua totalidade,

girar  totalmente  em  volta  do  paciente  (360º)  para  obter  todas  as  imagens

necessárias da maior parte de órgãos (MATTOS, 2009).

Figura 2 – Gama-Câmara para SPECT de dois detectores

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

Estes  detectores  são  constituídos  de  uma  camada  de  cristais

cintiladores, responsáveis por detectar a radiação advinda do paciente e transformá-

la em luz e depois em sinal elétrico, que será visto no monitor pelo operador do



sistema. Segundo Mattos (2009, p. 16), “a escolha do material cintilador, bem como

sua espessura, está relacionada com a sensibilidade e a resolução espacial”, sendo

que  a  sensibilidade  aumentaria  com  a  espessura,  porém  a  resolução  espacial

decresceria, havendo a necessidade de encontrar um meio-termo. O material mais

utilizado nos dias de hoje seria o iodeto de Sódio dopado com Tálio (NaI(Tl)), com

espessura de 9,5 mm.

O  responsável  por  transformar  a  luz  em  sinal  elétrico  são  as

fotomultiplicadoras (PMTs),  que possui  um material  (fotocátodo) que, ao interagir

com luz,  libera fotoelétrons proporcionalmente  aos fótons luz que recebe.  Esses

elétrons  são  então  atraídos  para  o  interior  da  PMT  por  campos  elétricos  e  se

chocam com uma sequência de vários dinodos, dispositivos que também emitem

vários  elétrons  quando  são  bombardeados  pelos  mesmos  (HIPERMIDIA,  2018).

Este processo (Figura 3) resulta em uma pequena corrente elétrica proporcional aos

fótons que adentraram no circuito, que então serão interpretadas como informação

advinda da radiação pelos circuitos eletrônicos.

Figura 3 – Demonstração do funcionamento de uma PMT acoplada ao cintilador

       Fonte: SCIONIX (2018)

Mas, antes da radiação chegar aos detectores em si, é necessário

que ela passe pelos colimadores. Essa estrutura é responsável não só por proteger

os cristais  cintiladores,  mas  também como selecionar  os  fótons que  formarão a

imagem em si, tanto com relação à energia desses fótons, como quanto à geometria

dos mesmos. Uma fonte radioativa emite fótons em todas as direções e o colimador,

que possui uma estrutura composta por milhares de septos de chumbo, apurará os

fótons mais adequados para a imagem – aqueles que se propagam pelo eixo longo



dos  canais  –,  fazendo  com  que  os  fótons  que  contruibuiriam  para  uma  menor

acurácia na imagem sejam absorvidos pelos septos (NUCLEAR FIELDS, 2018).

Segundo  a  Nuclear  Fields  (2018),  há  cinco  tipos  básicos  de

colimadores:  colimadores  de  septos  paralelos, slanthole, pinhole, fanbeam e

colimadores convergentes e divergentes. Os mesmos consistem em:

a) colimadores de septos paralelos: todos seus orifícios são paralelos entre si.

Os mais comuns são LEAP (Low Energy All-Purpose) – que possuem septos

com  diâmetro  maior,  fazendo  com  que  a  resolução  da  imagem  seja

moderada, mas sua sensibilidade é relativamente alta – e LEHR (Low Energy

High  Resolution)  –  que  possuem  resolução  e  sensibilidades  altas,  pois

possuem mais septos, que seriam mais estreitos e profundos –, ambos sendo

utilizados para radionuclídeos com baixa energia, como 99mTc.

b) Há também os colimadores de média energia, utilizados para radionuclídeos

como Ga-67, e os colimadores de alta energia, utilizados para I-131 e F-18;

c) colimadores  slanthole: consistem em uma variação do colimador de septos

paralelos,  pois  seus orificios  também são  paralelos,  porém possuem uma

determinada  angulação,  que  gera  uma  imagem  oblíqua  para  a  melhor

visualização de um órgão que está bloqueado por outras partes do corpo. Sua

resolução aumenta conforme a distância do objeto a ser analisado diminui;

d) colimadores  pinhole: estes possuem um único orifício de forma cônica com

inserções intercambiáveis que vêm com uma abertura de 3, 4 ou 6 mm. O

mesmo gera uma imagem magnificada de pequenos órgãos, como a tireoide,

e são utilizados para radionuclídeos de baixa energia;

e) colimadores fanbeam: possuem um formato retangular e são utilizados para

visualizar órgãos menores, como coração e cérebro. Quando observados de

uma  direção,  os  septos  são  paralelos,  e  quando  vistos  de  outra,  eles

convergem,  permitindo  que  as  informações  advindas  do  paciente  use  o

máximo da superfície do cristal;

f) colimadores convergentes e divergentes: os colimadores convergentes não

possuem os septos paralelos, mas sim focados em um determinado órgão,

fazendo com que o mesmo pareça maior na face do cristal cintilador. Seu

ponto focal é localizado normalmente no centro do FOV. Se um colimador

convergente  for  virado,  tem-se  um  colimador  divergente,  utilizados  para

aumentar o FOV, como em gama-câmaras portáteis com pequenos cristais

cintiladores.



2.3 Radiofármacos

De modo geral, o radiofármaco pode ser definido como a união estável de

um radionuclídeo com um fármaco, responsável por designar tal nuclídeo radioativo

até seu sítio de exame, a fim de que sua radioatividade possa ser detectada por

meio das gama-câmaras. Para um nuclídeo ser considerado radioativo, o mesmo

deve ser instável, ou seja, emitir ondas eletromagnéticas espontaneamente com tipo

de radiação, energia e tempo de meia-vida constantes (ZIESSMAN et al., 2014)

Segundo Gamboa et al. (2014)

Na  Medicina  Nuclear,  os  radiofármacos  utilizados,  tanto  no  diagnóstico
quanto  na  terapia,  são  produzidos  artificialmente  em  aceleradores  de
partículas ou reatores nucleares,  também sendo acessíveis  por  meio de
geradores de radioisótopos” (GAMBOA et al. 2014, p. 286).

Tais geradores permitem o uso de um radionuclídeo de tempo de meia-

vida (T1/2) curto,  por meio do decaimento de um radionuclídeo de T1/2 longo –

sendo  estes  produzidos  em reatores  nucleares  e  ciclotrons  –.  (GAMBOA et  al.,

2014)

Os geradores funcionam a partir da desintegração de um radionuclídeo

“pai”, com uma meia-vida relativamente longa, para dar origem a um radionuclídeo

“filho”  com  uma  meia-vida  de  curta  duração.  Um  grande  exemplo  seriam  os

geradores 99Mo/99mTc. (Figura 4), extremamente comuns em SMNs, que consiste

em uma embalagem blindada composta por uma coluna cromatográfica de óxido de

alumínio carregado com  99Mo, ligada à outra coluna por onde sairá o  99mTc.. O

processo funciona de modo que se disponha uma solução salina estéril  ligada à

coluna  de  99Mo,  e  um frasco  contendo  vácuo  na  outra  coluna;  deste  modo,  a

pressão negativa  fará  com que o  líquido  saia  de  um frasco  e  vá  para  o  outro,

“lavando” a coluna contendo o radionuclídeo pai (99Mo), resultando no radionuclídeo

filho (99mTc.).



Figura 4 – Desenho esquemático representando um gerador de  99Mo/99mTc

                             Fonte: UFMG (2018)

No uso diagnóstico de radionuclídeos, deve-se preferir o uso de nuclídeos

com T1/2 curto – para que tal substância possa sair vertiginosamente do organismo

do paciente –, emissores de energia gama – pois estas interagem menos com o

tecido humano, sendo menos prejudicial à saúde – e com energias entre 80 e 300

kV – menos que isso, a energia seria absorvida pelo tecido humano e os detectores

não seriam capazes de formar uma imagem diagnóstica; acima disto, os mesmos

perderiam sua eficácia – (ROCHA, 2018). O 99mTc é considerado “carro-chefe” dos

radionuclídeos por apresentar uma emissão de radiação gama pura de 140 kV e um

T1/2 de 6 horas,  além da fácil  obtenção de baixo  custo  do mesmo,  o tornando

conveniente para o uso nos SMNs.

Ao produzir este radiofármaco, deve-se considerar uma molécula que não

causará  alteração  ao  funcionamento  do  sistema  e  que  pode  ser  detectada  no

organismo em pequenas quantidades (RUTH, 2008), a fim de minimizar a exposição

do paciente à radiação ionizante.

Nas cintilografias do SN, podem ser utilizados o pertecnetato de sódio

marcado com dicloridrato de etilenocesteínadietiléster  (99mTc-ECD),  pertecnetato

de  sódio  marcado  com  um  derivado  propileno  amino  oxima  (99mTc-HMPAO),

pertecnetato de sódio marcado com ácido dietileno triamino pentacético (99mTc-

DTPA), pertecnetato de sódio marcado com um derivado do tropano com afinidade

pelo TDA (99mTc TRODAT-1) ou pertecnetato- 99mTc (VERÇOSA et al., 2017).



2.4 Guidelines

Na área da MN, são utilizadas literaturas que auxiliam a realização de

procedimentos dentre desses serviços, de modo a guiar o profissional que o está

realizando,  para  que  os  processos  sejam realizados  com eficácia,  garantindo  a

minimização dos erros (ROCHA, 2018).

Segundo a Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging (2018), “os

procedimentos operacionais padrão (POPs) ajudam a identificar os elementos do

procedimento  que  são  mais  importantes  na  obtenção  de  um  exame  de  alta

qualidade,  enquanto  simultaneamente  controlam os custos”.  A  padronização dos

procedimentos  é  imprescindível  para  conquistar-se  um  exame  de  qualidade,

baseado no uso de melhores parâmetros de aquisição para imagem e na diminuição

de erros por parte do profissional.

Os guidelines  são usualmente escritos por  instituições internacionais e

descrevem os principais aspectos do exame, tal como: informações gerais sobre o

exame,  indicações,  contraindicações,  preparo  do  paciente,  duração  do  exame,

informações com relação à realização do exame e de sua aquisição e com relação

ao radiofármaco (atividade adulta e infantil, marcação e controle de qualidade, etc).

2.5 Anatomofisiolgia

Anatomia pode ser definida como o “estudo das estruturas do corpo e

suas relações entre  elas”,  já  fisiologia seria  o  “estudo de como o corpo e suas

estruturas  funcionam” (MARIEB,  2009,  p.  2).  Ambas estão sempre relacionadas:

corpo  é  composto  por  diversas  partes  que  formam uma unidade  organizada  de

funcionamento,  e  cada  estrutura  desta  tem  uma  função  primordial  para  o

desempenho do corpo.

2.5.1 Sistema nervoso central

O sistema nervoso (SN) é uma rede complexa e muito  organizada de

bilhões  de  neurônios,  sendo  o  mais  complexo  sistema  no  corpo  humano;  é

composto  principalmente  pelo  encéfalo,  a  medula  espinal,  gânglios  e  os  nervos

cranianos e espinais (TORTORA; DERRICKSON, 2010). 



O sistema nervoso possui três funções básicas: sensorial  – responsável

por detectar estímulos internos e externos no corpo e conduzir tal informação até o

encéfalo  e  medula  espinal  através  dos  nervos  -;  integrativa  –  responsável  por

integrar  informação  sensorial,  analisando  e  armazenando  uma  parte  e  tomando

decisões para as respostas apropriadas -; e motora – assim que ocorre um estímulo,

o SN é responsável  por provocar  uma resposta motora apropriada,  por  meio de

nervos cranianos e espinais, estimulando a contração de músculos e à secreção de

glândulas (BIGA et. al., 2018).

O  SN  é  composto  por  duas  subdivisões  principais:  sistema  nervoso

central  (SNC),  composto  pelo  encéfalo  e  a  medula  espinal,  e  sistema  nervoso

periférico  (SNP),  composto  pelos  nervos  cranianos  e  espinais.  O  segundo  é

responsável por captar informações dos receptores somáticos do corpo, como visão,

olfato, paladar e tato, e conduzi-las para o SNC, que então formulará uma resposta

motora e enviá-la para os neurônios motores executarem.

O SNP é constituído de apenas dois tipos de células: os neurônios e as

neuróglias. Os neurônios são células extremamente especializadas que possuem

capacidade de responder a um estímulo e transformá-lo em potencial de ação, isto

é,  podem  ser  estimulados  por  qualquer  alteração  significativa  no  ambiente  e

conduzir um sinal elétrico ao longo da superfície de sua membrana, propagando o

sinal entre milhares de neurônios até chegar no SNC (BIGA et al., 2018).

 A maioria deles possui três partes essenciais (Figura 5): o corpo celular –

contém o núcleo da célula,  e portanto é circundado por citoplasma e contém as

organelas;  é  responsável  por  sintetizar  proteínas que podem ser  utilizadas  para

regeneração de axônios, por exemplo –, dendrito – são as partes receptoras de um

neurônio, geralmente curtos, afilados, ramificados e com estrutura arboriforme – e

axônios – projeção cilíndrica longa e delgada responsável  por conduzir  impulsos

nervosos  em  direção  a  outro  neurônio,  fibra  muscular  ou  célula  glandular  -

(TORTORA; DERRICKSON, 2010).



Figura 5 – Representação esquemática e vista histológica do neurônio

       Fonte: Biga et al. (2018)

Já as neuróglias são essencialmente células que participam ativamente

na  manutenção  do  tecido  nervoso,  tendo  funções  como  a  criação  da  barreira

hematoencefálica – que se mostra imprescindível na restrição de movimentos entre

o líquido intersticial  e o sangue –, formação da barreira de mielina – substância

lipídica e proteica responsável por acelerar a velocidade de condução de impulsos

nervosos ao ser envolvida em um axônio –, revestimento dos ventrículos cerebrais e

canais medulares, entre diversas outras funções (BIGA et al., 2018).

O SNC seria  o  principal  objeto  de  estudo na  MN,  em especial  o

encéfalo (Figura 6). Segundo Tortora e Derrickson (2010, p. 487), este órgão “é o

centro  de  registro  de  sensações,  correlacionando-as  mutuamente  e  com  a

informação armazenada, para a tomada de decisões e início de ações”, também

agindo  como  o  centro  das  emoções,  comportamento,  intelecto  e  memória.  É

popularmente dividido em dois tecidos: a substância branca e substância cinzenta. A

primeira  é  composta,  basicamente  por  axônios  mielinizados,  responsável  por

transmitir  informações do córtex  cerebral  para  o  corpo e  vice-versa;  a  segunda,

localizada no córtex cerebral, é responsável pela percepção da informação sensitiva,

pelo  controle  e  execução  dos  movimentos  voluntários  e  lida  com  funções

integrativas  mais  complexas,  como  memória,  personalidade  e  inteligência.

(TORTORA; DERRICKSON, 2010).



Figura 6 – Vista medial craniana

Fonte: NETTER, Frank H., 2000.

Tal  estrutura,  portanto,  é  extremamente  delicada  e  complexa,  sendo

assim,  necessita  de  diversos  mecanismos  de  proteção  da  integridade  física  e

química do órgão. Segundo Tortora e Derrickson (2010, p. 488), podem ser citados

três mecanismos principais que o protegem:

a) o crânio e suas meninges: estas estruturas envolvem o encéfalo e o

protegem de impactos físicos. As meninges do crânio são contínuas

com  as  meninges  espinais,  possuem  a  mesma  estrutura  básica  e

ostentam o mesmo nome: dura-máter, a mais superficial e resistente, é

a  mais  enervada  de  todas  as  meninges;  aracnóide,  a  média,  que

contém o líquor no espaço subaracnóideo; e a pia máter, a interna, que

dá  resistência  aos  órgãos  nervosos,  pois  os  mesmos  são  de

consistência mole

b) barreira  hematoencefálica:  o  sangue  flui  para  o  encéfalo,

principalmente,  via  artérias carótida interna e vertebral  e  retorna do

mesmo por meio das veias jugulares internas; uma interrupção no fluxo



sanguíneo pode levar à inconsciência ou até a lesões permanentes,

dependendo do tempo. A barreira hematoencefálica é responsável por

impedir  a  passagem  de  substâncias  potencialmente  nocivas  e

patógenas ao tecido nervoso, através de junções oclusivas que selam

hermeticamente  as  células  endoteliais  dos  capilares  do  encéfalo.

Algumas substâncias, como glicose, oxigênio e álcool, atravessam a

barreira por meio de transporte ativo rapidamente; já substâncias como

proteínas não a atravessam de forma alguma.

a) líquido cerebrospinal (LCS) ou cefalorraquidiano: é um líquido claro e

incolor  que  protege  o  cérebro  e  a  medula  espinal  contra  lesões

químicas e físicas, além de permitir a troca de nutrientes e produtos

residuais  entre  o  sangue  e  o  tecido  nervoso.  Este  circula

continuamente  pelas  cavidades  existentes  no  encéfalo,  no  espaço

subaracnóide, e protege o encéfalo tanto fisicamente – por meio da

absorção  de  impacto  –  quando  quimicamente  –  fornecendo  um

ambiente  químico  ideal  para  uma  sinalização  neural  precisa  -.  É

formado no plexo corioide existentes nos ventrículos cerebrais.

2.6 Sistema nervoso em Medicina Nuclear

A cintilografia cerebral foi de grande importância na prática da MN durante

vários anos – antes do advento da tomografia computadorizada (TC), era a única

forma não-invasiva de se obter imagens do cérebro - (THRALL. ZIESSMAN, 2003).

Hoje  em  dia,  o  papel  da  MN  é  apresentar  uma  imagem  funcional  do  cérebro,

investigando  primordialmente  o  fluxo  sanguíneo  regional  e,  baseado  nisso,

analisando a patologia que o paciente pode vir a ter, como doenças psiquiátricas e

acidentes  vasculares encefálicos (AVEs).  Os protocolos mais utilizados para tais

investigações serão descritos a seguir.

2.6.1 Protocolo Fluxo Sanguíneo Cerebral

Segundo Verçosa et al. (2017, p. 1), “morte encefálica é definida como a

cessação total  e irreversível  de todas as funções cerebrais.  O seu diagnóstico é

primariamente  clínico  e  é  importante  para  permitir  a  doação  de  órgãos  para

transplantes”.



A cintilografia de avaliação de fluxo cerebral tem a proposta de avaliar a

perfusão cerebral do paciente, confirmando ou não, pacientes com morte cerebral.

Há outros exames que podem ser realizados para confirmar a ausência de atividade

cerebral, tais como testes clínicos, eletroencefalogramas, porém tais exames podem

não ser tão confiáveis em casos de desbalanço químico no organismo do paciente –

tais  como  envenenamento,  intoxicação  por  drogas,  distúrbios  hormonais,  coma

causado por barbitúricos e bloqueio neuromuscular - (DONOHOE et al., 2012).

No Brasil, é obrigatória a realização de exames complementares a fim de

constatar a morte encefálica (ME), que deverão demonstrar de forma inequívoca a

ausência de atividade elétrica, metabólica cerebral ou perfusional cerebral (BRASIL,

1997). A angiotomografia cerebral – demonstrando a ausência de fluxo sanguíneo

região do forame magno e na porção petrosa da carótida interna – é considerada o

padrão ouro” para diagnóstico de ME, porém a popularidade do ultrassom Doppler

transcraniano vem crescendo, devido a sua alta especificidade e sensibilidade no

diagnóstico (MORATO, 09)

Portanto, o exame de cintilografia de fluxo cerebral,  dentre os exames

disponíveis, seria preferível pois permite a visualização clara da perfusão sanguínea

no parênquima cerebral, e também por ser útil  quando o paciente em questão é

cotado para ser doador de órgãos e se necessita de documentação para afirmar a

ausência de perfusão sanguínea (VERÇOSA et al., 2012).

Ainda  segundo  Donohoe  et  al.  (2012,  p.199),  “qualquer  radiofármaco

pode ser utilizado para a realização do exame, porém se tem preferência ao utilizar

agentes  cerebrais  específicos  –  como  ECD  e  HMPAO  –,  pois  os  mesmos

representam  com  melhor  acurácia  a  perfusão  do  tecido  cerebral”.  Então,

popularmente se é utilizado o Tc99m-ECD, pois  o mesmo rapidamente rompe a

barreira hematoencefálica íntegra e se distribui no cérebro de acordo com o fluxo

sanguíneo regional, tendo sua captação máxima dentro de 1 minuto (RPH, 2018);

sua  administração  é  endovenosa,  em  bolo,  sendo  adquiridas  imagens  de  fluxo

cerebral,  podendo  ser  complementadas  com  um  SPECT  regional  e  imagens

planares anteriores e posteriores.

2.6.2 Protocolo Perfusão Cerebral SPECT

O exame de cintilografia para avaliação de perfusão cerebral tem como

uma das  principais  indicações  a  avaliação  de  doenças  cerebrovasculares  –  tais



como  derrame  cerebral  e  isquemia  crônica  –,  avaliações  pré-operatórias  para

localização  de  focos  epileptogênicos,  avaliação  para  demência,  assim  como

avaliação de lesões traumáticas e inflamatórias (KAPUCU et al., 2009).

Segundo Lotufo et.  al  (2017,  p.  130),  “entre  as  doenças crônicas não

transmissíveis,  as  do  aparelho  circulatório  constituem  a  principal  causa  de

mortalidade  no  mundo,  incluindo  o  Brasil”;  dentre  estas,  as  doenças  do  trato

cerebrovascular  apresentam  uma  incidência  e  taxa  de  mortalidade  elevadas  na

sociedade brasileira, por ser uma doença negligenciada na realidade do país, vindo

a ser a maior causa de morte no país na década de 80 (LOTUFO; LOLIO, 1993).

Este  exame  avalia  a  perfusão  cerebral,  podendo  avaliar  alterações  no  fluxo

sanguíneo regional e vir a diagnosticar doenças fatais de forma não-invasiva.

A escolha do radiofármaco é de extrema importância para tal exame, e

devem ser consideradas três características principais para tal: o radiofármaco deve

atravessar  a  barreira  hematoencefálica,  deve  ser  retido  no  cérebro  na  sua

distribuição inicial por tempo o suficiente para ser imageado e sua extração deve ser

aproximada  e  independente  do  fluxo  sanguíneo  –  assim,  sua  distribuição  será

proporcional ao fluxo regional cerebral - (KAPUCU et al., 2009). Os mais utilizados

são  ECD  marcado  com  99mTc  e  HMPAO  marcado  com  99mTc,  mas  há

radiofármacos  variados  a  depender  da  indicação  do  exame:  um  exemplo  é  o

TRODAT-1  marcado  com  99mTc,  utilizado  especificamente  para  casos  de

investigação de doença de Parkinson.

O preparo do paciente é essencial para o exame também: o mesmo não

deve ingerir nenhum tipo de substância estimulante (refrigerantes, chocolate, café,

bebidas energéticas), álcool e não deve fazer uso de nenhuma droga que afetará o

fluxo  sanguíneo;  deve  se  deitar  em  um  quarto  escuro,  sem  nenhum  estímulo

sensorial por 5 minutos antes e depois da injeção – o acesso endovenoso deve ser

feito  10  minutos  antes  da  injeção,  para  permitir  acomodação  -;  pacientes  com

demência  devem  ser  monitorados  e,  se  houver  necessidade  de  sedação,

preferencialmente ser injetada após a administração do radiofármaco (JUNI et al.,

2009). Segundo Kapucu et al. (2009, p. 5), “as imagens são tipicamentes feitas de

30 a 90 minutos após a injeção, preferencialmente com 120 frames”,  para maior

detalhamento.



2.6.3 Cisternocintilografia

Segundo Thrall e Ziessman (2003, p. 311):

O estudo  da  dinâmica  do  líquido  cerebrospinal  foi  durante  muitos  anos
realizado  com  radiotraçadores  para  diagnosticar  sítio  de  liquorreia,
diagnosticar e conduzir hidrocefalia e determinar a patencidade de shunts.”
(THRALL; ZIESSMAN, 2003, p. 311)

A  cisternocintilografia  é  indicada  para  observar  o  fluxo  do  líquor  no

encéfalo;  o  mesmo,  em  situações  anatômicas,  é  secretado  pelo  plexo  corioide

presente  nos  ventrículos  laterais,  fluindo  para  o  terceiro  ventrículo  através  dos

forames interventriculares, passando para o quarto ventrículo por meio do aqueduto

do  mesencéfalo,  por  fim,  circula  no  espaço  subaracnoide  pelo  canal  central  da

medula, sendo reabsorvido posteriormente pelo sangue por meio das granulações

subaracnoides (TORTORA; DERRICKSON, 2010).

Anormalidades  no  encéfalo  –  como  tumores,  inflamações  ou

malformações genéticas – podem vir a interferir na drenagem do LCS proveniente

dos  ventrículos,  ocasionando  no  aumento  de  líquido,  no  aumento  de  pressão,

provocando hidrocefalia. Há vários tipos de hidrocefalia, porém a que se utiliza mais

da MN para diagnóstico são: hidrocefalia de pressão normal – causa comum de

hidrocefalia,  causando  demência,  ataxia  e  incontinência,  é  caracterizada  pela

dilatação  das  cisternas  basais  e  dos  sulcos  corticais  –  e  hidrocefalia  obstrutiva

comunicante – caracterizada por obstruções extraventriculares das cisternas basais,

convexidades cerebrais e/ou vilosidades aracnoides, tendo como causa hemorragias

subaracnoides,  hematoma  subdural,  leptomeningite  e  alguns  tipos  de  tumor  -

(THRALL; ZIESSMAN, 2003).

Muitas  vezes são tratadas com  shunts cerebrais,  que são dispositivos

colocados dentro dos ventrículos e de cavidades periféricas para drenar o LCS, e

podem apresentar risco de morbidade quando são obstruídos ou causam alguma

infecção, havendo a necessidade de serem tratados emergencialmente (NARADZAY

et al., 1999).

Há  também a  liquorreia,  sendo  caracterizada  pelo  extravasamento  do

LCS de seu fluxo normal pelo corpo, sendo causado principalmente por traumas. Em

todos os casos, a cisternocintilografia pode ser útil, por demonstrar o fluxo do LCS,

esvaziamento retardado dos ventrículos e refluxo que não é clareado em 24 horas,

indícios patológicos desta estrutura.



A forma de aquisição da imagem vai variar com a indicação clínica, sendo

a  mais  comum  utilizada  no  SMNs  a  seguinte:  a  fim  de  verificar  o  estado  dos

ventrículos,  em  caso  de  hidrocefalia,  a  injeção  deve  ser  feita  no  espaço

subaracnoide lombar lentamente e as aquisições das imagens são de 1h, 3h, 24h e

48h depois da administração do radiofármaco, sendo a primeira para avaliar se a

injeção foi realizada corretamente, a segunda para avaliar as cisternas basais e as

demais para avaliar o refluxo ventricular e reabsorção nas vilosidades subaracnoides

(THRALL; ZIESSMAN, 2003).



3 METODOLOGIA

Este trabalho fez parte de um macroprojeto, envolvendo cinco projetos

desenvolvidos no Instituto  Federal  de Educação,  Ciência e Tecnologia de Santa

Catarina, no semestre 2018.1, pelas acadêmicas do Curso Superior de Tecnologia

em  Radiologia:  Emanuely  Amandia  Petry,  Gabriela  de  Souza  Rocha,  Letícia

Machado da Silva, Nagela Rosita Conte dos Santos e Jacqueline de Aguiar Soares.

Individualmente, cada acadêmica abordou os procedimentos relativos a um sistema

anatômico específico, sendo desenvolvidos conteúdos que contemplaram capítulos

para  um  manual  de  cintilografias  com  o  objetivo  de  subsidiar  a  atuação  dos

profissionais de saúde e dos acadêmicos que atuam em MN. Assim sendo, já foram

desenvolvidos os seguintes manuais: com relação ao sistema geniturinário, gástrico,

esquelético,  pulmonar,  cardíaco,  linfático,  endócrino  e  hepatobiliar,  glândulas

lacrimais, processos inflamatórios/infecciosos e procedimentos radioguiados. Assim,

dando  continuidade  a  este  macroprojeto,  nesta  pesquisa  serão  elaborados

protocolos para procedimentos cintilográficos do sistema nervoso.

Portanto, este trabalho trata-se de uma revisão literária, sendo ressaltada

como uma “não ‘descoberta’ de ideias já expressas” por Marconi e Lakatos (2003, p.

225), isto é, tem como objetivo reunir, avaliar e sintetizar criticamente os dados e

metodologia contidos em uma pesquisam criando os resultados a partir de diversos

estudos primários.

Quanto ao método, trata-se de uma pesquisa qualitativa,  devido a sua

característica de conhecer e interpretar os procedimentos cintilográficos do SNC, por

meio de uma abordagem documental de fontes primárias, sendo mencionada por

Baptista (2015) por possuir a natureza de “visar a busca por materiais que auxiliem

no saber”; Motta (2015) complementa mencionando que são analisados documentos

oficiais,  arquivos particulares e livros didáticos,  sendo todos de fontes primárias,

especificamente selecionados e aplicados ao campo da Medicina Nuclear.

Como toda pesquisa qualitativa, os dados vão gerar descrições dos fatos

encontrados.  Assim,  será  realizada  uma  síntese  dos  guidelines internacionais  e

nacionais,  além  de  manuais  de  procedimentos  de  clínicas  especializadas  em

Medicina  Nuclear  e  bulas  de radiofármacos.  Esse material  ajudará  a  criação do

capítulo do Manual Prático de Procedimentos Cintilográficos do sistema nervoso.



3.1 Delineamento da pesquisa

Para  dar  continuidade  a  pesquisa  iniciada  no  semestre  2018.1,  pelas

acadêmicas  acima  citadas,  faz-se  necessário  uma  descrição  das  etapas  já

construídas para  que se  entenda o  complemento  das demais  etapas que serão

desenvolvidas no semestre 2018.2 (APÊNDICE A).

Assim, este projeto trabalho teve início em junho de 2018, com a busca

de  diretrizes  de  procedimentos  cintilográficos  do  sistema  nervoso.  Diretrizes  ou

guidelines são documentos oficiais encontrados nos sites da Sociedade Brasileira de

Medicina Nuclear,  European Association of Nuclear Medicine, Society of  Nuclear

Medicine and Molecular Imaging e British Nuclear Medicine Society. A busca nessas

homepages é fundamental para conhecer os principais procedimentos cintilográficos

adotados nos diversos serviços de MN. Assim, pode se estabelecer um paralelo

entre o que é culturalmente aplicado no Brasil e internacionalmente. Deste modo,

também foi  empregada a busca em bulas dos radiofármacos comercializados no

Brasil. Este processo ocupou o período de dezembro de 2017 a março de 2018, de

acordo com o cronograma desta pesquisa.

O  passo  seguinte  foi  a  escolha  dos  serviços  de  MN,  que  foram

convidados a contribuir com este estudo com o compartilhamento dos manuais de

procedimentos cintilográficos aplicados em suas rotinas. O critério de escolha para

esta seleção foi o método aleatório simples (BARBETTA, 2006), entre as regiões de

maior concentração de SMNs no Brasil, com intuito de conhecer a realidade aplicada

no país.  Após a definição dos SMNs, foi  feito contato por meio de e-mail  e por

telefone. Então, foi solicitado o compartilhamento dos manuais (APÊNDICE B). Os

dados obtidos das clínicas que responderam positivamente, foram norteadores para

o procedimento da pesquisa. Esta coleta de dados compreendeu entre o mês de

março e abril de 2018, portanto, sendo realizada por pesquisas antecessoras a esta.

Foram convidados 21 SMNs para participar  desta pesquisa.  Apenas 4

contribuíram  com  o  envio  dos  seus  manuais  de  protocolos  cintilográficos.  Para

organização e análise destes dados, os mesmos foram inseridos em uma planilha

(APÊNDICE  B),  onde  as  pesquisadoras  puderam  ordenar  e  analisar  os  dados



conforme o fluxo de envio dos manuais de procedimentos pelos SMNs. Os materiais

coletados foram trabalhados durante os meses de abril e maio de 2018.

Para o tratamento dos dados foi  feita uma análise dos seguintes itens

(APÊNDICE C) constituintes dos protocolos: indicações clínicas, contraindicações,

interações  medicamentosas,  preparo  do  paciente,  biodistribuição,  atividade  e

método de administração, reações ao radiofármaco, instrumentação, protocolo de

aquisição, artefatos.

Para  ilustrar  os  procedimentos  cintilográficos  contidos  no  manual,  foi

encaminhado um Termo de Cessão de Imagem (APÊNDICE D) para uma clínica

localizada em Florianópolis. 

Durante  janeiro,  fevereiro,  março, abril  e maio de 2019 foi  realizada a
redação desta pesquisa.



4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Estarão dispostos nos seguintes tópicos as análises realizadas acerca

dos  protocolos  cintilográficos  de  sistema  nervoso  em  MN  e,  após  estas,  os

protocolos elaborados a partir das mesmas.

4.1 Cintilografia de perfusão cerebral com 99mTc-ECD ou 99mTc-HMPAO

Para a cintilografia de perfusão cerebral, os radiofármacos mais utilizados

são Tc99m-ECD e Tc99m-HMPAO, devido à característica de ambos fármacos de

atravessarem  a  barreira  hematoencefálica  intacta,  serem  distribuídos  de  forma

proporcional ao fluxo sanguíneo regional e também de se fixarem aos neurônios por

tempo suficiente de serem imageados, além de serem eliminados independente da

perfusão cerebral (HIRONAKA et al., 2012; KAPUCU et al., 2009); assim como as

características do 99mTc de ser adquirido a baixo custo, ter um tempo de meia-vida

de 6 horas com radiação gama pura, emitida a 140 keV (ROCHA, 2018).

A  fim  de  fomentar  a  elaboração  dos  protocolos,  foram  reconhecidos

guidelines nacionais  e  internacionais,  protocolos  disponibilizados  pelos  SMNs  e

literaturas  que  contenham  tal  cintilografia.  Dentre  estes,  foram  analisados  os

seguintes tópicos de cada estudo: indicações clínicas, contraindicações, interações

medicamentosas,  preparo  do  paciente,  biodistribuição,  atividade  e  método  de

administração,  reações ao radiofármaco,  instrumentação,  protocolo  de  aquisição,

artefatos.

4.1.1 Indicações clínicas

As indicações para o exame de cintilografia de perfusão cerebral foram

baseadas com os achados literários e documentais, tendo em vista que os manuais

disponibilizados pelos SMNs não continham informações sobre tal temática.

As indicações mais comuns, de acordo com Kapucu et al. (2009), são:

avaliação  de  doenças cerebrovasculares  (como isquemia  crônica,  infarto
agudo e avaliação pré operatória de potencial isquemia), lateralização pré
operatória e localização da área epileptogênica, avaliação de suspeita de
demência (inclui avaliação em estágio inicial para determinação do tipo de
demência,  como  doença  de  Alzheimer,  demência  por  corpos  de  Lewy,
demência vascular, doença de Parkinson associada à demência e demência
fronto temporal, em que todas apresentam sinais e sintomas extremamente



similares),  avaliação de lesão traumática,  avaliação de lesão inflamatória
(como  síndrome  de  Rasmussen,  encefalite  herpética,  lúpus  eritematoso
sistêmico,  doença  de  Behçet  e  encefalopatia  associada  ao  HIV),  assim
como avaliação de morte cerebral (KAPUCU et al., 2009, p. 2).

É  mencionado também por  Pete  Shackett  (2000,  p.  42)  “avaliação de
tumores  primários  e  metastáticos,  além  de  hematomas  subdurais,  abcessos  e
lesões, casos de mal formação vascular”.

4.1.2 Contraindicações

Se  tratando  de  um  exame  que  envolve  o  uso  de  fontes  abertas  de

radiação, este exame não deve ser realizado em grávidas sem orientação médica e,

em lactantes, recomenda-se a suspensão da amamentação por 24 horas após o

exame  (RPH,  2019).  A  cintilografia  de  perfusão  cerebral  não  é  indicada  para

pacientes  que  não  possuem  capacidades  de  colaborar  com  o  exame,  isto  é,

pacientes muito agitados ou demasiados incapacitados para tal (SHACKETT, 2000;

KAPUCU et al., 2009).

4.1.3 Interações medicamentosas

Para  a  elaboração  do  item que  diz  respeito  às  reações  adversas,  foi

utilizado a bula dos medicamentos e o aplicativo DATINRAD (Database Information

Radiopharmaceuticals),  este  sendo  desenvolvido  em 2012  pelos  doutores  Jesús

Luis  Gómez  Perales  e  Ana  Agudo  Martínez,  ambos  químicos  especialistas  em

radiofármacia,  e  contém  informações  com  o  que  diz  respeito  às  interações

medicamentosas e a possíveis reações adversas ao serem utilizados os RF, uma

vez  que  tais  informações  não  estão  dispostas  na  literatura  nem  nos  manuais

fornecidos pelos SMNs.

As possíveis interações medicamentosas com agentes específicos para

cintilografia  cerebral  são  com  os  seguintes  compostos:  corticoesteroides,

radiofármacos  contendo  íons  estanosos,  sulfonamidas,  compostos  de  alumínio,

metotrexato  administrado  via  intratecal  ou  subaracnoidea.  Estes  compostos

interferem no diagnóstico da imagem, por ausentar/reduzir captação em lesões e/ou

aumentando a ocorrência de estase vascular (DATINRAD, 2019); além de ser citado

que agentes  quimioterápicos interferem de modo a aumentar  a  captação do RF

como resultado da toxicidade cerebral  da quimioterapia e fármacos psicotrópicos

acumulam rapidamente o RF na região da nasofaringe durante a fase arterial ou

capilar (INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS, 2019).



4.1.4 Preparo do paciente

No quesito de preparo do paciente, há uma certa divergência na literatura

internacional e na literatura brasileira. Nos guidelines internacionais é citado que os

pacientes devem evitar ingerir substâncias que afetem o fluxo sanguíneo cerebral,

tais como nicotina, cafeína e álcool, durante 24 horas antes do exame (KAPUCU et

al., 2009; JUNI et al., 2009; SHAKETT, 200), enquanto na literatura brasileira nada é

citado com respeito à dieta do paciente ou algum preparo antes do mesmo chegar

ao SMN.

Com relação ao preparo do mesmo após chegar ao SMN, é citado em

ambas  camadas  literárias  que  deve  haver  um  preparo  a  priori  à  injeção:  o

radiofármaco deve ser injetado sempre nas mesmas condições – em um ambiente

pouco  iluminado,  com  pouco  ou  nenhum  ruído,  em  posição  supina  (THRALL;

ZIESSMAN,  2003)  –,  onde  o  mesmo  não  poderá  se  mover,  falar  tampouco  ler

durante cerca de 10 minutos antes e 5 minutos após a injeção, tempo em que o

mesmo deve estar com o acesso venoso já realizado (SHAKETT, 2000; KAPUCU et

al., 2009).

4.1.5 Biodistribuição

Os SMNs não dispõem do item de biodistribuição. Entretanto, o mesmo

foi encontrado tanto na literatura quanto nas bulas dos RF, sendo esclarecido por

Hironaka et al., (2012 p. 271 – 272) como sendo agentes lipofílicos que “distribuem-

se  de  acordo  como  fluxo  sanguíneo  cerebral  regional,  atravessando  a  barreira

hematoencefálica intacta, permanecendo dentro dos neurônios do córtex encefálico”.

4.1.6 Atividade e método de administração

A atividade estabelecida é uma média utilizada em todas as literaturas,

guidelines e  manuais  disponibilizados  para  o  presente  estudo:  a  atividade

administrada para um adulto de 70 kg é de 20 a 30 mCi (740 Mbq a 1110 Mbq) de

99mTc-ECD  ou  99mTc-HPMAO,  sendo  sua  administração  via  endovenosa  do

paciente. A atividade pediátrica não é disponibilizada em nenhuma das literaturas

utilizadas, portanto foi utilizado um método desenvolvido pela European Association



of  Nuclear  Medicine  (2016)  denominado  Dosage  Card,  no  qual  é  realizado  um

cálculo levando em consideração a massa do paciente pediátrico – que varia de 3 a

68 kg – e um fator de multiplicação tabelado, de acordo com a classificação do RF

(Quadro 1).

Quadro 1 – Fator de multiplicação

Peso (kg) A B C Peso (kg) A B C

3 1 1 1 32 3.77 7.29 14

4 1.12 1.14 1.33 34 3.88 7.72 15

6 1.47 1.71 2 36 4 8 16

8 1.71 2.14 3 38 4.18 8.43 17

10 1.94 2.71 3.67 40 4.29 8.86 18

12 2.18 3.14 4.67 42 4.41 9.14 19

14 2.35 3.57 5.67 44 4.53 9.57 20

16 2.53 4 6.33 46 4.65 10 21

18 2.71 4.43 7.33 48 4.77 10.29 22

20 2.88 4.86 8.33 50 4.88 10.71 23

22 3.06 5.29 9.33 52-54 5 11.29 24.67

24 3.18 5.71 10 56-58 5.24 12 26.67

26 3.35 6.14 11 60-62 5.47 12.71 28.67

28 3.47 6.43 12 64-66 5.65 12.43 31

30 3.65 6.86 13 68 5.77 14 32.33

Fonte: Adaptado da European Associantion of Nuclear Medicine, 2016

A classificação dos RF também é disponibilizada pela EANM, podendo 

ser evidenciada no Quadro 2. O Dosage Card calcula a atividade em MBq a partir da

multiplicação da atividade de base do radiofármaco com o fator de multiplicação 

relativo ao peso da criança, conforme a equação a seguir:

Atividade administrada (MBq) = Atividade de base do RF x Fator de 

multiplicação

Quadro 2 – Classificação do 99mTc-ECD e 99mTc-HMPAO, segundo EANM

Radiofármaco Classificação Atividade de base (MBq) Mínimo  de  atividade

recomendada

99mTc-ECD B 51,8 MBq (1,4 mCi) 100 MBq (2,7 mCi)



99mTc-HMPAO B 51,8 MBq (1,4 mCi) 100 MBq (2,7 mCi)

Fonte: Adaptado da European Associantion of Nuclear Medicine, 2016

4.1.7 Reações ao radiofármaco

As reações não estão listadas nos manuais disponibilizados pelos SMNs 

tampouco na literatura, portanto foram utilizadas as bulas dos RF e o aplicativo 

DATINRAD para a elaboração deste tópico.

Podem  ocorrer  efeitos  indesejáveis  após  a  administração  do

radiofármaco, porém deve-se ressaltar tais efeitos são extremamente incomuns e

facilmente  reversíveis,  apresentando  pouquíssima  gravidade  ao  paciente  em

questão. As possíveis reações aos agentes específicos cerebrais encontradas foram

descritas como:  dificuldade respiratória, alucinações, hipertensão, angina, agitação

ou ansiedade,  vertigem,  tontura,  sonolência,  náusea,  parosmia,  erupção cutânea

difusa, dor torácica (sensação de aperto ou peso), reação respiratória, convulsão,

síncope, cefaleia e cianose (DATINRAD, 2019)

4.1.8 Instrumentação

Todas as literaturas confluem neste quesito: deve ser utilizada uma gama-

câmara para SPECT (preferencialmente multi-detectores), com colimadores LEHR –

ou fan-beam, também bastante citado como uma alternativa viável – com janela de

energia de 15% em 140 keV, com uma matriz a partir de 128x128, realizando um

SPECT da região craniana, com um ideal de 120 projeções de 20 a 30 segundos

cada, resultando em um total de contagens de, no mínimo, 5 milhões  (SHAKETT,

2000; KAPUCU et al., 2009; JUNI et al., 2009)

4.1.9 Protocolo de aquisição

A hora da realização da imagem varia entre os protocolos cintilográficos

demonstrados na literatura e nos SMNs; para isto foi utilizado uma média de tempo

de  30  a  90  minutos  para  a  aquisição  da  imagem,  após  a  administração  do

radiofármaco, tanto para o  99mTc-ECD quanto para o  99mTc  HMPAO. Todas as



fontes concordam em adquirir a imagem na posição de decúbito dorsal horizontal,

com os movimentos levemente restringidos, em uma posição que permita a maior

proximidade  entre  os  detectores  e  a  região  de  interesse  (THRALL;  ZIESSMAN,

2003).

Deve ser realizado um SPECT da região craniana, incluindo o cerebelo –

isto é um consenso nas literaturas encontradas –, porém a quantidade de projeções

e o tempo das mesmas varia de acordo com cada protocolo disponibilizado, feito

então uma média, resultando em um ideal de 120 projeções de 20 a 30 segundos

cada. Também é citado por Juni et al. (2009, p. 2) que o exame deve ter “o mínimo

de 5 milhões de contagens no total”.

4.1.10 Artefatos

Este item não é citado pelos protocolos obtidos pelos SMNs, portanto o

mesmo tem como base a literatura. Os artefatos podem ser definidos como uma

deformidade na imagem resultada da interrupção de dados durante a aquisição da

imagem. Tendo em vista o perfil de pacientes que realizam o exame de cintilografia

de perfusão cerebral, o profissional deve estar atento ao histórico do mesmo durante

o  exame.  Os  principais  artefatos  a  serem  considerados  na  imagem  serão  os

causados por movimento do paciente, seja este voluntário ou involuntário, portanto,

a capacidade colaborativa do paciente em permanecer em uma posição estável por

determinado tempo é essencial  para a realização do exame (SHACKETT,  2000;

KAPUCU et al., 2009)

4.1.11 Protocolo de cintilografia de perfusão cerebral com ECD ou HMPAO

O protocolo descrito a seguir é resultado da análise dos dados obtidos e

será integrante do livro Manual de Procedimentos Cintilográficos em MN, referente

ao capítulo de Sistema Nervoso.

A  cintilografia  de  perfusão  cerebral  é  um  estudo  de  SPECT  onde  é

analisados o fluxo sanguíneo regional e a integridade das estruturas intracranianas,

a fim do diagnóstico das mais diversas patologias.



4.1.11.1 Indicações

Há diversos tipos de indicações a serem consideradas para a realização

desse  tal  exame,  tais  como:  avaliação  de  doenças  cerebrovasculares  (como

isquemia crônica, infarto agudo e avaliação pré operatória de potencial  isquemia

seguida de sacrifício da artéria carótida), lateralização pré operatória e localização

da fossa epileptogênica, avaliação de suspeita de demência (inclui  avaliação em

estágio inicial para determinação do tipo de demência, como doença de Alzheimer,

demência por corpos de Lewy, demência vascular, doença de Parkinson associada

à demência e demência fronto temporal, em que todas apresentam sinais e sintomas

extremamente  similares),  avaliação  de  lesão  traumática,  avaliação  de  lesão

inflamatória (como síndrome de Rasmussen, encefalite herpética, lúpus eritematoso

sistêmico,  doença  de  Behçet  e  encefalopatia  associada  ao  HIV),  assim  como

avaliação de morte cerebral.

4.1.11.2 Contraindicações

Para todos os exames que envolvem a administração de fontes abertas

de radiação há contraindicações gerais, como a precaução com relação ao uso de

fontes não-seladas em gestantes (pois a administração de radiação ionizante pode

causar alterações mutagênicas no feto), assim como para lactantes – o aleitamento

deve ser suspenso por pelo menos 24 horas após a administração do radiofármaco

e o leite produzido durante esse período deve ser eliminado, além de evitar contato

próximo entre a mãe e o bebê durante este tempo -.

As contraindicações específicas para o exame de avaliação de perfusão

cerebral  envolvem  apenas  a  capacidade  colaborativa  do  paciente,  isto  é,  se  o

paciente não estiver plenamente consciente e disposto a colaborar com o exame,

deve-se buscar outras maneiras de realizar a avaliação patológica do paciente. 

4.1.11.3 Interações medicamentosas

As possíveis interações medicamentosas com agentes específicos para

cintilografia  cerebral  são  com os  seguintes  compostos:  agentes  quimioterápicos,

fármacos psicotrópicos,  corticoesteroides, radiofármacos contendo íons estanosos,

sulfonamidas,  compostos  de alumínio,  metotrexato  administrado via  intratecal  ou



subaracnoidea.  Estes  compostos  interferem  no  diagnóstico  da  imagem,  por

ausentar/reduzir  captação  em  lesões  e/ou  aumentando  a  ocorrência  de  estase

vascular.

4.1.11.4 Preparo do paciente

O preparo do paciente para o exame de cintilografia de perfusão cerebral

consiste em não ingerir substâncias estimulantes (cafeína, chocolate, refrigerante,

bebidas energéticas, etc),  tampouco ingerir  quaisquer drogas que afetem o fluxo

sanguíneo cerebral (nicotina, álcool, cocaína, etc). Para o exame, deve ser realizado

o acesso endovenoso no paciente 10 minutos antes da injeção do radiofármaco; o

mesmo deverá permanecer em um quarto escuro sem se mover, falar ou ler durante

estes 10 minutos, assim como por, no mínimo, 5 minutos após a injeção.

4.1.11.5 Biodistribuição

Os agentes específicos para realização de exames cerebrais – como ECD

ou  HMPAO  –,  por  serem  lipofílicos,  atravessam  a  barreira  hematoencefálica

facilmente e se distribuem pelo parênquima encefálico proporcionalmente ao fluxo

sanguíneo regional, até serem fixados nos neurônios com pequena redistribuição.

4.1.11.6 Atividade e método de administração

A atividade administrada para um adulto de 70 kg é de 20 a 30 mCi (740

Mbq a 1110 Mbq) de 99mTc-ECD ou 99mTc HPMAO, sendo sua administração via

endovenosa  do  paciente;  para  atividades  pediátricas,  é  recomendado  o  uso  do

Dosage Card  que leva  em conta  a  massa do paciente  para  o  cálculo  da  dose.

Fornecido pela European Association of Nuclear Medicine (EANM), este recomenda

que a atividade mínima para pacientes pediátricos seja de 2,7 mCi (100 MBq).

4.1.11.7 Reações ao radiofármaco

Podem  ocorrer  efeitos  indesejáveis  após  a  administração  do



radiofármaco, porém deve-se ressaltar que tais efeitos são extremamente incomuns

e  facilmente  reversíveis,  apresentando  pouquíssima  gravidade  ao  paciente  em

questão. As possíveis reações aos agentes específicos cerebrais foram descritas

como:  dificuldade  respiratória,  alucinações,  hipertensão,  angina,  agitação  ou

ansiedade, vertigem, tontura, sonolência, náusea, parosmia, erupção cutânea difusa,

dor torácica (sensação de aperto ou peso), reação respiratória, convulsão, síncope,

cefaleia e cianose.

4.1.11.8 Instrumentação

Para o estudo de cintilografia de perfusão cerebral, é utilizada uma gama-

câmara (preferencialmente multi-detectores), colimadores LEHR (ou fan-beam) com

janela de energia de 15% em 140 keV, matriz a partir de 128x128, realizando um

SPECT  da  região  craniana  (como  demonstra  as  figuras  7  e  8,  ao  demonstrar

imagens coronais e axiais de um estudo de perfusão cerebral com  99mTc-ECD),

com um ideal de 120 projeções de 20 a 30 segundos cada, resultando em um total

de contagens de, no mínimo, 5 milhões.

Figura 7 – SPECT cerebral com 99mTc-ECD, vista coronal



Fonte: Dados da pesquisa, 2019

Figura 8 – SPECT cerebral com 99mTc-ECD, vista axial

Fonte: Dados da pesquisa, 2019

4.1.11.9 Protocolo de aquisição

O  exame  pode  ter  início  de  30  a  90  minutos  após  a  injeção  e  será

realizado  com  o  paciente  em  decúbito  dorsal  com  os  movimentos  levemente

restringidos, em uma posição que permita máxima proximidade do detector e da

região de interesse, como demonstra a Figura 9. Deve ser realizado um SPECT da

região craniana – incluindo o cerebelo –, com 120 projeções de, no mínimo, 20 s

cada; no total, a imagem deverá conter o mínimo de 5 milhões de contagens.



Figura 9 – Posicionamento para cintilografia de SPECT cerebral

Fonte: Dados da pesquisa, 2019

4.1.11.10 Artefatos

Tendo em vista o perfil de pacientes que realizam o exame de cintilografia

de perfusão cerebral, o profissional deve estar atento ao histórico do mesmo durante

o  exame.  Os  principais  artefatos  a  serem  considerados  na  imagem  serão  os

causados por movimento do paciente, seja este voluntário ou involuntário; portanto,

a capacidade colaborativa do paciente em permanecer em uma posição estável por

determinado tempo é essencial para a realização do exame.

4.2 Cintilografia de perfusão cerebral com TRODAT-1

A cintilografia de perfusão cerebral com o  99mTc-TRODAT-1 é utilizada

especificamente para o diagnóstico da Doença de Parkinson, devido à alta afinidade

do  radiofármaco  pelos  transportadores  de  dopamina  (TDA)  nas  terminações

nervosas pré-sinápticas do cérebro; assim como as características do 99mTc de ser

adquirido a baixo custo e possuir um tempo de meia-vida de 6 horas, com emissão

de radiação gama pura de 140 keV (ROCHA, 2018).



A  fim  de  fomentar  a  elaboração  dos  protocolos,  foram  reconhecidas

literaturas que contenham tal cintilografia, uma vez que a mesma não foi encontrada

em guidelines tampouco nos protocolos disponibilizados pelos SMNs. Dentre estes,

foram  analisados  os  seguintes  tópicos  de  cada  estudo:  indicações  clínicas,

contraindicações, interações medicamentosas, preparo do paciente, biodistribuição,

atividade  e  método  de  administração,  reações  ao  radiofármaco,  instrumentação,

protocolo de aquisição, artefatos.

4.2.1 Indicações clínicas

É de  suma importância  ao  profissional  ter  conhecimento  da  indicação

clínica  deste  exame,  a  fim  de  poder  diferenciá-lo  de  um  SPECT  cerebral  com

99mTc-ECD – visto mais comumente nos SMNs -.Segundo a RPH (2019, p.1), “é

indicado  para  o  diagnóstico  por  imagem  de  transportadores  dopaminérgicos

localizados  no  terminal  neuronal  pré-sináptico  dopaminérgico  do  cérebro,

especialmente na região do estriado”; sua sensibilidade e especificidade é próxima

de 100% e capaz de diferenciar pacientes com DP de pacientes saudáveis e/ou com

tremor essencial (FELICIO, 2011).

4.2.2 Contraindicações

Se  tratando  de  um  exame  que  envolve  o  uso  de  fontes  abertas  de

radiação, este exame não deve ser realizado em grávidas sem orientação médica e,

em lactantes, recomenda-se a suspensão da amamentação por 24 horas após o

exame (RPH, 2019). Não foi encontrada nenhuma contraindicação específica para

este estudo.

4.2.3 Interações medicamentosas

Não  existem  estudos  relatando  interações  medicamentosas  ao

radiofármaco em questão.



4.2.4 Preparo do paciente

O preparo do paciente para o exame de cintilografia de perfusão cerebral

com TRODAT-1 envolve a suspensão de qualquer medicação antiparkinsoniana por,

no mínimo, 12 horas antes do exame (WENG et al., 2003; SHIH et al., 2006), ainda

que  os  autores  estejam cientes  que o  uso  de  medicação  antiparkinsoniana  não

influencie na mensuração do TDA. É citando por Huang et al. (2001, p. 1304) que o

preparo deve envolver “uma dieta pobre em proteína por 24 horas antes do exame”,

mas não foi  encontrada nenhuma correlação com a dieta do paciente e alguma

possível interação com o RF durante o exame.

4.2.5 Biodistribuição

Este item tem como base a bula do radiofármaco disponibilizado pela

RPH (2019), que elabora sua distribuição como:

O  radiofármaco  possui  uma  alta  seletividade  e  especificidade  pelos
transportadores de dopamina – estes sendo localizados nas terminações
nervosas pré-sinápticas no cérebro, especialmente na região do estriado –
portanto, quando a degeneração neuronal está presente, o número de TDAs
é significantemente reduzido. Com a detecção da ligação TRODAT-1 aos
receptores de dopamina, é possível quantificar a presença de TDAs (RPH,
2019).

4.2.6 Atividade e método de administração

A atividade estabelecida é uma média utilizada em todas as literaturas

disponibilizados para o presente estudo: a atividade para um adulto de 70 kg é de 22

a 25 mCi (814 Mbq a 925 Mbq) de 99mTc-TRODAT-1, sendo sua administração via

endovenosa  do  paciente;  para  atividades  pediátricas,  é  recomendado  o  uso  do

Dosage Card  que leva  em conta  a  massa do paciente  para  o  cálculo  da  dose,

fornecido  pela  European  Association  of  Nuclear  Medicine (EANM).  Não  há

recomendações específicas envolvendo o 99mTc-TRODAT-1.

4.2.7 Reações ao radiofármaco

Este item foi redigido a partir das reações descritas em bulas do RF, uma

vez que não foi encontrado informações sobre na literatura.



Podem  ocorrer  efeitos  indesejáveis  após  a  administração  do

radiofármaco, porém deve-se ressaltar tais efeitos são extremamente incomuns e

facilmente  reversíveis,  apresentando  pouquíssima  gravidade  ao  paciente  em

questão. As possíveis reações ao TRODAT-1 encontradas foram descritas como:

tontura, dor nas costas, parestesia e hipertensão (RPH, 2019).

4.2.8 Instrumentação

Todas as literaturas analisadas confluem com relação à instrumentação

utilizada  no  estudo  de  perfusão  cerebral  com  TRODAT-1:  uma  gama-câmara

(preferencialmente multi-detectores), colimadores fan-beam – ou LEHR, como citado

por Sasannezahd et al., (2017) – com janela de 15% em 140 keV, matriz 128x128,

realizando um SPECT da região craniana, com um ideal de 120 projeções de 20 a

30 segundos cada (WENG et al., 2003; SHIH et al., 2006; SASANNEZHAD, 2017;

HUANG, 2001).

4.2.9 Protocolo de aquisição

Há um consenso nas literaturas encontradas que deve ser adquirida a

imagem 4 horas após a administração do RF e que o posicionamento do paciente

deve ser em decúbito dorsal horizontal com os movimentos levemente restringidos;

com relação ao número de projeções e o tempo das mesmas, há uma divisão clara

entre  as  fontes  deste  estudo,  porém por  similaridade  ao  protocolo  apresentado

anteriormente  com  relação  à  perfusão  cerebral,  o  número  de  projeções  ficou

estabelecido como 120, assim como o tempo de 20 a 30 segundos (WENG et al.,

2003; SHIH et al., 2006; SASANNEZHAD, 2017).

4.2.10 Artefatos

Não é disponibilizado em nenhuma fonte literária quaisquer artefatos que

possam interferir no estudo, porém, por se tratar de um diagnóstico por imagem, é

prudente evitar quaisquer movimentos durante o exame, voluntários e involuntários,

que  possam  a  vir  causar  dúvidas  no  diagnóstico,  assim  como  evitar  quaisquer

objetos atenuantes na região de interesse.



4.2.11 Protocolo de perfusão cerebral com TRODAT-1

O protocolo descrito a seguir é resultado da análise dos dados obtidos e

será integrante do livro Manual de Procedimentos Cintilográficos em MN, referente

ao capítulo de Sistema Nervoso.

A Doença de Parkinson (DP) foi descrita em 1817 por James Parkinson,

apresentando  os  principais  sintomas  de  bradicinesia,  tremor  de  repouso  cuja

frequência oscila entre 4 e 6 Hz, rigidez em “roda dentada” e instabilidade postural.

Estima-se que uma em cada 100 pessoas tenha DP,  sendo a  segunda doença

neurodegenerativa mais comum – depois da Doença de Alzheimer -. Cerca de 25%

dos  pacientes  com  DP  são  erroneamente  diagnosticados,  pois  atualmente  seu

diagnóstico baseado em critérios clínicos, prevalentemente, e os mesmos são muito

similares a diversos tipos de demência em seus estágios iniciais (FELICIO, 2011)

A cintilografia de perfusão cerebral com TRODAT-1 se apresenta como

um método de diagnóstico por imagem com a precisão e especificidade próximas à

100% para o diagnóstico de DP (FELICIO, 2011).

4.2.11.1 Indicações clínicas

Para o estudo de perfusão cerebral com TRODAT-1, a principal indicação

seria  o  diagnóstico  da  doença  de  Parkinson  –  que  consiste  em  um  distúrbio

neurológico  associado  com  a  degeneração  dos  neurônios  dopaminérgicos,

apresentando como principal  sintoma a bradicinesia –,  uma doença comum que,

atualmente,  possui  seu diagnóstico  baseado em avaliação clínica,  que pode ser

enganoso, principalmente em estágios iniciais da doença.

4.2.11.2 Contraindicações

Para todos os exames que envolvem a administração de fontes abertas

de radiação há contraindicações gerais, como a precaução com relação ao uso de

fontes não-seladas em gestantes (pois a administração de radiação ionizante pode

causar alterações mutagênicas no feto), assim como para lactantes – o aleitamento

deve ser suspenso por pelo menos 12 horas após a administração do radiofármaco

e o leite produzido durante esse período deve ser eliminado, além de evitar contato



próximo entre a mãe e o bebê durante este tempo -. 

Não existem contraindicações específicas para este exame.

4.2.11.3 Interações medicamentosas

Não  existem  estudos  relatando  interações  medicamentosas  ao

radiofármaco em questão.

4.2.11.4 Preparo do paciente

O preparo do paciente para o exame de cintilografia de perfusão cerebral

com TRODAT-1 envolve a suspensão de qualquer medicação antiparkinsoniana por,

no mínimo, 12 horas antes do exame.

4.2.11.5 Biodistribuição

O  TRODAT-1  é  um  radiofármaco  que  atravessa  a  barreira

hematoencefálica  e,  por  possuir  uma  alta  seletividade  e  especificidade  pelos

transportadores de dopamina (TDAs), se torna capaz de detectar a degeneração

neuronal  ao  quantificar  o  número  de  TDAs  presentes  –  que  se  tornam

significativamente  reduzidos  quando  há  a  presença  de  algum  tipo  de  patologia

degenerativa -.

4.2.11.6 Atividade e método de administração

A atividade administrada para um adulto de 70 kg é de 20 a 25 mCi (814

Mbq a 925 Mbq) de 99mTc-TRODAT-1, sendo sua administração via endovenosa do

paciente; para atividades pediátricas, é recomendado o uso do  Dosage Card  que

leva  em  conta  a  massa  do  paciente  para  o  cálculo  da  dose.  Fornecido  pela

European  Association  of  Nuclear  Medicine (EANM).  Não  há  recomendações

específicas envolvendo o 99mTc-TRODAT-1.



4.2.11.7 Reações ao radiofármaco

Podem  ocorrer  efeitos  indesejáveis  após  a  administração  do

radiofármaco, porém deve-se ressaltar tais efeitos são extremamente incomuns e

facilmente  reversíveis,  apresentando  pouquíssima  gravidade  ao  paciente  em

questão. As possíveis reações ao TRODAT-1 encontradas foram descritas como:

tontura, dor nas costas, parestesia e hipertensão.

4.2.11.8 Instrumentação

Para a investigação de doença de Parkinson utilizando o radiofármaco

99mTc-TRODAT-1,  é  utilizada  uma  gama-câmara  (preferencialmente  multi-

detectores), colimadores fan-beam (ou LEHR)  com janela de energia de 15% em

140 keV, matriz a partir de 128x128, realizando um SPECT da região craniana, com

um ideal de 120 projeções de 20 a 30 segundos cada.

4.2.11.9 Protocolo de aquisição

O exame deve ter início 4 horas após a injeção do radiofármaco e será

realizado  com  o  paciente  em  decúbito  dorsal  com  os  movimentos  da  cabeça

levemente restringidos; deve ser realizado um SPECT da região craniana (como

demonstra  as  figuras  9  e  10,  sendo estes  estudos de cintilografia  cerebral  com

99mTc-TRODAT-1) com 120 projeções de 20 a 30 s cada.



Figura 10 – SPECT cerebral com 99mTc-TRODAT-1, vista coronal

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Figura 11 – SPECT cerebral com 99mTc-TRODAT-1, vista axial

Fonte: Dados da pesquisa, 2019



4.2.11.10 Artefatos

Não  é  citado  nenhum  artefato  específico  para  o  estudo  de  perfusão

cerebral com TRODAT-1, portanto devem ser considerados os artefatos gerais para

tal  exame,  tais  como:  qualquer  material  atenuante  na  região  de  interesse  e

movimento durante a imagem.

4.3 Cintilografia de fluxo sanguíneo cerebral

Para o exame de cintilografia  de fluxo  sanguíneo cerebral,  podem ser

utilizados agentes específicos cerebrais, tais como 99mTc-ECD e  99mTc-HMPAO,

ou  pode  ser  utilizado  o  99mTc-DTPA,  devido  à  sua  característica  de  rápido

“clareamento”  sanguíneo e  de distribuir-se  conforme o  fluxo  sanguíneo  regional;

assim como as características do 99mTc de ser adquirido a baixo custo e possuir um

tempo de meia-vida de 6 horas, com emissão de radiação gama pura de 140 keV

(ROCHA, 2018).

4.3.1 Indicações clínicas

Uma vez que não disponibilizado pelos SMNs, este item teve como base

a literatura. A principal  indicação para o estudo de fluxo sanguíneo cerebral  é a

suspeita de morte cerebral, após exame clínico indicando o mesmo (VERÇOSA et

al.,  2017)  e  o  eletroencefalograma  (EEG)  se  apresentando  duvidoso  (THRALL;

ZIESSMAN, 2003).

4.3.2 Contraindicações

Não há contraindicação para tal  estudo, tendo em vista a condição do

paciente.



4.3.3 Interações medicamentosas

Este item teve como base as bulas dos RF e o aplicativo DATINRAD, uma

vez  que  tampouco  a  literatura  ou  os  SMNs  disponibilizavam  informações  com

relação às mesmas.

As possíveis interações medicamentosas com agentes específicos para

cintilografia  de  fluxo  sanguíneo  cerebral  são  com  os  seguintes  compostos:

corticoesteroides, radiofármacos contendo íons estanosos, sulfonamidas, compostos

de  alumínio,  metotrexato  administrado  via  intratecal  ou  subaracnoidea.  Estes

compostos interferem no diagnóstico da imagem, por ausentar/reduzir captação em

lesões e/ou aumentando a ocorrência de estase vascular.

As  interações  medicamentosas  caso  utilizado  o  DTPA  foram

consideradas irrelevantes, pois as mesmas afetam a captação do RF no rim, e não

com relação à sua característica de “clareamento” sanguíneo.

4.3.4 Preparo do paciente

O preparo do paciente é limitado, devido a sua condição, mas foi citado

na literatura que o mesmo deve estar com a pressão sanguínea estável durante o

exame  (DONOHOE  et  al.,  2012),  assim  como  o  crânio  do  paciente  deve  ser

envolvido com um torniquete com uma leve pressão, a fim de evitar que o fluxo

sanguíneo no couro cabeludo venha a interferir  no diagnóstico da imagem – evitar

esta etapa caso o  paciente  apresente  traumatismo craniano -.  É citado também

considerar a capacidade do SMN, com relação ao espaço físico, ao receber um

paciente  que  necessita  de  equipamentos  de  suporte  à  vida  constantemente

(VERÇOSA et al., 2017).

4.3.5 Biodistribuição

Os agentes específicos para realização de exames cerebrais – como ECD

ou  HMPAO  –,  por  serem  lipofílicos,  atravessam  a  barreira  hematoencefálica

facilmente e se distribuem pelo parênquima encefálico proporcionalmente ao fluxo

sanguíneo regional, até serem fixados nos neurônios com pequena redistribuição;

agora, se utilizado o DTPA, o mesmo se distribuiria conforme o fluxo sanguíneo,



devido à propriedade deste fármaco de “clarear” o sangue de modo rápido e eficaz

(HIRONAKA et al., 2012).

4.3.6 Atividade e método de administração

A atividade estabelecida é uma média utilizada em todas as literaturas

disponibilizados para o presente estudo: a atividade administrada para um adulto de

70 kg é de 20 a 30 mCi (740 Mbq a 1110 Mbq) de 99mTc-ECD ou 99mTc-HPMAO,

sendo sua administração via  endovenosa do paciente;  para doses pediátricas,  é

recomendado o uso do Dosage Card que leva em conta a massa do paciente para o

cálculo da dose. Fornecido pela European Association of Nuclear Medicine (EANM),

este recomenda que a atividade mínima para pacientes pediátricos seja de 2,7 mCi

(100 MBq); se for utilizado o  99mTc-DTPA, a atividade mínima é de 0,54 mCi (40

Mbq) para pacientes pediátricos e permanece a mesma para pacientes adultos.

4.3.7 Reações ao radiofármaco

Este item foi redigido a partir das reações descritas em bulas do RF e no

aplicativo  DATINRAD,  uma  vez  que  não  foi  encontrado  informações  sobre  na

literatura.

Podem  ocorrer  efeitos  indesejáveis  após  a  administração  do

radiofármaco, porém deve-se ressaltar tais efeitos são extremamente incomuns e

facilmente  reversíveis,  apresentando  pouquíssima  gravidade  ao  paciente  em

questão. As possíveis reações aos agentes específicos cerebrais foram descritas

como:  dificuldade  respiratória,  alucinações,  hipertensão,  angina,  agitação  ou

ansiedade, vertigem, tontura, sonolência, náusea, parosmia, erupção cutânea difusa,

dor torácica (sensação de aperto ou peso), reação respiratória, convulsão, síncope,

dore de cabeça e cianose; agora, se utilizado o 99mTc-DTPA, as reações variam de

hipotensão,  náusea,  broncospasmo,  reações  na  pele,  assim  como  taquicardia,

síncope ou desmaio, dor de cabeça, cianose, anafilaxia, artralgia, dor, queimação no

local da injeção e sibilo.



4.3.8 Instrumentação

Todas as fontes confluem com relação à instrumentação a ser utilizada no

estudo  de  fluxo  sanguíneo  cerebral:  uma  gama-câmara  com  FOV  grande  o

suficiente  para que todo crânio e pescoço estejam inclusos na imagem, colimador

LEHR (ou LEAP) com janela de 15 a 20% centrada em 140 keV e uma matriz de

128x128  (HIRONAKA  et  al.,  2012;  DONOHOE  et  al.,  2012;  SHACKETT,  2000;

VERÇOSA et al., 2017).

4.3.9 Protocolo de aquisição

É citado por todas literaturas que devem ser adquiridas imagens de fluxo,

com uma média de 2 segundos por frame durante 1 minuto; depois, adquirir imagens

estáticas da região com, no mínimo, de 500 mil contagens por imagem (DONOHOE

et  al.,  2012),  nas  projeções  a  serem decididas  pelo  médico  –  sendo  anterior  e

laterais as mais utilizadas neste protocolo - (HIRONAKA et al., 2012; SHACKETT,

2000; VERÇOSA et al., 2017)

4.3.10 Artefatos

Em estudos de fluxo sanguíneo cerebral, o principal artefato que pode vir

a ter na imagem seria o de atenuação causado por algum componente metálico

contido  em  um  aparelho  de  suporte  à  vida  do  paciente  em  suspeita  de  morte

cerebral (SHACKETT, 2000).

4.3.11 Protocolo de cintilografia de fluxo sanguíneo cerebral

O protocolo descrito a seguir é resultado da análise dos dados obtidos e

será integrante do livro Manual de Procedimentos Cintilográficos em MN, referente

ao capítulo de Sistema Nervoso.

A cintilografia de fluxo sanguíneo cerebral se apresenta como um exame

complementar a fim de confirmar a morte cerebral, após o exame clínico indicar o

mesmo. O diagnóstico final é importante para permitir a doação de órgãos.



4.3.11.1 Indicações clínicas

A  principal  indicação  para  o  estudo  de  fluxo  sanguíneo  cerebral  é  a

suspeita de morte cerebral, após exame clínico indicando o mesmo, porém o EEG

se mostra duvidoso.

4.3.11.2 Contraindicações

Não há contraindicação para tal  estudo, tendo em vista a condição do

paciente.

4.3.11.3 Interações medicamentosas

As possíveis interações medicamentosas com agentes específicos para

cintilografia  de  fluxo  sanguíneo  cerebral  são  com  os  seguintes  compostos:

corticoesteroides, radiofármacos contendo íons estanosos, sulfonamidas, compostos

de  alumínio,  metotrexato  administrado  via  intratecal  ou  subaracnoidea.  Estes

compostos interferem no diagnóstico da imagem, por ausentar/reduzir captação em

lesões e/ou aumentando a ocorrência de estase vascular.

As  interações  medicamentosas  caso  utilizado  o  DTPA  foram

consideradas irrelevantes, pois as mesmas afetam a captação do RF no rim, e não

com relação à sua característica de “clareamento” sanguíneo.

4.3.11.4 Preparo do paciente

O paciente deve estar com a pressão sanguínea estável para realizar o

exame e a região glabelar do crânio deverá ser envolta com um torniquete a fim de

limitar a circulação sanguínea (ponderar essa etapa em pacientes com histórico de

traumatismos cranianos);  deve ser considerado o preparo também do SMN para

receber um paciente com necessidade de suporte à vida – muitas vezes ventilação

mecânica -.



4.3.11.5 Biodistribuição

Os agentes específicos para realização de exames cerebrais – como ECD

ou  HMPAO  –,  por  serem  lipofílicos,  atravessam  a  barreira  hematoencefálica

facilmente e se distribuem pelo parênquima encefálico proporcionalmente ao fluxo

sanguíneo regional, até serem fixados nos neurônios com pequena redistribuição;

agora, se utilizado o DTPA, o mesmo se distribuiria conforme o fluxo sanguíneo,

devido à propriedade deste fármaco de “clarear” o sangue de modo rápido e eficaz.

4.3.11.6 Atividade e método de administração

A atividade administrada para um adulto de 70 kg é de 20 a 30 mCi (74-

Mbq a 1110 Mbq) de 99mTc-ECD ou 99mTc-HPMAO, sendo sua administração via

endovenosa do paciente; para doses pediátricas, é recomendado o uso do Dosage

Card que leva em conta a massa do paciente para o cálculo da dose. Fornecido pela

European Association of Nuclear Medicine (EANM), este recomenda que a atividade

mínima para pacientes pediátricos seja de 2,7 mCi (100 MBq); se for utilizado o

99mTc-DTPA, a atividade mínima é de 0,54 mCi (40 Mbq) para pacientes pediátricos

e permanece a mesma para pacientes adultos.

4.3.11.7 Reações ao radiofármaco

Podem  ocorrer  efeitos  indesejáveis  após  a  administração  do

radiofármaco, porém deve-se ressaltar tais efeitos são extremamente incomuns e

facilmente  reversíveis,  apresentando  pouquíssima  gravidade  ao  paciente  em

questão. As possíveis reações aos agentes específicos cerebrais encontradas foram

descritas como:  dificuldade respiratória, alucinações, hipertensão, angina, agitação

ou ansiedade,  vertigem,  tontura,  sonolência,  náusea,  parosmia,  erupção cutânea

difusa, dor torácica (sensação de aperto ou peso), reação respiratória, convulsão,

síncope, dore de cabeça e cianose; agora, se utilizado o 99mTc-DTPA, as reações

variam  de  hipotensão,  náusea,  broncospasmo,  reações  na  pele,  assim  como

taquicardia, síncope ou desmaio, dor de cabeça, cianose, anafilaxia, artralgia, dor,

queimação no local da injeção e sibilo.



4.3.11.8 Instrumentação

Para o  estudo de fluxo  sanguíneo cerebral,  será  utilizada uma gama-

câmara  com FOV  grande  o  suficiente  para  que  todo  crânio  e  pescoço  estejam

inclusos na imagem, colimador LEHR com janela de 15 a 20% centrada em 140 keV,

com matriz de 128x128.

4.3.11.9 Protocolo de aquisição

Devem  ser  adquiridas  imagens  de  fluxo  (Figura  12  demonstra  o

radiofármaco sendo injetado e distribuindo-se pela  região sanguínea craniana)  –

para certificar a ausência de fluxo regional – com imagens de 2s por frame por pelo

menos 1 minuto, depois adquirir imagens de 500 mil contagens com projeções a

serem  escolhidas  pelo  médico,  sendo  as  projeções  anterior  e  lateral  as  mais

utilizadas  neste  protocolo  (Figura  13,  demonstrando  imagens  estáticas  direita  e

anterior).

Figura 12 – Cintilografia de fluxo sanguíneo cerebral (fluxo)

Fonte: Dados da pesquisa, 2019



Figura 13 – Cintilografia de fluxo sanguíneo cerebral (imagens estáticas)

Fonte: Dados da pesquisa, 2019

4.3.11.10 Artefatos

Em estudos de fluxo sanguíneo cerebral, o principal artefato que pode vir

a ter na imagem seria o de atenuação causado por algum componente metálico

contido  em  um  aparelho  de  suporte  à  vida  do  paciente  em  suspeita  de  morte

cerebral.

4.4 Cisternocintilografia

Na cisternocintilografia, o radiofármaco mais utilizado é o  99mTc-DTPA,

devido  à  sua característica  de rápido  “clareamento”  sanguíneo e  de distribuir-se

conforme o fluxo sanguíneo regional, e por ser de mais fácil acesso que o In111-

DTPA; assim como as características do  99mTc de ser adquirido a baixo custo e

possuir um tempo de meia-vida de 6 horas, com emissão de radiação gama pura de

140 keV (ROCHA, 2018).

A  fim  de  fomentar  a  elaboração  dos  protocolos,  foram  reconhecidos

guidelines nacionais  e  internacionais,  protocolos  disponibilizados  pelos  SMNs  e

literaturas  que  contenham  tal  cintilografia.  Dentre  estes,  foram  analisados  os

seguintes tópicos de cada estudo: indicações clínicas, contraindicações, interações

medicamentosas,  preparo  do  paciente,  biodistribuição,  atividade  e  método  de

administração,  reações ao radiofármaco,  instrumentação,  protocolo  de  aquisição,



artefatos.

4.4.1 Indicações clínicas

Este  item  teve  como  base  a  literatura,  uma  vez  que  os  SMNs  não

disponibilizam  informações  sobre.  O  estudo  da  cisternocintilografia  tem  como

principal indicação o estudo da dinâmica do fluxo do líquido cefaloespinal, sendo

suas  principais  aplicações  clínicas  para  o  diagnóstico  de  hidrocefalia  e  sua

respectiva classificação, para estudo da perviedade da derivação e avaliação de

fístula liquórica (HIRONAKA et al., 2012).

4.4.2 Contraindicações

Se  tratando  de  um  exame  que  envolve  o  uso  de  fontes  abertas  de

radiação, este exame não deve ser realizado em grávidas sem orientação médica e,

em lactantes, recomenda-se a suspensão da amamentação por 24 horas após o

exame (RPH, 2019). Não foi encontrada nenhuma contraindicação específica para

este estudo.

4.4.3 Interações medicamentosas

As interações medicamentosas com o  99mTc-DTPA encontradas foram

consideradas  irrelevantes  para  o  estudo  em  questão,  uma  vez  que  nenhuma

interfere com a característica do radiofármaco que o torna ideal para este estudo:

apresentar um rápido “clareamento” sanguíneo.

4.4.4 Preparo do paciente

Todas as fontes literárias abordadas confluem neste item: não há preparo

para  o  paciente  no  exame  em  questão  (HIRONAKA  et  al.,  2012;  THRALL;

ZIESSMAN, 2003).



4.4.5 Biodistribuição

Este item tem como base a literatura, uma vez que tal informação não foi

encontrada nas bulas de RF. Segundo Hironaka et al., (2012):

o radiofármaco,  injetado  no espaço  subaracnoide  por  punção lombar  ou
suboccipital, não afeta a dinâmica liquórica, chegando nas cisternas basais
na fossa anterior de 1 a 3 horas após a administração; progride enchendo
as cisternas da base do crânio e da região média do cérebro aparecendo no
sulco lateral e polos frontais de 2 a 6 horas; em 12 horas já deve haver
presença  de  atividade  nas  convexidades cerebrais  e,  em 24  horas,  nas
vilosidades subaracnoideas no seio sagital (HIRONAKA et al., 2012, p. 288)

4.4.6 Atividade e método de administração

A atividade estabelecida é uma média utilizada em todas as literaturas

disponibilizados para o presente estudo: a atividade administrada para um adulto de

70  kg  é  de  5  a  10  mCi  (185  Mbq  a  370  Mbq)  de  99mTc-DTPA, sendo  sua

administração  via  injeção  no  espaço  subaracnoide,  por  punção  suboccipital  ou

lombar; para doses pediátricas, é recomendado o uso do Dosage Card que leva em

conta  a  massa  do  paciente  para  o  cálculo  da  dose.  Fornecido  pela  European

Association of Nuclear Medicine (EANM), este recomenda que a atividade mínima

para pacientes pediátricos seja de 0,54 mCi (40 Mbq) para pacientes pediátricos.

4.4.7 Reações ao radiofármaco

Este item foi redigido a partir das reações descritas em bulas do RF e no

aplicativo  DATINRAD,  uma  vez  que  não  foi  encontrado  informações  sobre  na

literatura.

Podem  ocorrer  efeitos  indesejáveis  após  a  administração  do

radiofármaco, porém deve-se ressaltar tais efeitos são extremamente incomuns e

facilmente  reversíveis,  apresentando  pouquíssima  gravidade  ao  paciente  em

questão. As possíveis reações ao 99mTc-DTPA, as reações variam de hipotensão,

náusea,  broncospasmo,  reações  na  pele,  assim  como  taquicardia,  síncope  ou

desmaio, dor de cabeça, cianose, anafilaxia, artralgia, dor, queimação no local da

injeção e sibilo.



4.4.8 Instrumentação

A instrumentação está de acordo com a mais utilizada nos SMNs: uma

gama-câmara com amplo FOV, colimador LEAP com janela de 15% em 140 keV. O

tamanho da matriz não é citado em nenhuma das fontes literárias utilizadas, portanto

foi selecionado a matriz de 128x128 pela rotina apresentada nos SMNs (HIRONAKA

et al., 2012; THRALL; ZIESSMAN, 2003).

4.4.9 Protocolo de aquisição

O horário  a  ser  iniciado  as  aquisições  das  imagens  variam muito  de

acordo  com os  protocolos  encontrados  na  literatura,  mas,  como justificado  pela

biodistribuição do mesmo, devem ser adquiridas imagens 1, 3, 6 e 24 horas depois

da administração do RF (HIRONAKA et al., 2012). O posicionamento do paciente é o

mesmo em todas as literaturas: o paciente deve permanecer de em decúbito dorsal

horizontal com a cabeça levemente fletida; são adquiridas imagens estáticas com 50

a 100 mil contagens por imagem, nas projeções anterior, posterior e lateral de crânio

e posterior de abdômen e tórax para avaliar a medula espinal.

4.4.10 Artefatos

Não  é  citado  nenhum  artefato  específico  para  o  estudo

cisternocintilografia, portanto devem ser considerados os artefatos gerais para tal

exame, tais como: qualquer material atenuante na região de interesse e movimento

durante a imagem.

4.4.11 Protocolo de cisternocintilografia

O protocolo descrito a seguir é resultado da análise dos dados obtidos e

será integrante do livro Manual de Procedimentos Cintilográficos em MN, referente

ao capítulo de Sistema Nervoso.

A cisternocintilografia tem como a principal função o estudo da dinâmica

do líquido  cerebrospinal  (como demonstrado na figura  14,  o  RF distribuído pelo

encéfalo  do  paciente,  por  meio  do  líquido  cefalorraquidiano,  após  6  horas  da



administração do material), sendo o seu acúmulo a causa de hidrocefalia.

Figura 14 – Cisternocintilografia após 6 horas da administração do RF

Fonte: Dados da pesquisa, 2019

4.4.11.1 Indicações clínicas

O estudo da cisternocintilografia tem como principal indicação o estudo da

dinâmica do fluxo do líquido cefaloespinal, sendo suas principais aplicações clínicas

para o diagnóstico de hidrocefalia e sua respectiva classificação, para estudo da

perviedade da derivação e avaliação de fístula liquórica.

4.4.11.2 Contraindicações

Para todos os exames que envolvem a administração de fontes abertas

de radiação há contraindicações gerais, como a precaução com relação ao uso de

fontes não-seladas em gestantes (pois a administração de radiação ionizante pode

causar alterações mutagênicas no feto), assim como para lactantes – o aleitamento

deve ser suspenso por pelo menos 12 horas após a administração do radiofármaco

e o leite produzido durante esse período deve ser eliminado, além de evitar contato

próximo entre a mãe e o bebê durante este tempo -. 

Não existem contraindicações específicas para este exame.



4.4.11.3 Interações medicamentosas

As interações medicamentosas com o  99mTc-DTPA encontradas foram

consideradas  irrelevantes  para  o  estudo  em  questão,  uma  vez  que  nenhuma

interfere com a característica do radiofármaco que o torna ideal para este estudo:

apresentar um rápido “clareamento” sanguíneo.

4.4.11.4 Preparo do paciente

Não há preparo para o paciente no exame em questão.

4.4.11.5 Biodistribuição

O radiofármaco, injetado no espaço subaracnoide por punção lombar ou

suboccipital, não afeta a dinâmica liquórica, chegando nas cisternas basais na fossa

anterior de 1 a 3 horas após a administração; progride enchendo as cisternas da

base do crânio e da região média do cérebro aparecendo na Fissura Sylviana e

polos frontais de 2 a 6 horas; em 12 horas já deve haver presença de atividade nas

convexidades cerebrais e,  em 24 horas, nas vilosidades subaracnoideas no seio

sagital.

4.4.11.6 Atividade e método de administração

A atividade administrada para um adulto de 70 kg é de 5 a 10 mCi (185

Mbq a 370 Mbq) de 99mTc-DTPA, sendo sua administração via injeção no espaço

subaracnoide,  por  punção  suboccipital  ou  lombar;  para  doses  pediátricas,  é

recomendado o uso do Dosage Card que leva em conta a massa do paciente para o

cálculo da dose. Fornecido pela European Association of Nuclear Medicine (EANM),

este recomenda que a atividade mínima para pacientes pediátricos seja de 0,54 mCi

(40 Mbq) para pacientes pediátricos.



4.4.11.7 Reações ao radiofármaco

Podem  ocorrer  efeitos  indesejáveis  após  a  administração  do

radiofármaco, porém deve-se ressaltar tais efeitos são extremamente incomuns e

facilmente  reversíveis,  apresentando  pouquíssima  gravidade  ao  paciente  em

questão. As possíveis reações ao 99mTc-DTPA, as reações variam de hipotensão,

náusea,  broncospasmo,  reações  na  pele,  assim  como  taquicardia,  síncope  ou

desmaio, dor de cabeça, cianose, anafilaxia, artralgia, dor, queimação no local da

injeção e sibilo.

4.4.11.8 Instrumentação

Para o exame de cisternocintilografia, é utilizada uma gama-câmara com

amplo FOV, com colimador LEAP com janela de 15% em 140 keV e matriz 128x128.

4.4.11.9 Protocolo de aquisição

As imagens são adquiridas 1,  3,  6  e 24 horas após administração do

radiofármaco. O paciente deve permanecer de em decúbito dorsal horizontal com a

cabeça levemente fletida (Fig. 14); são adquiridas imagens estáticas com 50 a 100

mil contagens por imagem, nas projeções anterior, posterior e lateral de crânio e

posterior de abdômen e tórax para avaliar a medula espinal.

Figura 15 – Posicionamento para cisternocintilografia

Fonte: Dados da pesquisa, 2019



4.4.11.10 Artefatos

Não  é  citado  nenhum  artefato  específico  para  o  estudo

cisternocintilografia, portanto devem ser considerados os artefatos gerais para tal

exame, tais como: qualquer material atenuante na região de interesse e movimento

durante a imagem.



5 CONCLUSÃO

Uma vez que realizada a análise e redação dos protocolos da presente

pesquisa, conclui-se que existe uma grande variação entre o que é encontrado na

literatura e o que é estabelecido na prática pelos SMNs: há tópicos, como indicações

e contraindicações, assim como interações e reações medicamentosas, que não são

mencionados  pelos  manuais  disponibilizados,  apesar  de  serem  informações

valiosas,  tanto  para  o  procedimento,  quanto  para  a  postura  do  profissional  com

relação ao estudo e ao paciente; assim como não são mencionadas as atividades

pediátricas em nenhum protocolo cintilográfico disponibilizado pelos manuais prático,

um item de  grande  importância,  a  fim de  proporcionar  uma menor  exposição  à

radiação ao paciente infantil. 

Em virtude da ausência de tais informações, o profissional deve orientar-

se  por  meio  da  literatura,  que  no  aspecto  nacional  se  encontra  escassa,  e  no

aspecto  internacional,  muitas  vezes,  se  encontra  já  obsoleta;  portanto,  há

necessidade da literatura se tornarem mais atuais,  especialmente  no que se diz

respeito à literatura brasileira disponível sobre.

A partir desta pequisa, foi elaborado um capítulo de protocolos práticos

em Medicina Nuclear: Cintilografia do Sistema Nervoso.



REFERÊNCIAS

BAPTISTA, Makilim Nunes; CAMPOS, Dinael Corrêa de. Metodologias de 
pesquisa em ciências: análises quantitativa e qualitativa. In: Metodologias de 
Pesquisa em Ciências: análises Quantitativa e Qualitativa. LTC, 2015.

BARBETTA, Pedro Alberto. Estatística aplicada às ciências sociais. Ed. UFSC, 
2006.

BRASIL. Constituição (1997). Resolução nº 1480, de 8 de agosto de 
1997. ResoluÇÃo Cfm Nº 1.480, de 8 de Agosto de 1997.: Diário Oficial da União; 
Poder Executivo, Brasília, DF, n. 160, 21 ago. 1997. Seção 1, p.18.227-8. Brasilia, 
Disponível em: 
<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2466926/mod_folder/content/0/RESOLUCA
O%20CFM%2014801997.pdf?forcedownload=1>. Acesso em: 15 maio 2019 

BIGA, Lindsay M. et al. Anatomy and Phisiology. Open Oregon State, Oregon 
State University. Disponível em: <http://library.open.oregonstate.edu/aandp/>. 
Acesso em: 07 out 2018.

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR (Brasil). Aplicações da Energia 
Nuclear: Medicina Nuclear. Disponível em: 
<http://www.if.ufrgs.br/tex/fis01001/aplica.pdf>. Acesso em: 30 set. 2018.

DONOHOE, K. J. et al. SNM Practice Guideline for Brain Death Scintigraphy 2.0. 
Journal Of Nuclear Medicine Technology, [s.l.], v. 40, n. 3, p.198-203, 28 jun. 2012. 
Society of Nuclear Medicine. http://dx.doi.org/10.2967/jnmt.112.105130. Disponível 
em: <http://snmmi.files.cms-
plus.com/docs/Brain_Death_Scintigraphy_V2.0_Final_Draft_for_Approval.pdf>. 
Acesso em: 07 out. 2018.

FELICIO, Andre Carvalho. Doença de Parkinson: papel da neuroimagem 
molecular do transportador de dopamina nos casos de dúvida 
diagnóstica. 2011. 50 f. Tese (Doutorado) - Curso de Medicina, Departamento de 
Neurologia e Neurocirurgia, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, 2011. 
Disponível em: <http://repositorio.unifesp.br/bitstream/handle/11600/9342/Publico-
12709a.pdf?sequence=1>. Acesso em: 24 abr. 2019. 

GAMBOA, Maryelle Moreira Lima et al . Obligations, precautions and pending 
issues in regulatory development for radiopharmaceuticals in Brazil. Braz. J. 
Pharm. Sci.,  São Paulo ,  v. 50, n. 2, p. 285-290,  June  2014 .   Available from 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-
82502014000200285&lng=en&nrm=iso>. Acesso em:  30  set.  2018.  
http://dx.doi.org/10.1590/S1984-82502014000200007.

GARCEZ, Alexandre Teles; SILVA, Almy Anacleto Rodrigues da; PAES, Walter 
Siqueira. Medicina Nuclear. Disponível em: 
<http://rle.dainf.ct.utfpr.edu.br/hipermidia/images/documentos/Medicina_nuclear.pdf>
. Acesso em: 30 set. 2018.

HIPERMIDIA, 2018. Válvulas Fotomultiplicadoras. 2018. Disponível em: 
<http://rle.dainf.ct.utfpr.edu.br/hipermidia/index.php/medicina-nuclear/tecnologias-
funcionamento-e-formacao-de-imagens-mn/formacao-de-imagens/camara-de-
cintilacao/valvulas-fotomultiplicadoras>. Acesso em: 2 out. 2018.

http://dx.doi.org/10.1590/S1984-82502014000200007


 HIRONAKA, Fausto Haruki et al. Medicina Nuclear: Princípios e Aplicações. São 
Paulo: Atheneu, 2012. 497 p. 

HUANG, Wen-sheng et al. Evaluation of Early-Stage Parkinson’s Disease with 
99mTc-TRODAT-1 Imaging. Journal Of Nuclear Medicine, Taiwan, v. 9, n. 42, 
p.1303-1308, 14 maio 2001. Disponível em: 
<http://jnm.snmjournals.org/content/42/9/1303.long>. Acesso em: 24 abr. 2019. 

INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES. Centro de 
Radiofarmácia - Quem somos. 2017. Disponível em: <https://www.ipen.br/sitio/?
idm=113.> Acesso em: 30 set. 2018.

INSTITUTO ONCOGUIA. Exames de Medicina Nuclear. Disponível em: 
<http://www.oncoguia.org.br/conteudo/exames-de-medicina-nuclear/6798/842/> . 
Acesso em: 30 set. 2018.

INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES. ECD-TEC. 2019. 
Disponível em: <https://intranet.ipen.br/portal_por/conteudo/geral/BULA%20ECD-
TEC%20Profissional%20da%20Saude.pdf >. Acesso em: 8 abril 2019.

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY. Diagnostic 
Radiopharmaceuticals. 2018. Disponível em: 
<https://www.iaea.org/topics/diagnostic-radiopharmaceuticals> Acesso em: 30 set. 
2018.

JUNI, J. E. et al. Procedure Guideline for Brain Perfusion SPECT Using 99mTc 
Radiopharmaceuticals 3.0. Journal Of Nuclear Medicine Technology, [s.l.], v. 37, n. 
3, p.191-195, 19 ago. 2009. Society of Nuclear Medicine. 
http://dx.doi.org/10.2967/jnmt.109.067850. Disponível em: <http://snmmi.files.cms-
plus.com/docs/Brain_SPECT_Guideline_2003.pdf>. Acesso em: 07 out. 2018.

KAPUCU, Özlem L. et al. EANM procedure guideline for brain perfusion SPECT 
using 99mTc-labelled radiopharmaceuticals, version 2. European Journal Of 
Nuclear Medicine And Molecular Imaging, [s.l.], v. 36, n. 12, p.2093-2102, 17 out. 
2009. Springer Nature. http://dx.doi.org/10.1007/s00259-009-1266-y. Disponível em: 
<https://www.eanm.org/publications/guidelines/gl_neuro_spet_radio.pdf>. Acesso 
em: 07 out. 2018.

LOTUFO, Paulo Andrade et al . Doença cerebrovascular no Brasil de 1990 a 
2015: Global Burden of Disease 2015. Rev. bras. epidemiol.,  São Paulo ,  v. 20, 
supl. 1, p. 129-141,  May  2017. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S1415-790X2017000500129&lng=en&nrm=iso>. Acesso em  
19  out  2018.  http://dx.doi.org/10.1590/1980-5497201700050011.

LOTUFO, Paulo Andrade; LOLIO, Cecilia Amaro de. Tendência da mortalidade por 
doença cerebrovascular no estado de São Paulo: 1970 a 1989. Arquivos de Neuro-
psiquiatria, São Paulo, v. 4, n. 51, p.441-446,1993. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/anp/v51n4/03.pdf>. Acesso em: 19 out. 2018.

MARCONI, Maria de Andrade; LAKATOS, Eva. Fundamentos da Metodologia 
Científica. 5. ed. São Paulo: Atlas S.a., 2003. 312 p. Disponível em: 
<http://docente.ifrn.edu.br/olivianeta/disciplinas/copy_of_historia-i/historia-ii/china-e-
india>. Acesso em: 30 maio 2019. 

http://dx.doi.org/10.1590/1980-5497201700050011


MARIEB, Elaine N.. Essentials of Human Anatomy & Physiology. 11. ed. Pearson
Education, 2009. 32 p. Disponível em: 
<http://assets.pearsonschool.com/asset_mgr/pending/2014-
03/A01_MARI1662_FM_NASTA_pp00i-08_FINAL.pdf>. Acesso em: 21 out. 2018.

MATTOS, Fabio Rodrigues de. SPECT (Single photon emission tomography): 
Gama Câmara, Reconstrução Tomográfica e Características Funcionais. 2009. 
56 f. Tese (Bacharelado) - Curso de Física Médica, Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho, Botucatu, 2009. Disponível em: 
<https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/119908/mattos_fr_tcc_bot.pdf?
sequence=1>. Acesso em: 30 set. 2018.

MORATO, Eric Grossi. Morte encefálica: conceitos essenciais, diagnóstico e 
atualização. Revista Médica de Minas Gerais, Belo Horizonte, v. 19, n. 3, p.227-
236, set. 09. Disponível em: <http://rmmg.org/artigo/detalhes/428#>. Acesso em: 15 
maio 2019. 

MOTTA, Alexandre de Medeiros. O TCC e o fazer científico: da elaboração à 
defesa pública. 2. ed. Tubarão: Copiart, 2015. 229 p.

NARADZAY, Jerome F.x. et al. Cerebral ventricular shunts. The Journal Of 
Emergency Medicine, [s.l.], v. 17, n. 2, p.311-322, mar. 1999. Elsevier BV. 
http://dx.doi.org/10.1016/s0736-4679(98)00168-1.

NATIONAL CANCER INSTITUTE. NCI Dictionary of Cancer Terms: scintigraphy. 
2018.  Disponível em: <https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-
terms/def/scintigraphy>. Acesso em 15 out. 2018.

NUCLEAR FIELDS. Collimators for Nuclear Medicine. 2018. Disponível em: 
<http://www.nuclearfields.com/collimators-nuclear-medicine.htm>. Acesso em 15 out.
2018.

POWSNER, Rachel A.; POWSNER, Edward R.. Essential Nuclear Medicine 
Physics. 2. ed. Massachusetts: Blackwell Publishing, 2006. 203 p.

POZZO, Lorena et al. O SUS na medicina nuclear do Brasil: avaliação e 
comparação dos dados fornecidos pelo Datasus e CNEN. Radiol Bras, São Paulo, v.
47, n. 3, p. 141-148, June 2014. Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S0100-39842014000300141&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 
30 set. 2018

RADIOPHARMACUS. TRODAT-1. 2019.

ROCHA, Gabriela de Souza. Protocolos de Cintilografia de Perfusão Miocárdica 
e Inalação/Perfusão Pulmonar. 2018. 114 f. TCC (Graduação) - Curso de 
Tecnologia em Radiologia, Saúde e Serviços, Instituto Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis, 2018.

RUTH, Thomas J. The uses of radiotracers in the life sciences. Reports On 
Progress In Physics, [s.l.], v. 72, n. 1, p.1-23, 16 dez. 2008. IOP Publishing. 
http://dx.doi.org/10.1088/0034-4885/72/1/016701

SASAKI, Yasuhito; KUSAKABE, Kiyoko. Nuclear medicine for diagnosis and 
treatment. World Health Forum, Tokyo, v. 17, p.18-19, fev. 1996. Disponível em: 
<http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/47949/WHF_1996_17%281%29_p7-
8.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 30 set. 2018.

http://dx.doi.org/10.1088/0034-4885/72/1/016701
http://dx.doi.org/10.1016/s0736-4679(98)00168-1


SASANNEZHAD, Payam et al. 99mTc-TRODAT-1 SPECT Imaging in Early and Late
Onset Parkinson’s Disease. Asia Oceania Journal Of Nuclear Medicine And 
Biology, [s.l.], n. , p.114-119, jun. 2017. Asia Oceania Federation of Nuclear 
Medicine & Biology. http://dx.doi.org/10.22038/aojnmb.2017.8844. 

 SHACKETT, Pete. Nuclear Medicine Technology: Procedures and Quick 
Reference. Baltimore: Wolters Kluwer, 2000. 576 p. 

SHIH, Ming Chi et al . Neuroimagem do transportador de dopamina na doença de 
Parkinson: primeiro estudo com [99mTc]-TRODAT-1 e SPECT no Brasil. Arq. 
Neuro-Psiquiatr.,  São Paulo ,  v. 64, n. 3a, p. 628-634,  Sept.  2006 .   Available 
from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-
282X2006000400021&lng=en&nrm=iso>. access on  24  Apr.  2019.  
http://dx.doi.org/10.1590/S0004-282X2006000400021. 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA NUCLEAR (São Paulo). Guidelines e 
Orientações. 2017. Disponível em: <http://sbmn.org.br/educacao/guidelines-
orientacoes/>. Acesso em: 11 fev. 2018.

SOCIETY OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING (Virginia). About
Nuclear Medicine & Molecular Imaging: What are molecular imaging and nuclear 
medicine?. 2017. Disponível em: 
<http://www.snmmi.org/AboutSNMMI/Content.aspx?ItemNumber=6433>. Acesso 
em: 30 set. 2018.

THRALL, James H.; ZIESSMAN, Harvey A.. Medicina Nuclear. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 408 p.

TORTORA, Gerard J.; DERRICKSON, Bryan. Princípios de Anatomia e Fisiologia.
10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 1228 p

VERÇOSA, Alinne F. A. et al. Diretriz para confirmação de morte encefálica 
através de cintilografia de perfusão cerebral. Sociedade Brasileira da Medicina 
Nuclear. 2017. Disponível em: <http://sbmn.org.br/wp-
content/uploads/2017/05/Diretriz-Morte-Encefalica_FINAL.pdf>. Acesso em: 07 out. 
2018.

WENG, Yi-hsin et al. Sensitivity and Specificity of 99mTc-TRODAT-1 SPECT 
Imaging in Differentiating Patients with Idiopathic Parkinson’s Disease from Healthy 
Subjects. Journal Of Nuclear Medicine, Taiwan, v. 45, n. 3, p.393-401, 9 out. 2003.
Disponível em: <http://jnm.snmjournals.org/content/45/3/393.long>. Acesso em: 24 
abr. 2019. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Diagnostic Imaging: Nuclear Medicine. 2018.
Disponível em: <http://www.who.int/diagnostic_imaging/imaging_modalities/ 
dim_nuclearmed/en/>. Acesso em: 09 set. 2018.



APÊNDICES



APÊNDICE A – FLUXOGRAMA ILUSTRANDO O PROCESSO DA

PESQUISA CRONOLOGICAMENTE



APÊNDICE B – CONVITE DE COLABORAÇÃO PARA CLÍNICAS

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA

CATARINA.
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE SAÚDE E SERVIÇOS.

Prezada CLÍNICA,

 

Hodiernamente,  o  desenvolvimento  da  tecnologia  tem  deixado  muitas

práticas  e  equipamentos  obsoletos.  Na  Medicina  Nuclear,  ainda  na  academia,

muitos alunos levam para suas casas livros extremamente densos e volumosos e

acabam aproveitando pouco o material. A dificuldade em filtrar a temporalidade das

aplicações faz com que os discentes aprofundem em procedimentos que não são

mais aplicados ou não correspondem à realidade brasileira.

 Por este motivo,  as acadêmicas Emanuely Petry,  Gabriela Rocha,

Letícia Machado, Nagela dos Santos e Jacqueline de Aguiar Soares, do CST em

Radiologia,  sob  a  orientação  da  Professora  Doutora  Tatiane  Camozzato,  estão

desenvolvendo seus Trabalhos de Conclusão de Curso com propósito de criar um

guia de Medicina Nuclear.

 Será desenvolvida uma revisão de literatura e tem como objetivo final

elaborar  um guia  prático  dos protocolos  de execução  de exames cintilográficos,

baseados  nos  guidelines internacionais  e  na  aplicabilidade  dos  protocolos  nos

grandes centros de Medicina Nuclear do Brasil.

Assim,  temos  o  prazer  de  convidar  o  NOME  DA  CLÍNICA,  por  ser

referência em diagnóstico por imagem, para contribuir com este importante trabalho,

que  irá  assistir  muitos  acadêmicos  e  profissionais  das  técnicas  radiológicas.

Solicitamos  o  compartilhamento  dos  manuais  de  referência  de  protocolo  de

cintilografias  aplicados  em  sua  instituição.  E  asseguramos  que  todos  os  dados

fornecidos, serão mantidos em sigilo, sem qualquer divulgação do serviço.

 

“O conhecimento compartilhado é a engrenagem do desenvolvimento.”

 

Profa. Dra. Tatiane S. C. Camozzato



Vitor Felipe Dutra

Carina Klein Soares

Emanuely Petry

Gabriela de Souza Rocha

Letícia Machado

Nagela Rosita Conte dos Santos

Jacqueline de Aguiar Soares
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