


CARTA DE BOAS VINDAS 

 

Caros Membros da SPMN 

 

O XIV Congresso Nacional de Medicina Nuclear irá ter lugar nos próximos dias 6 e 7 de Dezembro de 

2013, na cidade do Porto. 

Os temas científicos que aí irão ser tratados (PET, SPECT Pulmonar, 123I MIBG na Insuficiência 

Cardíaca, PET/CT no Planeamento da Radioterapia, Dosimetria, e outros), propostos pela Comissão 

Científica, preenchem a actualidade do estado da arte da Medicina Nuclear, sendo esplanados em 

sessões plenárias, sessões de formação contínua e, certamente, em Comunicações Livres e sessões 

de . 

O local escolhido para o evento (Fundação Cupertino de Miranda) está localizado na zona da S. João 

da Foz, junto à costa marítima desta nossa cidade que tanto nos habituamos a apreciar, a qual, se o 

clima ajudar, irá proporcionar alguns momentos de contacto com uma das zonas mais bonitas da 

cidade do Porto. 

Apelo à participação activa de toda a comunidade da Medicina Nuclear Portuguesa para que assim, 

com a presença de todos, o XIVº Congresso Nacional de Medicina Nuclear possa constituir um 

evento inolvidável para todos os participantes. 

A cidade do Porto, que muito se honra em bem receber, ficará certamente na expectativa da vossa 

presença. 

Ficando a aguardar pela vossa presença e pelo valioso contributo por todos prestado a este evento, 

queiram aceitar as minhas cordiais saudações. 

 

O Presidente do Congresso 

 

 

       Dr. Jorge Pereira 
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PROGRAM AT A GLANCE 



PROGRAM AT A GLANCE 

Horário 
6 de Dezembro (Sexta-feira) 

Horário 
7 de Dezembro (Sábado) 

Sala A Sala B Sala A Sala B 

08:30 Abertura do Secretariado 08:30 
09:30 

Posters com 
apresentação 

Posters com 
apresentação 

09:00 
10:30 

Sessão de Abertura e 
Conferência Inaugural 

“V/Q SPECT Pulmonar”   

09:30 
11:00 

Comunicações 
Orais III 

Cardiologia / 
Neurologia 

Comunicações 
Orais IV 
Medicina 
Nuclear II 

10:30 
11:00 Café 11:00 

11:30 Café 

11:00 
12:00 

Simpósio I 
“PET / CT no 

planeamento da 
Radioterapia” 

Mesa 
Redonda I 

A Escolha dos 
internos 11:30 

13:00 

Mesa Redonda 
IV 

“Radionuclide 
Therapy with 

Alpha Emitters” 

Mesa 
Redonda V 

“Perspectivas 
Futuras para a 

Medicina 
Nuclear” 

12:00 
13:00 

Simpósio II 
“Tumores 

Neuroendócrinos” 

Mesa 
Redonda II 

“PET / CT com 
F-FDG 

13:00 
14:00 Almoço 13:00 

14:00 Almoço 

14:30 
16:00 

Mesa Redonda 
III 

“Medicina 
Nuclear e a 

importância do 
Contexto 

Multidisciplinar” 

Encontro o 
Especialista 
“Dosimetria” 

14:30 
16:00 

Mesa Redonda 
VI 

“Perspectiva 
Multiprofissional 

em Medicina 
Nuclear” 

Mesa 
Redonda VII 

“Novos 
Radiofármacos 

PET em 
Cardiologia 

SNC” 16:00 
17:30 

Comunicações 
Orais I 

Pet em Oncologia 

Comunicações 
Orais II 
Medicina 
Nuclear 

17:30 
18:00 Café 16:00 

16:30 Café 

18:00 
18:30 

Palestra Siemens 
“Innovations in Molecular Imaging 

Technology” 
16:30 
17:15 

Conferência de Encerramento 
“Hormesis” 

João Pedroso de Lima 
18:30 Assembleia Geral da SPMN 

20:00 Jantar do Congresso (Opcional) 17:15 Encerramento 

 



  

 

PROGRAMA DETALHADO 



PROGRAMA DETALHADO 

Horário 6 de Dezembro (Sexta-feira) 
08:30 Abertura do Secretariado 

 Sala A Sala B 
09:00 
10:30 

Sessão de Abertura (Sala A) 
Presidente: Jorge Pereira (Medicina Nuclear: H. S. João) 

10:30 
11:00 Café 

11:00 
12:00 

Simpósio I 
“PET/CT no Planeamento da Radioterapia” 

Presidente: Cristina Loewenthal 
 

A. Especificações Técnicas 
Medicina Nuclear do Hospital da Luz: Denise Calado 
(Medicina Nuclear) 5min 

B. Experiência dos Serviços 
a. IPOFG-Porto: Sofia Conde (Radioterapia) 7min 
b. CHUC: Paula Lapa (Medicina Nuclear) 7min 
c. Hospital CUF Descobertas: Julieta Silva 

(Radioterapia) 7min 
d. Quadrantes: Rosário Vicente (Radioterapia) 7min 
e. Hospital Espírito Santo de Évora: Pedro Chinita 

(Radioterapia) 7min 

Mesa Redonda I 
A Escolha dos Internos… 

“ I-MIBG na Insuficiência Cardíaca” 
 

Moderadoras: Teresa Faria e  
Elisabete Martins 

Palestrante: Alessia Gimelli (Cardiologia e Medicina 
Nuclear. Fondazione Toscana Gabriele Monasterio. Pisa, 

Itália) 

12:00 
13:00 

Simpósio II 
“Tumores Neuroendócrinos” 
Moderador: Artur Lima Bastos 

 
A. Terapêutica em Medicina Nuclear: Inês Lucena e 

Sampaio (Medicina Nuclear. IPOFG-Porto) 20min 
B. Análogos da somatostatina e terapêuticas alvo: 

alternativa ou sinergismo?: Ana Paula Santos 
(Endocrinologia. IPOFG-Porto) 20min 

Mesa Redonda II 
“PET/CT com F-FDG” 

Moderadores: Lúcia Costa e Durval C. Costa 
 

A. Indicações: José Manuel Oliveira (Medicina 
Nuclear. HPP-Porto) 15min 

B. Sensibilidade e Especificidade em Oncologia: 
Paula Lapa (Medicina Nuclear. CHUC-Coimbra) 
15min 

C. Imagens Complementares: Paula Colarinha 
(Medicina Nuclear. CUF Descobertas) 15min 

13:00 
14:30 Almoço 

14:30 
16:00 

Mesa Redonda III 
“Medicina Nuclear e a Importância do Contexto 

Multidisciplinar” 
Moderadora: Maria do Rosário Vieira 

 
A. A Medicina Nuclear no Estadiamento dos Tumores do 

Pulmão 
a. Palestrante: Paula Colarinha (Medicina Nuclear. 

CUF Descobertas) 15min 
b. Comentador: Venceslau Espanhol (Pneumologia. H. 

S. João) 
B. A Medicina Nuclear no Estadiamento e Avaliação 

Terapêutica dos Linfomas 
a. Palestrante: João Pedro Teixeira (Medicina Nuclear. 

IPOFG-Porto) 15min 
b. Comentador: José Mariz (Onco-Hematologia. 

IPOFG-Porto) 15min 
C. A Medicina Nuclear na Recidiva dos Tumores da Próstata 

a. Palestrante: Cristina Loewenthal (Medicina Nuclear. 
H. Luz). 15min 

b. Comentador: Nuno Sousa (Oncologia IPOFG-Porto) 
D. A Medicina Nuclear e os Tumores da Mama 

a. Palestrante: Teresa Lúcio (Medicina Nuclear. HBA) 
15min 

b. Comentador: Cristina Frutuoso (Ginecologia. CHUC) 

Encontro com o Especialista em… 
“Dosimetria” 

Moderador: João Santos (Medicina  
Nuclear. IPOFG-Porto) e Jorge Isidoro (Medicina Nuclear. 

CHUC) 
 

A. Michael G. Stabin (Universidade de Vanderbilt, 
Nashville, Tennessee) 80min 

B. Discussão. 10min 

16:00 
17:30 

Comunicações Orais I – PET em Oncologia 
Moderadora: Maria do Rosário Vieira 

Comunicações Orais II – Medicina Nuclear 
Moderadora: Sofia Oliveira 

17:30 
18:00 Café 

18:00 
18:30 

Palestra Siemens: “Innovations in Molecular Imaging Technology” 
Palestrante: Andreas Dippold 

18:30 Assembleia Geral da SPMN 
20:00 Jantar do Congresso (Opcional) 

 

 

 

 
 

“V/Q SPECT Pulmonar”. Ana Paula Moreira (CHUC)  
 

 
Conferência Inaugural (Sala A)

 
Presidente: João Pedroso de Lima (Medicina Nuclear: CHUC) 



 

 

Horário 7 de Dezembro (Sábado) 
 Sala A Sala B 

08:30 
09:30 

Posters 
Moderador: Hugo Duarte 

Posters 
Moderador: Orlando Soares 

09:30 
11:00 

Comunicações Orais III – Cardiologia / Neurologia 
Moderadora: Patrícia Oliveira 

Comunicações IV – Medicina Nuclear II 
Moderadora: Teresa Martins 

11:00 
11:30 Café 

11:30 
13:00 

Mesa Redonda IV 
“Radionuclide Therapy with Alpha Emitters” 
Moderadores: Durval C. Costa e Gracinda Costa 

A. Dosimetry and Physics Related Issues of Therapy with 
Alpha Emitters: Glenn Flux (Nuclear Medicine. Royal 
Marsden NHS Trust & Institute of Cancer Research. UK) 
20min 

B. Challenges and Benefits of Alpha Emitters for 
Radionuclide Therapy: Valerie Lewington (Nuclear 
Medicine. Guy’s Hospital. UK) 20min 

C. Metastatic Prostate Cancer Therapeutic Regimens: Luís 
Marques da Costa (Oncologia. H. S. Maria) 20min 

Mesa Redonda V 
“Perspectivas Futuras para a Medicina Nuclear” 
Moderador: João Pedroso de Lima (Medicina Nuclear. 

CHUC) 
A. Equipamentos: Teresa Rézio (Medicina Nuclear. 

IPOFG-Lisboa) 20min 
B. Radiofármacos: Carla Capelo (Medicina Nuclear. 

IPOFG-Porto) 20min 
C. Prática Clínica: João Pedroso de Lima (Medicina 

Nuclear. CHUC) 20min 

13:00 
14:30 Almoço 

14:30 
16:00 

Mesa Redonda VI 
“Perspectiva Multiprofissional em Medicina Nuclear” 
Moderadores: Irene Paula, Marta Oliveira e Ana Oliveira 
A. Enfermagem: Inês Ruiz (Medicina Nuclear. IPOFG-Porto) 

15min 
B. Radiofarmácia. Produção Industrial: Cátia Nunes (AAA) 

15min 
C. “Novos Emigrantes”: André Nunes (Medicina Nuclear. 

Londres) e Paulo Ferreira (Medicina Nuclear. CHUV – 
Lausane) 10min + 10min 

D. Módulos de Síntese nos Serviços de Medicina Nuclear: 
Bruno Ferreira (Medicina Nuclear. IPOFG-Porto) 15min 

E. Competências de Gestão: Izilda Ferreira (Medicina 
Nuclear. CHUC) 15min 

Mesa Redonda VII 
“Novos Radiofármacos PET em Cardiologia e SNC” 

Moderadores: Francisco Alves e Antero Abrunhosa 
A. Desafios do Ciclotrão/ Radioquímica: Francisco 

Alves e Antero Abrunhosa (ICNAS / UC) 20min 
B. Imagiologia Molecular no SNC: Miguel Castelo 

Branco (ICNAS, IBILI/FMUC) 20min 
C. PET em Cardiologia: Maria João Vidigal 

(Cardiologia. ICNAS, FMUC) 20min 

16:00 
16:30 Café 

16:30 
17:15 

Conferência de Encerramento (Sala A) 
“Hormesis” João Pedroso de Lima 

Presidente: Jorge Pereira (Medicina Nuclear. H. S. João) 

17:15 Encerramento 

 

  





 

  

 

COMUNICAÇÕES ORAIS 





CO01 - RELAÇÃO ENTRE A VARIAÇÃO DO SUV CALCULADO EM PET COM FDG, O GRAU DE 
REGRESSÃO TUMORAL E A SOBREVIDA, EM DOENTES SUBMETIDOS A QRT NEOADJUVANTE E 
CIRURGIA POR NEOPLASIA DO ESÓFAGO. 
 
Pedro Ratão¹; Ângelo Silva¹; Sofia Vaz¹; Rita Sousa¹; Ana Daniel¹; Teresa C. Ferreira¹; Lucília Salgado¹ 
 
1 - Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, EPE 
 
Introdução A incidência do carcinoma do esófago tem aumentado consideravelmente nos últimos anos, sendo na 
actualidade, a sexta causa mais frequente de morte por neoplasia. O nível de glicólise tecidual pode ser 
quantificado em PET pela acumulação de fluoro-desoxiglicose (18F-FDG) e apresentado como standard uptake 

               
(QRT) está descrito como indicador de resposta à terapêutica.  
 
Objectivos O objectivo deste estudo foi investigar a relação entre o SUV, a regressão tumoral histológica, a 
recorrência de doença e a sobrevida, após QRT neoadjuvante e cirurgia.  
 
Material e Métodos Procedeu-se a uma análise retrospectiva dos doentes (dts) que nos anos de 2011 e 2012, 
realizaram no nosso serviço PET com 18F-FDG, por neoplasia do esófago confirmada por biópsia. Foram 
incluídos no estudo os dts que realizaram QRT neoadjuvante seguida de  intervenção cirúrgica (n=42). Este grupo 
de dts apresentava uma idade média de 62 anos, sendo 83.3% (n=35) do sexo masculino e 16.6% (n=7) do sexo 
feminino. Avaliou-se o SUV da lesão esofágica pré-tratamento (SUV1) e após o protocolo habitual de QRT 
neoadjuvante (SUV2). A resposta metabólica foi definida como 1 –     
igualmente a uma avaliação do grau de regressão tumoral após QRT neoadjuvante (grau 1 a 4). O follow-up dos 
dts variou entre os 8 e os 36 meses. As imagens tomográficas foram adquiridas 60 minutos após administração 
endovenosa de 3,7MBq/Kg de 18F-FDG, em tomógrafo PET ECAT ACCEL-LSO.  
 
Resultados                 

            > 70%. Usando este valor cut-off 
      -se que destes 21 pts, 71.4% (n=15) atingiram um grau completo de 

regressão tumoral (grau IV), 33.3% (n=7) apresentaram recidiva da doença e 19 % (n=4) faleceram, apresentando 
sobrevidade média de 14 meses. Do total de pacientes incluidos no estudo, 26.2 % (n=11) faleceram, com uma 
sobrevida média de 10 meses após diagnóstico e com uma taxa de sobrevida no 1º ano de apenas 36.4%.  
 
Conclusões Os nossos resultados sugerem que a utilização de um valor cut-          
regressão tumoral histológica completa após QRT neoadjuvante e cirurgia, de menor probabilidade de recorrência 
da doença e ainda de maior sobrevida. 



CO02 - A INFLUÊNCIA DOS VALORES DE PSA NA SENSIBILIDADE DA PET-CT COM FLUOROCOLINA-F18 
NOS DOENTES EM RECIDIVA BIOQUÍMICA. O IMPACTO NA ESTRATÉGIA TERAPÊUTICA.

R. Silva¹; M. Martins¹; P. Lapa¹; G. Costa¹; J. Pedroso de Lima² 
 
1 - Serviço de Medicina Nuclear do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 2 - Instituto de Ciências 
Nucleares Aplicadas à Saúde 
 
Introdução A recidiva após tratamento do carcinoma da próstata localizado não é rara. A PET-CT com 
FluoroColina-F18 (PET -Colina) permite a avaliação de recorrência local e de doença à distância num único passo. 
Esta informação é essencial para o planeamento da estratégia terapêutica. Contudo, vários estudos têm mostrado 
que a PET-Colina apresenta sensibilidade limitada para valores baixos de PSA.   
 
Objectivos O objectivo deste trabalho é avaliar o impacto dos valores de PSA na sensibilidade da PET-Colina na 
detecção de recorrência em doentes com carcinoma da próstata em recidiva bioquímica.  
 
Material e Métodos Os processos clínicos de 50 doentes, idade mediana de 65.5 (1ºQ:60;2ºQ:65.5;3ºQ:70;48-81) 
anos, com uma mediana de PSA de 1.3 (1ºQ:0.6;2ºQ:1,34;3ºQ:2.8;0.2-50) ng/ml, submetidos a prostatectomia 
radical em recidiva bioquímica, que realizaram PET-Colina foram revistos. Os estudos PET-Colina foram obtidos 
após a administração e.v. de 4MB/Kg de FluoroColina-F18 (aquisição pélvica dinâmica, seguida de aquisição de 
corpo inteiro e uma imagem tardia da pélvis). Três padrões de recorrência, diferentes e não exclusivos, foram 
considerados: 1) recorrência local na loca prostática; 2) metástases ganglionares loco-regionais; 3) metástases à 
distância (ganglionares ou ósseas). O teste de amostras independentes Mann-Whitney U foi utilizado para 
comparar os valores de PSA dos doentes com e sem evidência imagiológica de doença.  
 
Resultados Foi encontrada evidência imagiológica de doença em 25 de 50 doentes (50%), 9(18%) com 
recorrência local, 14(28%) com metástases ganglionares loco-regionais e 12(24%) com metástases à distância. 
Considerando apenas os doentes com PSA<2ng/ml, evidência imagiológica de doença foi encontrada em 11 de 34 
doentes (32%), 5(15%) com recorrência local, 2(6%) com doença ganglionar loco-regional e 4(12%) com 

              
encontrada em 14 de 16 doentes (87.5%), 4(25%) com recorrência local, 12 (75%) com metástases ganglionares 
loco-regionais e 8 (50%) com metástases à distância. Uma diferença estatisticamente significativa (p<0.05) entre 
os valores de PSA dos doentes com (n=25) e sem evidência imagiológica de doença (n=25) foi encontrada.  
 
Conclusões Uma diferença estatisticamente significativa entre os valores de PSA dos doentes com e sem 
evidência imagiológica de doença foi encontrada. Neste estudo a sensibilidade da PET-Colina encontra-se 
intimamente relacionado com os valores de PSA, com uma sensibilidade de 32% nos doentes com PSA<2ng/ml 

                
metástases à distância, verificou-se um aumento de 12% nos doentes com PSA<2ng/ml para 50% nos doentes 

        
 
Palavras-chave: FluoroColina-F18, Carcinoma da Próstata, PSA, Recidiva Bioquímica 



CO03 - AVALIAÇÃO DE RESPOSTA À TERAPÊUTICA COM PET/CT FDG-F18 NO LINFOMA DE HODGKIN. 
OS CRITÉRIOS DE DEAUVILLE VERSUS INTERPRETAÇÃO VISUAL SIMPLES 

R. Silva¹; P. Gil¹; P. Lapa¹; G. Costa¹; J. Pedroso de Lima² 
 
1 - Serviço de Medicina Nuclear do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 2 - Instituto de Ciências 
Nucleares Aplicadas à Saúde 
 
Introdução A evidência científica recente demonstra que a PET-CT com FDG-F18, realizada em doentes com 
Linfoma de Hodgkin (PET/CT-R) sob quimioterapia, é capaz de prever o tempo de sobrevida livre de doença. Um 
dos factores que mais contribui para a heterogeneidade na sensibilidade e especificidade da PET/CT-R 
encontradas na literatura é ser dependente do observador. A escala de 5 pontos de Deauville foi proposta como 
um método exacto e reprodutível de interpretação de estudos PET/CT-R no linfoma de Hodgkin.  
 
Objectivos Comparar os critérios de Deauville com a interpretação visual dos estudos PET/CT-R na avaliação de 
resposta à terapêutica no Linfoma de Hodgkin e avaliar a concordância entre revisores quando os critérios de 
Deauville são utilizados.  
 
Material e Métodos Foram revistos os processos clínicos de 50 doentes com linfoma de Hodgkin (28M, 22F; 
idade média:32.7±13.5), 15 com um estadio IIA ou inferior e 33 com um estadio IIB ou superior (sem informação 
em 2 doentes). Todos os doentes efectuaram PET/CT de estadiamento, 22 realizaram PET/CT-R após o 2º ciclo 
de quimioterapia, 20 após o 3º, 5 após o 4º e 3 após o 6º. O tempo médio de seguimento foi de 43.8±21.2 meses. 
Foi recolhida toda a informação relevante, incluindo o estado da doença na última consulta. Os estudos foram re-
interpretados por dois revisores segundo os critérios de Deauville e divididos em dois grupos: PET/CT-R positivo 
(ausência de resposta) e PET/CT-R negativo (resposta). Os resultados foram comparados com os obtidos 
segundo a interpretação visual (divididos da mesma forma), utilizando curvas de sobrevivência Kaplan-Meier. A 
concordância entre revisores na aplicação dos critérios de Deauville foi avaliada utilizando o Kappa de Cohen.  
 
Resultados Foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa entre as curvas de sobrevivência dos 
doentes com PET-R positivo e os doentes com PET-R negativo, utilizando os critérios de Deauville e a 
interpretação visual. Contudo, a diferença foi mais evidente utilizando os critérios de Deauville (log-rank=0.000) do 
que utilizando a interpretação visual simples (log rank=0.004). O valor do Kappa de Cohen para concordância 
entre pares de revisores foi de 0.81 (muito forte).   
 
Conclusões O presente estudo mostra que a PET-R realizada no linfoma de Hodgkin, identifica doentes com uma 
sobrevida livre de doença estatisticamente inferior quando o estudo é positivo. Esta diferença torna-se mais 
evidente ainda utilizando os critérios de Deauville (log-rank:0.000 versus log-rank:0.004). Simultaneamente, a 
concordância entre revisores utilizando os critérios de Deauville foi de 0.81 (muito forte), traduzindo uma baixa 
heterogeneidade na interpretação dos estudos PET-R. 
 
Palavras-chave: Linfoma de Hodgkin, PET-CT com FDG-F18, Resposta à terapêutica, Critérios de Deauville 



CO04 - O PAPEL DA PET/CT COM 18F-FDG NA AVALIAÇÃO DE DOENTES COM CARCINOMA DA MAMA - 
EXPERIÊNCIA DE UM SERVIÇO.

Vanessa Sousa¹; Cristina Loewenthal¹; Maria Rosário Vieira¹ 
 
1 - Hospital da Luz 
 
Introdução O diagnóstico precoce de recorrência tumoral, em doentes com antecedentes de carcinoma da mama, 
é crucial para o estabelecimento célere e adequado da estratégia terapêutica.  
 
Objectivos Com o presente trabalho os autores propõem-se determinar o papel da PET/CT (Tomografia de 
Emissão de Positrões/ Tomografia Computorizada) com 18F-FDG (18F-Fluorodesoxiglucose) na abordagem de 
doentes em que havia suspeita clínica, laboratorial e/ou imagiológica de recorrência tumoral.  
 
Material e Métodos Foram avaliados retrospectivamente os processos de doentes com diagnóstico de carcinoma 
da mama que haviam realizado estudo de PET/CT com 18F-FDG entre Abril de 2007 e Setembro de 2013. De um 
total de 284 18F-FDG PET/CT realizados e 257 doentes estudados incluíram-se, apenas, doentes com 
seguimento clínico (média de 20 meses) na nossa instituição (N=61). A população incluiu doentes com idades 
compreendidas entre os 31 e 85 anos (média 56, mediana 41), sendo 61/61 (100%) do sexo feminino. Foram 
realizados 91 PET/CT com 18F-FDG para o estudo da nossa população.  
 
Resultados As indicações subjacentes aos 91 PET/CT com 18F-FDG realizados incluíam estadiamento inicial em 
18/91 (19%), suspeita de recorrência em 46/91 (51%) e seguimento em 27/91 (30%) dos casos. Dos 43 estudos 
realizados por suspeita ou avaliação de recorrência 9/43 (21%) apresentavam elevação de marcadores tumorais 
(CA15.3 e/ou CEA) e os restantes 34/43 (79%) apresentavam suspeita clínica ou imagiológica de recorrência. Em 
26/43 (60%) dos casos a PET/CT confirmou a suspeita de recorrência de doença e em 17/43 (40%) excluiu 
recorrência alterando, assim, o estadiamento em 11/43 (26%) dos casos, upstaging 2/11 (18%) e downstaging 
9/11 (82%), consequenciando a alteração da estratégia terapêutica subsequente em 21/43 (49%) das situações.  
 
Conclusões A PET/CT com 18F-FDG é um método de diagnóstico sensível e com uma precisão elevada na 
avaliação de recorrência, definição da extensão da doença e, consequentemente, na determinação da abordagem 
terapêutica em doentes com carcinoma da mama. 

  



CO05 - PAPEL DA PET-FDG-F18 NOS TUMORES DO ESTROMA GASTRO-INTESTINAL

Ângelo Silva¹; Sofia Vaz¹; Pedro Ratão¹; Ana Daniel¹; Teresa C Ferreira¹; Lucília Salgado¹ 
 
1 - Serviço de Medicina Nuclear, Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E. 
 
Introdução Os tumores do estroma gastro-intestinal (GIST) são os sarcomas mais comuns do tracto gastro-
intestinal. A PET- FDG-F18 (PET-FDG) tem sido usada no estadiamento e na avaliação da resposta à terapêutica 
com inibidores da tirosina cinase (ITC).  
 
Objectivos Avaliar o papel da PET-FDG no estadiamento inicial e na resposta à terapêutica aos ITC nos doentes 
(dts) com GIST.  
 
Material e Métodos Estudo retrospectivo dos dts com GIST, seguidos na nossa instituição, que realizaram PET-
FDG entre 2007 e 2012. Foram incluídos no estudo 23 dts, com idade média de 68 anos (18-87). Treze dts 
(56,5%) eram do sexo feminino e 10 (43,5%) do sexo masculino. Na maioria dos casos, o tumor primitivo tinha 
origem no estômago (n=11) ou no intestino delgado (n=7). A maioria dos GIST (n=16) apresentava alto risco de 
recorrência, pelos critérios NIH modificados. Na apresentação inicial, 4 dts (17,4%) tinham metástases hepáticas 
ou peritoneais. Nove dts foram tratados exclusivamente com cirurgia, 7 apenas com ITC e 7 com cirurgia e ITC. 
Catorze dts foram tratados com imatinib, 4 com sunitinib e 1 com nilotinib. No total analisaram-se 55 exames de 
PET-FDG. As imagens tomográficas foram adquiridas 60 minutos após administração endovenosa de 3,7MBq/Kg 
de 18F-FDG, em tomógrafo PET ECAT ACCEL-LSO. A resposta à terapêutica usando a PET-FDG e TC foi 
avaliada através dos critérios EORTC e RECIST, respectivamente.  
 
Resultados A PET-FDG foi usada no estadiamento basal em 10 dts e identificou-se o tumor primitivo em 7 casos 
(70%), com SUV máximo entre 5 e 20,6. Dos 14 dts tratados com ITC, 11 realizaram PET-FDG para avaliar a 
resposta à terapêutica. No total foram efectuados 33 exames com este fim: imatinib (n=28) e sunitinib (n=5). Nos 
dts tratados com imatinib, houve resposta completa (RC) em 22 casos (78,6%), resposta parcial (RP) em 5 
(17,9%) e progressão da doença (PD) em 1. Com sunitinib, verificou-se RC em 3 casos (60%), estabilidade em 1 e 
PD em 1. Foram realizados 21 exames de PET-FDG e TC aproximadamente na mesma altura. Observou-se 
discordância na avaliação da resposta em 7 casos (33,3%). Nestes casos, a PET-FDG mostrou RC ou RP e a TC, 
estabilidade ou PD.  
 
Conclusões A PET-FDG é importante no estadiamento inicial e na avaliação precoce da resposta à terapêutica 
aos ITC nos dts com GIST. No nosso estudo, a TC subestimou a resposta terapêutica em 33,3%. 
 
Palavras-chave: PET-FDG-F18, GIST 



CO06 - AVALIAÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE INFUSÃO AUTOMÁTICA DE ADMINISTRAÇÃO DE 
DOSE (AUTOMATED DOSE DELIVERY SYSTEM-ADDS) NO “WORKFLOW” DE UM SERVIÇO DE PET/CT

Joana Vale¹; Diogo Faria¹; Joana Fernandes¹; Diogo Sousa¹; Joana Patrina¹; Fernando A Silva¹; João Schiappa²; 
José M Oliveira¹; Durval C Costa¹ 
 
1 - HPP - Medicina Molecular SA; 2 - Medical Consult SA 
 
Introdução O aumento do número de procedimentos de PET-CT com 18F-FDG leva a uma maior preocupação 
com a dose recebida por parte dos profissionais em Medicina Nuclear (MN), em especial pelas doses absorvidas 
ao nível das extremidades e também de corpo inteiro.   
 
Objectivos Avaliar a integração do sistema “Intego PET Infusion System (MEDRAD) – ADDS, no workflow da 
prestação de serviços de PET-CT com 18F-FDG tanto a nível de redução da dose recebida pelos técnicos como 
de facilidade e viabilidade da sua introdução na prática diária.  
 
Material e Métodos Foram analisadas 4 variáveis na comparação dos dois métodos: injecção manual (prática 
habitual) e ADDS:  
 
 1. Dose recebida pelos trabalhadores: Avaliação das doses recebidas por dois técnicos de MN. Utilização de 
dosímetros individuais de corpo inteiro, anel e pulso durante a execução dos procedimentos. Medida da dose 
equivalente em profundidade Hp(10) e dose à pele Hp(0.07), para períodos de trabalho semelhantes.  
2. Protecção Radiológica do ambiente/Consumíveis: Analise dos custos inerentes à utilização do ADDS e resíduos 
produzidos através do registo de todos os consumíveis utilizados e resíduos sob a forma de contentores (bio-box) 
enviados para incinerar/decaimento, incluindo actividade de FDG desperdiçada em cada dia. 
3.Tempo de execução dos procedimentos: Comparação do tempo despendido a executar os procedimentos de 
preparação e injecção de FDG.  
4. Facilidade de cálculo correcto da dose administrada a cada doente/Eficiência da utilização da actividade 
recebida: Comparação da gestão diária das doses de FDG calculadas/administradas a cada doente registando o 
número e a actividade das doses individuais. 
 
A amostra do estudo foi constituída por 153 administrações/pacientes (consecutivos) – 82 ADDS e 71 não-ADDS 
– que realizaram um exame PET-CT com 18F-FDG.  
 
Resultados Observou se uma redução da dose recebida pelos técnicos de MN com a utilização do ADDS tanto 
na dose de corpo inteiro como das extremidades. A redução não foi linear e variou entre os trabalhadores. O 
tempo despendido a executar os procedimentos com o ADDS (270,41s) foi inferior ao de injecção manual 
(287,93s). A quantidade de resíduos produzidos aumentou, de 33g/ paciente injecção manual para 69g/paciente 
com o ADDS assim como a actividade residual no frasco (17,65 MBq com injecção manual e 87,42 MBq com o 
ADDS).  
 
Conclusões Uma das vantagens do sistema ADDS é a melhoria da protecção radiológica dos profissionais de 
MN, permitindo diminuir o tempo de procedimento. Apesar disso, a quantidade de resíduos produzidos e a 
actividade residual aumentaram consideravelmente pelo que o sistema pode ainda ser alvo de melhorias. 
 
Palavras-chave: Radioprotecção, PET/CT, dosimetria 



CO07 - SYNTHESIS OPTIMISATION OF [68GA] DOTA-NOC FOR ROUTINE GMP PRODUCTION
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Introdução In recent years, Gallium-68 labelled peptides, such as [68Ga]DOTA-NOC, have become established 
tools for the evaluation of SSTR-expressing tumours with PET. Therefore, a simple and reproducible process for 
labelling peptides with generator-produced 68Ga under GMP conditions is of great importance  
 
Objectivos We described the development and validation of a cassette-based method for 68Ga-radiolabelling of 
peptides using an automated commercial module (Synthera®, IBA, Louvain-la-Neuve, Belgium) coupled with a 
standard TiO2-based 68Ge/68Ga generator (Eckert & Ziegler, Berlin, Germany). A complete method using Ph. Eur. 
reagents and a robust synthesis sequence was developed and implemented.  
 
Material e Métodos The generator is slowly (2ml/min.) eluted with 5mL of 0.1M HCl directly to a cation exchange 
column (Bond Elut-SCX 100mg, Agilent Technologies, USA) to retain the 68Ga. 68Ga is eluted with 600μL of a 
98% acetone/0.02M HCl solution into a reactor containing 30μg of the DOTA-NOC peptide in 1mL of a HEPES 
0.5M buffer. The reaction mixture is heated for 15 minutes at 105ºC. After the reaction, the mixture is transferred to 
a pre-conditioned OASIS HLB light C18 purification cartridge (Waters, Massachusetts, USA) and washed with 10ml 
of deionized water. 68Ga-DOTA-NOC is then eluted from the C18 with 1mL of EtOH and 9mL of physiological 
saline followed by sterile filtration via a 0.22μm Millex®-GV (Millipore, Billerica, USA) filter. The final product is 
tested for chemical and radiochemical purity, pH and residual solvents.  
 
Resultados [68Ga]DOTA-NOC was successfully synthesized in about 25 minutes with a radiochemical yield of 
70.7±11.4% (DC). Labelling efficiency was 83.47±10.25%, and the purification, formulation and sterile filtration 
were achieved with >98% yields using the C18 cartridge eluted with 1mL of EtOH. The radiochemical purity of the 
final labelled product was better than 99%, pH was between 5-7 and by GC we found that there were no residual 
solvents apart from ethanol (<10% of final concentration). Sterility (tested by an independent laboratory) and 
apyrogenicity (gel-clot) tests were all negative. All results were within the specification of the Ph. Eur. for 68Ga-
labelled peptides. Validation data was submitted to the Portuguese Licencing authorities and a Manufacturing 
Authorization was granted in June 2013.   
 
Conclusões An automated process for [68Ga]DOTA-NOC production using a commercial synthesiser was 
successfully developed for a reliable and reproducible routine production. The radiochemical yields of the final 
product are reproducible, stable and show excellent quality with high RCP and RNP. With this system and 
dedicated disposable cassettes, the synthesis is safe  
and suitable for a GMP production process. 



CO08- TERAPÊUTICA ABLATIVA COM 1850 MBQ DE IODO-131 EM DOENTES COM CARCINOMA 
DIFERENCIADO DA TIRÓIDE: EXPERIÊNCIA INICIAL
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Introdução A ablação de tecido tiroideu residual com Iodo-131 após tiroidectomia total é uma das etapas fulcrais 
no tratamento do carcinoma diferenciado da tiróide (CDT) de origem folicular. Desde há muito que se tenta 
estabelecer qual a menor actividade de Iodo-131 necessária para uma terapêutica ablativa com sucesso  
 
Objectivos Avaliar a taxa de sucesso na ablação de tecido tiroideu residual utilizando uma actividade de 1850 
MBq (50 mCi) de Iodo-131 em doentes com CDT de estadio baixo/ intermédio após tiroidectomia total.  
 
Material e Métodos Foram incluídos 53 doentes (44 mulheres e 9 homens; Idade média: 46 anos; mínimo 15 e 
máximo 78) com CDT confirmado histologicamente (49 casos de carcinoma papilar e 4 de carcinoma folicular; 
estadios: T1N0M0 = 31; T1N1M0 = 1; T2N0M0 = 13; T3N0M0 = 8) e submetidos a tiroidectomia total seguida de 
terapêutica ablativa com 1850 MBq Iodo-131 entre Julho de 2012 e Março de 2013. Seis meses após a 
terapêutica realizou-se cintigrafia corporal com Iodo-131 e determinação de tiroglobulina estimulada (após 
suspensão de hormonoterapia). Como critérios de sucesso da terapêutica ablativa consideraram-se uma 
cintigrafia corporal negativa aos seis meses e, simultaneamente, níveis de tiroglobulina estimulada inferiores a 2 
ng/ml.  
 
Resultados Obteve-se ablação completa de tecido tiroideu em 39 doentes correspondendo a uma taxa de 
sucesso de 74%. Dos restantes doentes, 7 apresentaram cintigrafia corporal positiva; 3 tinham cintigrafia corporal 
positiva e níveis elevados de tiroglobulina e os outros 4 apresentaram níveis elevados de tiroglobulina apesar da 
cintigrafia corporal ser negativa. Seis dos doentes que não obtiveram uma ablação com sucesso apresentavam 
níveis altos de tiroglobulina (>30 ng/ml) aquando da terapêutica com Iodo-131.  
 
Conclusões Os nossos dados iniciais apoiam a aplicabilidade da utilização de uma actividade de 1850 MBq de 
Iodo-131 ao revelarem uma boa taxa de sucesso, semelhante à obtida com uma actividade de 3700 MBq, na 
terapêutica ablativa em doentes com CDT de estadio baixo/ intermédio. 
 
Palavras-chave: Terapêutica., Iodo-131, 1850 MBq 



CO09- TERAPÊUTICA COM 30 MCI DE IODO-131 NO CARCINOMA DIFERENCIADO DA TIROIDEIA – 
RESULTADOS PRELIMINARES 
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Introdução O cumprimento do princípio ALARA com eficácia terapêutica, preservação da qualidade de vida dos 
doentes e redução dos custos socioeconómicos tem sido considerado uma meta a atingir. Estudos recentes com 
seguimento superior a uma década provaram que é possível alcançar esse objectivo, pelo menos nos doentes 
(dts) de baixo risco, administrando terapêuticas ablativas com baixa actividade 1,1 GBq (30 mCi) de Iodo-131 
(131I) sob TSH recombinante (rhTSH).  
 
Objectivos Avaliar eficácia da terapêutica com 30 mCi de 131I e verificar utilidade da rhTSH nestas terapêuticas.  
 
Material e Métodos Estudo retrospectivo de 22 dts submetidos a tiroidectomia total, num centro de referência, e 
que realizaram terapêutica ablativa com 30 mCi de 131I entre Outubro/2012 e Setembro/2013. A média de idades 
foi 51 anos (31-76 anos), 19 dts eram do sexo feminino, todos com carcinoma papilar da tiroideia, sendo o 
tamanho médio do tumor 1,55cm (0,3 – 3,5). Em 5 dts a terapêutica foi administrada sob rhTSH. A cintigrafia 
corporal foi realizada cerca de 24 h após a administração de 131I. Para seguimento seleccionaram-se apenas 15 
dts com follow-up (f-up) superior a 4 meses (7 com f-up > 6 meses) e analisou-se o valor de tiroglobulina (Tg) e a 
ecografia cervical. 
 
Resultados Na altura da terapêutica o valor médio da TSH estimulada dos doentes em hipotiroidismo foi 66,11 

I m  e so  r TS  foi   I m  ão se verifi aram inter orr n ias durante o internamento  a intigrafia 
corporal identificou-se pequeno resíduo cervical em 13 dts, resíduo cervical pequeno a moderado em 5 doentes e 
captação mediastínica adicional em 4 dts. Nos doentes que fizeram terapêutica sob rhTSH o valor médio de dose 
efe tiva a  metro foi  Sv  ( -7), enquanto nos doentes em i otiroidismo foi de  Sv  ( -12). No f-up 
todos os dts apresentavam Tg<0,2 ng/mL e ecografia cervical sem evidência de resíduo tiroideu.  
 
Conclusões Os nossos resultados preliminares são concordantes com os de outros estudos com f-up mais 
prolongado, sugerindo que a utilização de 30mCi constitui uma opção segura e atraente para o tratamento dos 
doentes com CDT de baixo risco.  
 
Palavras-chave: terapêutica com Iodo-131, carcinoma diferenciado da tiroideia, baixa actividade, 30 mCi 



CO10- RECIDIVA DA DOENÇA DE GRAVES APÓS TRATAMENTO COM 131I: CORRELAÇÃO COM A MASSA 
DA GLÂNDULA, A CAPTAÇÃO GLANDULAR DE 131I ÀS 24H E A ACTIVIDADE TERAPÊUTICA 
ADMINISTRADA DE 131I
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Introdução No nosso Serviço, a actividade de 131I a administrar na terapêutica de hipertiroidismo por doença de 
Graves (DG) é ajustada em função da massa de parênquima funcionante (MPF) e da captação glandular de 131I 
às 24h (24h-RIU).  
 
Objectivos Pretendemos avaliar se a MPF, a 24h-RIU, assim como a actividade terapêutica de 131I administrada 
em doentes com DG, se correlaciona com a necessidade de terapêuticas adicionais por recidiva.  
 
Material e Métodos Realizámos um estudo retrospectivo de todos os tratamentos com 131I efectuados a doentes 
com DG, entre Janeiro de 2003 e Fevereiro de 2011 (total de 251 doentes; 202 mulheres, 49 homens; com idade 
média de 47±15.3 anos). Desta amostra, 42 doentes recidivaram e necessitaram de nova terapêutica com 131I 
(Grupo A = 34 mulheres, 8 homens; idade média 49.5±16.2 anos). O tempo médio decorrido entre o primeiro 
tratamento e a recidiva foi de 15.9±11.9 meses. Constituiu-se um grupo de controlo (Grupo B) com 42 doentes 
submetidos, com sucesso, a uma única terapêutica com 131I, escolhidos aleatoriamente dentro do mesmo 
período de tempo (33 mulheres, 9 homens; idade média 47.3±15.5 anos). O sucesso da terapêutica foi definido 
omo TS I m  nos  meses seguintes  administração de I  sem ne essidade de re orrer a nova 

terapêutica com 131I ou à administração de anti-tiroideus de síntese. Para cada um dos grupos foram avaliadas a 
MPF, a 24h-RIU e a actividade terapêutica de 131I administrada. Usamos o teste não paramétrico de Mann-
Whitney para comparar estes parâmetros entre os dois grupos.  
 
Resultados A média e intervalos de valores da 24h-RIU, MPF e actividade terapêutica de 131I administrada 
foram, respectivamente, no Grupo A: 59.1±10.7% (36-82%); 78.2±35.5g (28-172g) e 414.4±170.2MBq (111-
814MBq). No Grupo B: 53.6±10.9% (32-75%); 48±25.7g (20-170g) e 362.6±114.7MBq (196.1-740MBq). A análise 
estatística mostrou que a necessidade de uma segunda terapêutica em doentes com DG esteve relacionada com 
a maior MPF (p<0.01) e também com um valor mais elevado de 24h-RIU (p<0.033) mas não com a actividade de 
131I administrada (p>0.05).  
 
Conclusões Na nossa experiência, a probabilidade de recidiva da Doença de Graves está associada a glândulas 
com maior massa e com captação mais elevada de 131I às 24h, mas não com a actividade terapêutica de 131I 
administrada. 



CO11- PARAGANGLIOMAS DA CABEÇA E PESCOÇO E 68GA-DOTANOC PET/CT. AVALIAÇÃO DA 
RESPOSTA À TERAPÊTICA COM PRRT. PRIMEIROS RESULTADOS

F. Lopes, ¹; I. L. Sampaio¹; J. P. Teixeira¹; L. S. Violante¹; L. Costa¹; B. Ferreira¹; O. Soares¹; H. Duarte¹ 
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Introdução Os paragangliomas são habitualmente tumores benignos de crescimento lento, de origem única em 
tecido, localização, genética, atividade bioquímica e de multicentricidade. Os tumores são classificados em 
paragangliomas adrenais ou feocromocitomas e tumores extra adrenais. A cirurgia é o tratamento preferencial e, 
se for completamente ressecado, a cura é obtida. No entanto, em casos em que a resseção completa não for 
possível, torna-se necessária outra abordagem terapêutica. Com a introdução da terapêutica com radionuclídeos 
com recetores de peptídeos (PRRT) no IPOPFG, adquiriu-se uma outra abordagem terapêutica.  
 
Objectivos Pretende-se avaliar a resposta à terapêutica com PRRT após três tratamentos consecutivos, 
recorrendo a índices obtidos através da 68Ga-DOTANOC PET/CT.  
 
Material e Métodos Foram incluídos no estudo 15 doentes (2 homens e 13 mulheres; idade média ± SD, 52,07 ± 
12,66 A) com o diagnóstico de paraganglioma da cabeça e pescoço. Dos 15 doentes estudados, 11 apresentavam 
paragangliomas jugulotimpânicos, 3 do corpo carotídeo e 1 apresentava paragangliomas múltiplos. O critério de 
inclusão dos doentes para terapêutica com PRRT foi persistência de doença após cirurgia, recidiva local e 
irressecabilidade. Os doentes foram tratados com doses de 177Lu-DOTATATE com atividade definida de acordo 
com avaliação clínica. Estes foram avaliados por 68Ga-DOTANOC PET/CT (estudo basal e estudo após três 
terapêuticas com PRRT). A expressão de recetor de 68Ga-DOTANOC foi avaliada usando o rácio 
SUV.tumor/SUV.baço (SUV T/B). A sintomatologia e valores analíticos foram anotados em consulta de 
seguimento, conforme o protocolo do Serviço de Medicina Nuclear do IPOPFG.  
 
Resultados Os 15 doentes estudados (14 com paragangliomas únicos e 1 com paragangliomas múltiplos), 
mostraram melhoria da sintomatologia (zumbidos e epistaxis, respetivamente). Destes 15 doentes, 9 diminuíram a 
SUV T/B após o terceiro tratamento, sendo que, destes 9 doentes, 6 tiveram uma diminuição superior a 25%.  
 
Conclusões Persiste, ainda, o debate acerca de qual a melhor forma de tratamento dos paragangliomas. A 
cirurgia está indicada nos paragangliomas de pequeno tamanho; no entanto, há sempre o risco de ocorrerem 
défices neurológicos. A radioterapia é também uma alternativa terapêutica. Os nossos primeiros dados 
corroboram o que está descrito na literatura de que a terapêutica com 177Lu-DOTATATE aporta uma melhoria da 
sintomatologia. 



CO12 - ASPECTOS TÉCNICOS DA PESQUISA DE SHUNTS NA TERAPÊUTICA COM 90Y-MICROESFERAS 
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1 - Técnica Diag. Terap.de Medicina Nuclear Serviço de Medicina Nuclear do IPOPFG; 2 - Técnico Diag. 
Terap.Medicina Nuclear Serviço de Medicina Nuclear do IPOPFG ; 3 - Médico de Medicina Nuclear Serviço de 
Medicina Nuclear do IPOPFG 
 
Introdução A radioembolização com recurso a microesferas de Ítrio-90 (90Y) apresenta-se como uma abordagem 
terapêutica em doentes com patologia hepática e/ou metástases hepáticas irressecáveis. As microesferas 
marcadas com 90Y implantam- se permanentemente no local onde são administradas, exercendo a sua acção 
terapêutica localmente. De modo a verificar se esta abordagem terapêutica é exequível, realiza-se previamente 
um estudo com macro-agregados de albumina radiomarcados com Tecnécio 99 mestastável (99mTc-MAA) 
injectados nos ramos da artéria hepática, acedendo desta forma à existência ou não de shunts a nível hepato-
pulmonar (fugas significativas para a região gastroduodenal e/ou pulmonar), excluindo assim outros locais de 
distribuição destas partículas, o que poderia comprometer o tratamento.  
 
Objectivos Apresentam-se alguns procedimentos técnicos do protocolo do Serviço de Medicina Nuclear não só 
relativamente à aquisição de imagens, como de cuidados com o doente. Para a realização da terapêutica com 
90Y-microesferas é realizada uma angiografia hepática e uma pesquisa de shunt pulmonar e gastrointestinal, por 
administração intra-arterial de 99mTc-MAA e aquisição de imagens planares e SPET/CT, que também são 
utilizadas para determinar a possibilidade da realização de terapêutica e da actividade a administrar.  
 
Material e Métodos Desde 2012, foram realizadas 14 pesquisas de shunts pulmonares no contexto de 
radioembolização hepática com 90Y-microesferas. No contexto de pesquisa de shunts, é realizado um estudo com 
99mTc-MAA em que se procede à aquisição de imagens estáticas (com e sem fonte planar) da região torácica e 
abdominal, e à realização de um estudo SPECT/CT da região abdominal. Após a realização da radioembolização 
hepática com 90Y-microesferas (1h), a distribuição destas é avaliada por uma imagem de corpo inteiro e um 
estudo SPET/CT da região abdominal (através de Bremsstrahlung).  
 
Conclusões A terapêutica por radioembolização hepática com 90Y-microesferas é um procedimento 
multidisciplinar e inter-departamental (serviços de Internamento, Radiologia de Intervenção e de Medicina Nuclear) 
que necessita de uma boa agilização para ser realizado em tempo útil e sem prejuízo para o doente. Não obstante 
o ainda reduzido número de casos, conseguimos estabelecer um protocolo para a realização das imagens deste 
estudo, tendo sido obtidos resultados bastante satisfatórios.   



CO13 - COMPLEXOS DE 111IN DERIVADOS DE ESTRADIOL: AVALIAÇÃO PRÉ- CLÍNICA PARA O 
DIAGNÓSTICO DO CANCRO DA MAMA
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Introdução O receptor de estrogénio (RE) é um biomarcador tumoral com expressão nuclear que desempenha 
um papel importante no diagnóstico, prognóstico e estadiamento de doentes com carcinoma da mama que sobre-
expressam este receptor. Compostos derivados do estradiol marcados com radionuclídeos podem assim constituir 
uma boa alternativa de diagnóstico destes tumores desde que mantenham elevada afinidade e selectividade para 
o RE.  
 
Objectivos O objectivo deste trabalho consistiu na síntese e avaliação biológica de novos complexos de 111In 
derivados de estradiol estabilizados com diferentes agentes quelantes bifuncionais para determinar o seu 
potencial interesse no diagnóstico de tumores da mama RE+.  
 
Material e Métodos Os complexos 111In foram obtidos por reacção de 111InCl3 com ligandos derivados do 
estradiol substituído na posição   om os uelatos ifun ionais D TA  DTPA e D TA A  A estrutura dos 
complexos foi identificada por comparação em HPLC com os complexos análogos de índio, totalmente 
caracterizados por técnicas analíticas convencionais em química. Estudou-se a afinidade de ligação relativa (RBA) 
dos novos compostos para os receptores umanos ER  e ER  A ure a radio u mi a e a esta ilidade in vitro dos 
complexos de 111In foi avaliada na presença de PBS, soro humano, soluções de DTPA e de apo-transferrina, a 
37 ºC. Foram também realizados estudos de biodistribuição, estabilidade in vivo e de captação em linhas celulares 
de adenocarcinoma da mama, MCF -7 (RE +) e MDA -MB- 231 (ER -).  
 
Resultados Os complexos-111In foram obtidos com elevado rendimento de marcação (>95%), em baixas 
concentrações de ligando. Todos os complexos, excepto um apresentaram elevada estabilidade radioquímica, até 
5 dias. Na presença de solução de DTPA, foi observado um baixo grau de transquelatação. Os ensais de RBA 
mostraram que os compostos do tipo estradiol-DOTAGA apresentaram moderada ou elevada afinidade para o 
ER  (  ) e elevada sele tividade relativamente ao Er  s ensaios de iodistri uição demonstraram uma 
rápida depuração sanguínea, elevada taxa de excreção, predominantemente por via hepatobiliar, assim como uma 
elevada estabilidade in vivo. Observou-se uma moderada captação dos complexos 111In-DOTAGA-estradiol pelas 
células MCF-7 a qual diminui significativamente na presença de estradiol. Por outro lado, nas células MDA-MB-
231 a taxa de captação foi bastante mais baixa.  
 
Conclusões A afinidade e selectividade dos complexos 111In-DOTAGA-estradiol ara o Re  assim omo a sua 
captação pelas células de cancro da mama RE+, sugerem que esta pode ocorrer através de um processo 
mediado pelo RE. 
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CO14 - FUNÇÃO RENAL DIFERENCIAL NA POPULAÇÃO PEDIÁTRICA QUANDO ESTÃO PRESENTES RINS 
UNILATERALMENTE HIPOACTIVOS E DE GRANDES DIMENSÕES. PROPOSTA DE UM MÉTODO DE 
QUANTIFICAÇÃO ADICIONAL
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Introdução A existência de rins hidronefróticos com função diferencial (FRD) paradoxalmente superior à do rim 
contralateral normal, tem sido alvo de alguma controvérsia. Este fenómeno de FRD supranormal, está descrito em 
cerca de 20-30% dos casos de síndrome da junção uretero-piélica e relaciona-se com as maiores dimensões do 
rim afectado. Contudo, este problema também pode ser equacionado para rins com FRD<50%, sempre que se 
apresentem aumentados e globalmente hipoactivos relativamente ao rim contralateral. Qualquer que seja o valor 
da FRD, a conjugação de hipoactividade e dimensões aumentadas pode motivar alguma dificuldade de 
enquadramento clínico por parte do médico prescritor relativamente ao grau de compromisso funcional do 
parênquima renal.   
 
Objectivos Fornecer um parâmetro funcional adicional que reflicta, de um modo mais explícito, a função relativa 
de rins globalmente hipoactivos mas de grandes dimensões.  
 
Material e Métodos Procedemos a uma revisão das cintigrafias renais com 99mTc-MAG3 realizadas a crianças 
com hidronefrose unilateral, entre Janeiro de 2012 e Fevereiro de 2013, que apresentavam rins patológicos 
aumentados e globalmente hipoactivos. Encontrámos 37 doentes, 15 do sexo feminino e 22 do sexo masculino, 
com idades compreendidas entre 1.5 meses e 18 anos (média±dp=4.3±4.5 anos). Para cada unidade renal, foi 
registada a função diferencial, de acordo com o processamento habitual (FRDph), assim como a respectiva área. 
Seguidamente, efectuou-se a normalização da função diferencial (FRDn) do rim patológico (RP) para a área do 
rim normal (RN) contralateral, de acordo com a seguinte expressão matemática: FRDph do RP(%)/área do 
RP(cm2) X área do RN(cm2). Os valores obtidos de FRDph e da FRDn foram estatisticamente comparados 
utilizando teste Pearson Chi-Square.  
 
Resultados A média±dp da área dos RP foi de 42.3±22.6cm2 e dos RN de 31.6±17.1cm2. Em todos os casos, a 
rea do rim atol gi o era  su erior  do rim ontralateral normal (em média, 15% superior). A FRDph nos 

RP variou entre 32 e 62%, com média±dp de 50.3±6.1%. Quando se procedeu à normalização para a área do rim 
contralateral, a média dos valores da FRD caiu para 37.9±6.5%(21- 50%). A diferença obtida é estatisticamente 
significativa (p<0.001).  
 
Conclusões Na presença de rins globalmente hipoactivos mas de grandes dimensões, a FRD pode não reflectir 
adequadamente o sofrimento do rim, muitas vezes já traduzido em ecografia por redução da espessura do 
parênquima. A informação adicional, baseada na normalização da FRD para a área do rim contralateral, pode 
ajudar a quantificar o dano parenquimatoso. Contudo, este método precisa de ser testado numa amostra maior e 
com maior tempo de seguimento. 
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CO15 - CORRELAÇÃO ENTRE TESTES DE FUNÇÃO HEPÁTICA E SHUNTS INTRAPULMONARES 
AVALIADOS PELA CINTIGRAFIA DE PERFUSÃO PULMONAR EM DOENTES PEDIÁTRICOS COM DOENÇA 
HEPÁTICA
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Introdução O Síndrome Hepatopulmonar (SHP) é mais comum na doença hepática avançada e nos casos de 
hipertensão portal severa, mas pode ocorrer quer na doença hepática compensada ou descompensada ou até 
mesmo em situações de hipertensão portal sem cirrose associada.  
 
Objectivos O objectivo do nosso estudo consiste em determinar se existe uma correlação entre os testes de 
função hepática e shunts intrapulmonares avaliados pela cintigrafia de perfusão pulmonar em doentes pediátricos 
com doença hepática crónica e/ou hipertensão portal.  
 
Material e Métodos Um total de 47 crianças (22 do sexo feminino e 25 do sexo masculino), com idades entre 0-18 
anos (média±dp=9,8±5,4) foram submetidas a cintigrafia de perfusão pulmonar, entre Fevereiro de 2010 e Março 
de 2013, num total de 63 estudos. Após administração i.v. de um número ajustado de partículas de MAA 
marcadas com 99mTc, com actividade calculada de acordo com a tabela de doses pediátricas da EAMN, 
obtiveram-se imagens em projecção anterior e posterior dos pulmões, imagens laterais da cabeça e, 
posteriormente, determinou-se a actividade cerebral (índice de shunt). Os testes de função hepática foram 
efectuados num intervalo de tempo médio de 7,9 dias até à realização da cintigrafia e incluíram TGO, TGP, GGT, 
FA, LDH e Albumina. Cada um destes parâmetros foi correlacionado com o índice de shunt pulmonar, usando o 
coeficiente de correlação de Pearson.  
 
Resultados A presença de doença hepática deveu-se a atrésia das vias biliares extra-hepática (n=19), hepatite 
auto-imune (n=6), deficiência de alfa 1-antitripsina (n=4), colestase intra-hepática familiar progressiva (n=3), 
doença de Wilson (n=2) entre outras patologias (n=13). Foi diagnosticado SHP (índice de shunt<6%) em 30,2%. A 
análise estatística revelou uma forte correlação entre o índice de shunt e a GGT e FA (p<0,01), bem como, uma 
fraca correlação com a LDH (p<0,05). No que respeita à TGO, TGP e a Albumina, não foi encontrada uma 
correlação significativa.  
 
Conclusões A elevada incidência do SHP é explicada pelo facto de termos incluído no nosso estudo o follow-up 
de crianças com achados positivos em cintigrafias de perfusão pulmonar prévias. Apesar disso, os testes de 
função hepática, nomeadamente a GGT, FA e, em menor grau, a LDH, demonstraram uma correlação directa com 
o índice de shunt. O diagnóstico de SHP requer um elevado grau de suspeição clínica, que pode ser reforçada na 
presença de valores elevados destes parâmetros. 
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CO16 - CONCORDÂNCIA DO SPECT ICTAL COM O VÍDEO-EEG, A RMN-CE E O SPECT INTER-ICTAL NA 
AVALIAÇÃO PRÉ-CIRÚRGICA DE DOENTES COM EPILEPSIA REFRACTÁRIA
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Introdução A epilepsia é um distúrbio neurológico crónico que é controlado pela medicação em cerca de 70% dos 
casos. Quando as crises são recorrentes, apesar do uso de medicação anti-epiléptica, a ressecção cirúrgica do 
córtex epileptogénico poderá ser uma opção terapêutica a considerar. A medicina nuclear desempenha um papel 
importante no estudo destes doentes, na avaliação da zona epileptogénica (ZE).  
 
Objectivos O objectivo deste trabalho consiste na avaliação da concordância do SPECT Ictal com o Vídeo-EEG, 
a RMN-CE e o SPECT Inter-Ictal em doentes com epilepsia refractária.  
 
Material e Métodos Foram seleccionados 45 doentes com epilepsia refractária (27 mulheres e 18 homens), entre 
os 12-60 anos (média=37.62±12.19) de idade, que realizaram SPECT’s Ictal e Inter-Ictal, no nosso Serviço. A 
localização das alterações de perfusão cerebral foi registada para cada doente. As alterações no vídeo-EEG 
aquando o início da crise, bem como, no momento da administração do radiofármaco foram, também, assinaladas. 
Finalmente, a RMN-CE foi revista quanto à existência de alterações morfológicas e, quando presentes, registou-se 
a sua localização. Posteriormente, a concordância entre os dados do SPECT Ictal com os diferentes exames 
complementares, no que respeita à localização do foco epileptogénico, foi avaliada utilizando o Kappa de Cohen.  
 
Resultados Globalmente, o SPECT Ictal revelou área de hiperperfusão em 40 doentes (88,9%), tendo sido 
inconclusivo em apenas 5 casos (11,1%). Por sua vez, o SPECT Inter-Ictal foi inconclusivo em 14 doentes 
(31,1%). A concordância entre os dois exames foi de 0,36 (fraca). No que respeita à concordância com o vídeo-
EEG aquando o início da crise esta foi de 0,58 (moderada), registando-se um incremento para 0,62 (forte), quando 
comparado com o traçado electroencefalográfico no momento da administração do radiofármaco. A concordância 
com a RMN-CE foi de 0,58 (moderada), registando-se novo incremento no valor de Kappa para 0,80 (forte), 
quando são considerados apenas os doentes com alterações estruturais conhecidas.  
 
Conclusões O SPECT Ictal pode contribuir de forma significativa para a determinação da zona ictal, revelando 
boa sensibilidade diagnóstica (88,9%). A melhoria da concordância com o vídeo-EEG no momento da injecção 
está relacionada com a retenção irreversível do radiofármaco na região hiperémica epileptogénica reflectindo, 
assim, a perfusão cerebral nesse instante. O reconhecimento de alterações estruturais na RMN-CE constitui um 
importante factor prognóstico e contribui para um claro incremento do valor de Kappa. A concordância com o 
SPECT Inter-ictal foi fraca, concluindo-se que este exame tem sobretudo interesse quando associado ao SPECT-
Ictal, não substituindo este último, na avaliação da ZE. 
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CO17 - ASSOCIAÇÃO ENTRE SINTOMAS DEPRESSIVOS E HIPERPERFUSÃO FRONTAL ESQUERDA EM 
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Introdução Os doentes com distúrbios epilépticos apresentam incidência aumentada de depressão. Esta 
associação poderá relacionar-se com mecanismos fisiológicos subjacentes. Os estudos de neuroimagiologia 
funcional, como a SPECT e a PET, podem ajudar a esclarecer a sobreposição de manifestações clínicas da 
epilepsia e da depressão.  
 
Objectivos Estudarcorrelações entre sintomas depressivos e a perfusão cerebral em doentes com epilepsia 
temporalesquerda.  
 
Material e Métodos Doentes com epilepsia temporal esquerda foram submetidos a avaliaçãoclínica 
neuropsicológica, tendo sido aplicado o inventário de depressão de Beck (BDI) como instrumentode medida de 
gravidade de depressão. Foi realizada SPECT de perfusão cerebral com Tc-99m-HMPAO,em período interictal. 
Procedeu-se à analise de quantificação de perfusão cerebral relativa doradiofármaco. Para isso, definiram-se 
ROI's (36 pixéis) na soma de 3 cortes no plano transversal, a nívelfrontal (3 ROI's: 1 frontal esquerda, 1 frontal 
direita e 1 frontal medial), temporal (2 ROI's: 1 em cada lobo)e cerebelar (2 ROI's: 1 em cada lobo). Calcularam-se 
as razões da média de contagens entre cada umadas ROI's frontais e temporais e as ROI's cerebelares, bem 
como entre o somatório das 3 ROI's frontais eo somatório das 2 ROI's cerebelares. Analisaram-se estatisticamente 
as correlações entre o BDI e asrazões de captação cerebral.  
 
Resultados Sete doentes do sexo feminino com idade média de 36,57+/-7,35anos (idade mínima = 26 anos; 
idade máxima = 44 anos) apresentaram BDI médio de 9,57+/-7,786 (BDImínimo = 3; BDI máximo = 26). 
Observaram-se correlações positivas do BDI com as razões de captaçãoentre o lobo frontal à esquerda e o 
cerebelo, à direita (r=0,826;p=0,022), à esquerda (r=0,790; p=0,034) ena totalidade (r=0,775; p=0,041).  
 
Conclusões Doentes do sexo feminino com epilepsia temporal esquerdaparecem apresentar maior gravidade de 
sintomas depressivos em associação a hiperperfusão relativa dolobo frontal à esquerda. 



CO18 - QUANTIFICAÇÃO EM ESTUDOS SPECT COM 123I-FP-CIT: DETERMINAÇÃO AUTOMÁTICA DE 
ÍNDICES DE CAPTAÇÃO ESPECÍFICA E ANÁLISE DIMENSIONAL DAS REGIÕES DE ELEVADA CAPTAÇÃO
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Introdução O diagnóstico diferencial dos parkinsonismos baseia-se cada vez mais no despiste e confirmação de 
degenerescência dopaminérgica com uso de SPECT e 123I-FP-CIT. A avaliação deste tipo de estudos é 
essencialmente qualitativa, contudo, num estado inicial da doença e na avaliação da progressão da doença, a 
quantificação é benéfica. Geralmente, a quantificação é realizada utilizando métodos semi-quantitativos que 
determinam rácios entre locais de captação específicos e não específicos.  
 
Objectivos O objetivo deste trabalho foi apresentar uma ferramenta computacional automática para o cálculo de 
índices de captação (IC) e das dimensões espaciais (volume, comprimento, largura e espessura) das regiões dos 
estriados, seguida de uma análise estatística tendo como referência uma população escolhida pelo utilizador.  
 
Material e Métodos Foi efetuado um estudo retrospectivo em 38 estudos SPECT com 123I-FP-CIT, 28 relativos a 
pacientes com doença de Parkinson e 10 considerados normais (62 ± 10 anos). O cálculo dos IC das imagens em 
estudo foi baseado na definição de regiões de interesse volumétricas nos estriados e uma região de fundo 
localizada na região occipital. Na avaliação da robustez do algoritmo contra diferentes posicionamentos dos 
pacientes foi aplicado um conjunto de transformações geométricas a um conjunto de 8 imagens e calculados os 
valores dos índices de captação e dimensões do estriado; seguidamente foram calculados os coeficientes de 
correlação intra-classe (ICC) entre os valores obtidos das imagens originais e das imagens transformadas. Para 
avaliação da precisão do algoritmo, os IC obtidos pelo algoritmo foram comparados com os IC obtidos por dois 2 
observadores experientes recorrendo a três métodos semi-automáticos disponibilizados em software comercial.  
 
Resultados Na avaliação da robustez do algoritmo contra diferentes posicionamentos dos pacientes foi obtido um 
ICC superior a 0,995 para todas as 5 grandezas medidas no estriado de ambos hemisférios. Na comparação entre 
os valores dos IC obtidos pelo algoritmo desenvolvido e obtidos pelos observadores recorrendo aos métodos 
semi-automáticos escolhidos para comparação foi obtido um coeficiente de correlação linear superior a 0,96.  
 
Conclusões Em todos os ensaios efetuados, o algoritmo desenvolvido mostrou elevada robustez e precisão 
eliminando variabilidade inter- e intra-observador, o que faz com que o seguimento e comparação de pacientes 
seja mais preciso e proficiente. Além disso, a determinação das dimensões dos estriados e a comparação 
automática com uma população de referência é, também, uma contribuição importante para a avaliação clínica 
neste tipo de estudos. Assim, consideramos que a solução computacional apresentada pode ser de grande 
utilidade para os clínicos na avaliação de estudos SPECT com 123I- FP-CIT. 
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Introdução No diagnóstico diferencial de doenças do movimento, Doença de Parkinson, Tremor Essencial ou 
Demência por Corpos de Lewis, os estudos SPECT com 123I-FP-CIT são benéficos. A análise das imagens é 
frequentemente baseada na observação qualitativa das imagens e/ou análise semi-quantitativa, sendo esta última 
preferível pois é mais objetiva. Os métodos semi- quantitativos utilizam relações entre áreas de captação 
específica (estriado de ambos os hemisférios) e outras de captação não específica (fundo cortical) do 
radiofármaco. A avaliação qualitativa das imagens é feita pela inspeção visual da distribuição do 123I-FP-CIT no 
caudado e putâmen. 
 
Objectivos O objetivo deste trabalho foi investigar o impacto de diferentes tipos de reconstrução de imagem na 
quantificação dos índices de captação e das dimensões dos estriados. 
 
Material e Métodos Foi efetuado um estudo retrospectivo em 22 estudos SPECT com 123I-FP-CIT, as imagens 
foram reconstruídas iterativamente e por retroprojeção-filtrada. Estas foram filtradas com filtro Butterworth e 
Hanning, com diferentes parâmetros, com e sem correção para a atenuação pelo método de Chang, num total de 
18 conjuntos de imagens. Os índices de captação e dimensões dos estriados foram obtidos automaticamente com 
recurso a uma ferramenta computacional automática desenvolvida. 
 
Resultados Os resultados não revelaram diferenças estatisticamente significativas no cálculo dos índices de 
captação para os diferentes tipos de reconstrução de imagem (ANOVA p=0.121 à esquerda e p=0.301 à direita), 
existindo, porém, diferenças estatisticamente significativas no cálculo das dimensões volumétricas dos estriados 
(ANOVA p=0.000). Foi encontrada uma excelente correlação no cálculo dos índices de captação em imagens 
reconstruídas por retroprojeção filtrada, filtro Hanning com FC 1.0, com e sem correção para atenuação pelo 
método de Chang (R2 = 0,961 à esquerda, R2 = 0,964 à direita). 
 
Conclusões De uma maneira geral, o cálculo dos índices de captação não é afectado pelo método de 
reconstrução, embora com correcção para atenuação estes possam variar, ainda que não significativamente. O 
cálculo das dimensões dos estriados é fortemente afectado pelo método de reconstrução utilizado. São 
necessários protocolos bem definidos no estudo sequencial de doentes com este tipo de estudos para uma 
avaliação correta da evolução da doença. 
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Introdução A insuficiência cardíaca contribuiu significativamente para o excesso de mortalidade em doentes com 
artrite reumatóide (AR). A disfunção sistólica e a disfunção diastólica ventricular esquerda (VE) são mais 
frequentes na AR. Investigação recente revelou impacto da dissincronia na função diastólica VE.  
 
Objectivos Avaliar a sincronia VE em doentes com AR.  
 
Material e Métodos As característicasclínicas e amostras sanguíneas foram colhidas de consulta médica de 
monitorização dos doentesincluídos num Protocolo de Investigação que apresentaram perfusão e fracção de 
ejecção do VEnormais, na SPECT de perfusão miocárdica com Tc-99m-tetrofosmina em stress (adenosina). 
Obtiveram-se: versão portuguesa do “Standford Health Assessment Questionnaire” (HAQ); scores de actividade 
dadoença (DAS28-CRP(3v), DAS28-CRP(4v), DAS28-SR(3v), DAS28-SR(4v)); “68 tender joint count” e 
“66swollen joint count”. A sincronia foi avaliada por análise de fase. A razão de captação 
ventrículodireito/ventrículo esquerdo (VD/VE) calculou-se como marcador de pressão pulmonar; para realizar 
estepasso, um investigador colocou ROI's (6x6 pixéis) nas paredes livres de um corte médio-ventricular doeixo 
curto da SPECT. Estudaram-se correlações de parâmetros da análise de fase (desvio padrão (DP);largura de 
banda (LB)) com parâmetros clínicos e analíticos, e com a VD/VE.  
 
Resultados Avaliámos 84doentes com AR (66 (79%) mulheres), com idade média de 54±12 anos e 13±10 anos 
de duração médiada doença (44 (52%) sob terapêutica biológica em curso), com IMC médio de 26,30±4,72kg/m 2 
, DAS28-CRP(4v) médio de 3,84±1,34 e HAQ médio de 1,307±0,689. Verificaram-se correlações positivas do 
DPcom o IMC (r=0,499; p<0,001), a glicemia (r=0,316; p<0,005), a idade ao diagnóstico (r=0,251; p<0,05) ea 
homocisteinemia (r=0,223; p<0,05). A LB correlacionou-se positivamente com: IMC (r=0,496; p<0,001);glicemia 
(r=0,314; p=0,005); idade ao diagnóstico (r=0,312; p=0,005); uricemia (r=0,282; p<0,05);resistência à insulina 
(r=0,265; p<0,05); homocisteinemia (r=0,260; p<0,05) e idade (r=0,224; p<0,05);negativamente com: lipoproteína-
a (r=-0,246; p<0,05). A VD/VE teve correlação positiva com a LB(r=0,267; p=0,016) e o DP (r=0,232; p=0,038). 
Numa modelação multivariada (após ajuste para a idade,idade ao diagnóstico, IMC, DAS28-CRP(4v), glicemia e 
homocisteinemia), o grupo de doentes sobagentes biológicos apresentou valores de LB e DP mais baixos 
(p<0,001 e p=0,001) que o grupo dedoentes sob DMARDs convencionais. As mesmas associações foram 
encontradas para o uso demetotrexato, leflunomida, AINEs, bifosfonatos e suplemento de ácido fólico.  
 
Conclusões Os factores derisco cardiovascular parecem influenciar a sincronia VE em doentes com AR. O VD/VE 
como marcadorde pressão pulmonar em correlação com parâmetros de sincronia ventricular pode conceder pistas 
parapossível disfunção diastólica na AR. 
 
Palavras-chave: Artrite Reumatóide, Sincronia Ventricular Esquerda, Insuficiência cardíaca 



CO21 - A RAZÃO DE CAPTAÇÃO VENTRÍCULO DIREITO/VENTRÍCULO ESQUERDO DA TC-99M-
TETROFOSMINA RELACIONA-SE COM A ACTIVIDADE INFLAMATÓRIA DA ARTRITE REUMATÓIDE 

Tiago Vieira¹; Miguel Bernardes²; Elisabete Martins³; Victor Alves¹; Ana Oliveira¹; Teresa Faria¹; Patrícia Oliveira¹; 
Maria Berta Perez¹; Jorge G. Pereira¹ 
 
1 - Serviço de Medicina Nuclear - Centro Hospitalar de São João; 2 - Serviço de Reumatologia - Centro Hospitalar 
de São João; 3 - Serviço de Cardiologia - Centro Hospitalar de São João 
 
Introdução As doenças cardiovasculares constituem causa importante de morte na artrite reumatóide (AR). 
Hipertensão arterial pulmonar (HAP) associada a doenças reumáticas determina prognóstico particularmente 
negativo, que pode ter explicação em componente inflamatório subjacente. Novos parâmetros não invasivos 
seriam úteis para avaliar HAP subclínica. Foi recentemente sugerido que a razão de captação ventrículo 
direito/ventrículo esquerdo (VD/VE), obtida a partir da SPECT de perfusão miocárdica, pode identificar pacientes 
com elevação da pressão arterial pulmonar ou hipertrofia ventricular direita.  
 
Objectivos Estudar correlações clínicas da VD/VE numa população de doentes com ARcom perfusão e função do 
VE normais  
 
Material e Métodos As características clínicas e amostras sanguíneasforam colhidas de consulta médica de 
monitorização dos doentes incluídos num Protocolo deInvestigação que apresentaram perfusão e fracção de 
ejecção do VE normais, na SPECT de perfusãomiocárdica com Tc-99m-tetrofosmina em stress (adenosina). 
Obtiveram-se a versão portuguesa do“Standford Health Assessment Questionnaire” (HAQ), scores de actividade 
da doença (DAS28-CRP(3v),DAS28-CRP(4v), DAS28-SR(3v) e DAS28-SR(4v)), e “68 tender joint count” e “66 
swollen joint count”.Para o cálculo da VD/VE, um investigador sem conhecimento dos dados clínicos e analíticos 
colocouROI's (6x6 pixéis) nas paredes livres de um corte médio-ventricular do eixo curto da SPECT. A VD/VE 
foicalculada como a razão das contagens miocárdicas em cada ROI. Uma análise de Spearman foiconduzida para 
estudar as correlações da VD/VE com parâmetros clínicos e analíticos da AR.  
 
Resultados Avaliámos 84 doentes com AR (66 (79%) mulheres), com idade média de 54±12 anos e 13±10 anos 
deduração média da doença (44 (52%) sob terapêutica biológica em curso), com IMC médio de26,30±4,72kg/m 2 , 
DAS28-CRP(4v) médio de 3,84±1,34 e HAQ médio de 1,307±0,689. Verificaram-secorrelações positivas da VD/VE 
com a “68 tender joint count” (r=0,279; p=0,01), o DAS28-CRP(4v)(r=0,231; p<0,05) e a avaliação pelo doente da 
actividade  global da doença (r=0,221; p<0,05). Numamodelação multivariada (após ajustar para a idade, idade ao 
diagnóstico, IMC, DAS28-CRP(4v), glicemiae homocisteinemia), os doentes sob metotrexato, leflunomida, 
bifosfonatos e suplemento de ácido fólicotiveram menores valores de VD/VE, enquanto doentes sob agentes 
biológicos e AINEs tiveram valoresmais altos de VD/VE. Doentes sob BCC revelaram valores mais altos de 
VD/VE, enquanto que doentessob diuréticos, IECAs, ARAII e BB revelaram valores mais baixos de VD/VE.  
 
Conclusões A VD/VE daSPECT de perfusão miocárdica com Tc-99m-tetrofosmina relaciona-se com a actividade 
inflamatória daAR. Investigação futura sobre a utilidade da VD/VE como novo marcador precoce de HAP na AR 
serápotencialmente valiosa. 
 
Palavras-chave: Artrite Reumatóide , Razão de Captação Ventrículo Direito/Ventrículo Esquerdo, Hipertensão 
Arterial Pulmonar 



CO22 - VALOR PROGNÓSTICO DA DISSINCRONIA VENTRICULAR ESQUERDA AVALIADA POR SPECT 
COM TC-99M-TETROFOSMINA EM DOENTES COM BLOQUEIO COMPLETO DE RAMO ESQUERDO 
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São João 
 
Introdução O bloqueio completo de ramo esquerdo (BCRE) pode induzir anormalidades na função ventricular 
esquerda (VE), devido a padrões de contracção assíncrona anormais, e tem recebido atenção renovada desde 
que o pacing biventricular para restauração de sincronia (CRT) se tornou uma modalidade usada para tratar 
doentes com insuficiência cardíaca. Em doentes com disfunção VE, a presença de BCRE continua a ser o 
principal critério para colocação de CRT. A análise de fase, utilizando SPECT de perfusão miocárdica em 
modalidade gated, tem sido sustentada para avaliação de dissincronia mecânica VE (DMVE).  
 
Objectivos Estudar o valor prognóstico dasincronia de contracção VE avaliada por análise de fase com SPECT 
de perfusão miocárdica em doentes comBCRE.  
 
Material e Métodos O estudo incluiu 65 doentes (32 homens; idade média de 70,26 ± 9,41) com 
BCRE,referenciados consecutivamente para diagnóstico de isquemia com SPECT de perfusão miocárdica com 
Tc-99m-tetrofosmina em modo gated, após stress (adenosina). Os parâmetros de perfusão e função VE foram 
medidos, erealizou-se análise de fase para quantificar a DMVE. Os parâmetros desvio padrão (DP) e largura de 
banda (LB) dohistograma foram tidos em consideração na análise de fase, dado que são os que melhor 
demonstraram identificarDMVE. A DMVE foi definida como presente se pelo menos um dos parâmetros referidos 
se posicionou acima dovalor de corte de normalidade. Os eventos cardíacos foram registados.  
 
Resultados O seguimento (35±15 meses)revelou a ocorrência de 12 eventos cardíacos: 1 morte cardíaca e 11 
hospitalizações pordescompensação de insuficiência cardíaca. Defeitos de perfusão miocárdica (DPM) estiveram 
presentes em40/65 (61,5%) dos doentes e a fracção de ejecção VE (FEVE) média foi 39,48 ± 16,43%. DMVE 
ocorreu em 53/65(81,5%) dos doentes. A FEVE (p = 0,011), os “summed thickening scores” (p = 0,013) e os 
“summed motilityscores” (p = 0,003) foram preditores de DMVE. Verificaram-se associações significativas de 
valores de DP>35(p=0,02) e de LB>95 (P=0,04) com os eventos cardíacos.  
 
Conclusões Os parâmetros de sincronia de contracção daSPECT de perfusão miocárdica em modo gated 
predizem a ocorrência de eventos cardíacos em doentes comBCRE. 
 
Palavras-chave: Bloqueio Completo de Ramo Esquerdo, Dissincronia Ventricular, Análise de Fase, Prognóstico 



CO23 - DESEMPENHO DIAGNÓSTICO DA VARIAÇÃO DA DISSINCRONIA MECÂNICA DO VE ENTRE O 
PÓS-STRESS COM ADENOSINA E O REPOUSO NA DETECÇÃO DE ISQUEMIA 

Victor Manuel Alves¹; Sofia Chaves¹; Patrícia Oliveira¹; Ana Oliveira¹; Jorge Gonçalves Pereira¹ 
 
1 - Serviço de Medicina Nuclear do Hospital de São João, EPE 
 
Introdução Estudos recentes têm reportado valores de dissincronia mecânica do ventrículo esquerdo (VE) 
superiores no stress relativamente ao repouso, na isquemia induzida pelo stress. Esta variação não se observa 
em casos de enfarte sem isquemia associada ou em indivíduos normais. Um único estudo avaliou o desempenho 
diagnóstico da dissincronia mecânica induzida/agravada pelo stress na detecção de doença 
coronária multivaso, tendo obtido sensibilidades de 68-74% e especificidades de 84-91%, porém o seu papel na 
detecção de isquemia ainda está por apurar.  
 
Objectivos Avaliação do desempenho diagnóstico da dissincronia mecânica do VE induzida/agravada pelo stress 
com adenosina, na detecção de isquemia, usando como referência os parâmetros semi-quantitativos da perfusão 
miocárdica.  
 
Material e Métodos Retrospectivamente, procedeu-se à selecção consecutiva de doentes admitidos no nosso 
Serviço, entre Junho e Dezembro de 2012, para realização de cintigrafia de perfusão miocárdica com 99mTc-
tetrafosmina, sincronizada com o ECG, stress com adenosina, num protocolo de 2 dias, tendo sido excluídos 
aqueles com fibrilhação auricular, bloqueio de ramo esquerdo, má qualidade de estudo sincronizado com o ECG. 
Procedeu-se ao registo da indicação do exame, antecedentes, medicação, ECG, FC basal e máxima, parâmetros 
de perfusão, função global e regional e dissincronia [desvio-padrão de fase (PSD) e largura de banda do 
histograma de fase (PHB)], quer em stress, quer em repouso. Considerou-se isquemia miocárdica, um valor de 
summed difference score 4, que serviu para dividir a amostra em 2 grupos. 
Através de curvas ROC foram determinados os pontos de corte, que correspondiam ao melhor perfil de 
sensibilidade/especificidade no diagnóstico de isquemia, para as seguintes variáveis:  PSDstress – PSDrepouso, 
PSDstress / PSDrepouso, PHBstress – PHBrepouso, PHBstress / PHBrepouso. 
 
Para aquela variável com melhor curva ROC foi aplicada uma regressão logística para analisar a sua capacidade 
de prever isquemia.  
 
Resultados A amostra foi composta por 79 doentes (idade média: 65,4 anos; sexo masculino: 53). O grupo com 
isquemia apresentava 20 doentes e o grupo sem isquemia 59. Uma PSDstress–PSDrepouso 1,0017  (A C 
0,650, p=0,046) e uma PSDstress/PSDrepouso 1,0937 (A C 0,658, p=0,035), mostraram sensi ilidades de 70% 
e especificidades de 65%, em ambos os casos, enquanto uma PHBstress– PH repouso  5,0  (A C 0,646, 
p=0,052) e uma  PH stress/PH repouso  1,1137 (A C 0,661, p=0,032) apresentaram sensi ilidades de 65% e 
70%, respectivamente e especificidades de 67,8%, em ambos os casos. Uma regressão logística univariada 
revelou uma OR de 4,13 (IC: 1,03 – 16,49) na predição de isquemia pela PHBstress/PHBrepouso (p=0,045).  
 
Conclusões A dissincronia mecânica do VE teve valor diagnóstico na isquemia. Estudos adicionais são 
necessários, com amostras maiores e utilizando como referência o cateterismo. 
 
Palavras-chave: Dissincronia Mecânica, Cardiologia Nuclear, Gated SPECT MPI, Isquemia 
 

  



CO24 - QUAIS OS FACTORES RELACIONADOS COM A NÃO IDENTIFICAÇÃO DO GÂNGLIO SENTINELA 
NA LINFOCINTIGRAFIA NO CARCINOMA DA MAMA? 
 
Vaz S.¹; Silva A.¹; Sousa R.¹; Ratão P.¹; Esteves S.²; Daniel A.¹; Ferreira T. C.¹; Salgado L.¹ 
 
1 - Serviço de Medicina Nuclear do Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil, E.P.E.; 2 - 
Unidade de Investigação Clínica do Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil, E.P.E. 
 
Introdução A biópsia do gânglio sentinela (GS) é muito importante no estadiamento dos doentes com carcinoma 
da mama. A linfocintigrafia (LCG) é um método utilizado na pesquisa do GS. Numa minoria dos casos não é 
possível a sua identificação. Vários factores justificativos têm sido amplamente descritos na literatura, contudo 
existe escassa informação sobre a influência específica de cada factor.  
 
Objectivos Estudo dos factores relacionados com a não identificação do GS na LCG. Associação entre a não 
visualização cintigráfica do GS e a metastização ganglionar, controlando os factores previamente identificados.   
 
Material e Métodos Estudo retrospectivo caso-controlo unicêntrico. Incluíram-se as LCGs sem identificação de 
GS (LN) realizadas entre 2010 e 2013. O grupo controlo englobou as LCGs com visualização de GS (LP) 
consecutivamente realizadas entre Janeiro e Junho de 2011. Foram apenas considerados os doentes com 
carcinoma unilateral da mama. Seleccionaram-se da literatura os factores mais frequentemente referidos como 
estando associados à não visualização do GS nomeadamente: marcação prévia da lesão mamária com arpão; 
idade; índice de massa corporal (IMC); tamanho da lesão; tipo histológico e localização do carcinoma. A análise 
estatística foi realizada recorrendo a modelos de regressão logística univariada e multivariada.  
 
Resultados Analisaram-se 224 LCGs, todas de doentes do sexo feminino, 40 das quais eram LN. Tanto na 
análise univariada, como multivariada, dos 6 factores analisados, apenas a idade e o IMC estão significativamente 
associadas ao resultado da LCG, valor-p=0,036 e 0,047, respectivamente. As mulheres o esas (IMC 30) e com 
idade 60 anos têm, respectivamente, um odds cerca de 2 vezes (Odds Ratio (OR)=2,12; Intervalo de Confiança 
(IC)95%=1,03-4,37) e 3,5 vezes superior (OR=3,61; IC95%=1,08-12,02) de LN, comparando com as mulheres não 
obesas e idade <60 anos. A marcação prévia com arpão pode ter alguma relevância, verificando-se uma 
tendência para elevar o odds de LN (OR=1,83; IC95%=0,09- 3,66), apesar de não ter comprovação estatística 
(valor-p=0,087). Os restantes factores analisados não parecem influenciar o resultado do exame. Controlando o 
efeito das covariáveis IMC, idade e marcação com arpão, não existe evidência para afirmar que a proporção de 
doentes com metastização ganglionar difere significativamente entre os doentes com LP ou LN.  
 
Conclusões Parecem existir factores directamente relacionados com a não visualização do GS na LCG. No nosso 
estudo os mais importantes foram a idade, IMC e marcação da lesão com arpão, apesar de apenas os dois 
primeiros apresentarem relevância estatística. Controlando estes factores de influência, não verificámos evidência 
estatística na associação entre LN e envolvimento ganglionar. 
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CO25 - LOCALIZAÇÃO RADIOGUIADA DE LESÕES MAMÁRIAS NÃO PALPÁVEIS: A NOSSA EXPERIÊNCIA 
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Introdução A maior sensibilização da população para o cancro da mama e seu rastreio têm levado ao aumento do 
diagnóstico de lesões mamárias não palpáveis. A técnica da Localização Radioguiada de Lesão não palpável - 
Oculta - (ROLL) surge no contexto da necessidade de identificar a exacta localização deste tipo de lesões de 
forma a auxiliar a sua ressecção cirúrgica, apresentando algumas vantagens relativamente à técnica de colocação 
de arpão.  
 
Objectivos Avaliar a precisão de localização das lesões mamárias não palpáveis com a técnica ROLL e a taxa de 
sucesso da sua excisão cirúrgica.  
 
Material eMétodos Realizou-se uma análise retrospectiva de 11 doentes consecutivos que entre Março de 2011 e 
Janeiro de 2013 foram submetidos à técnica ROLL e posterior excisão cirúrgica. Todos os doentes eram do sexo 
feminino e apresentavam uma média de idade de 48 anos. A ROLL consistiu na administração de uma actividade 
de 111 MBq (3mCi) de 99m Tc- Nanocolóides de albumina no interior da lesão mamária num volume de 0,2 ml 
guiada por ecografia, seguida de aquisição de imagem cintigráfica com marcação à superfície da lesão. Durante a 
cirurgia foi utilizada uma sonda gamma intraoperatória. Avaliaram-se os resultados anátomo-patológicos das 
peças cirúrgicas excisadas e consideraram-se como critérios de uma ressecção bem-sucedida margens cirúrgicas 
negativas e ausência de necessidade de alargamento de margens/ reintervenção cirúrgica.  
 
Resultados As lesões mamárias foram localizadas em todas as doentes. O tamanho médio das lesões foi de 1,9 
cm (máx. 4,5 cm; mín. 0,6 cm). Em 4 lesões (36%) a histologia revelou carcinomas invasivos ou in situ da mama, 
em igual número foram detectados fibroadenomas da glândula mamária e as restantes 3 revelaram papiloma, 
mastite e lesões fibróticas. O relatório histológico de um dos casos apresentava tecido neoplásico a rasar a 
margem inferior, por isso, a doente foi submetida a alargamento de margens que não revelaram a presença de 
neoplasia residual. Os restantes casos apresentavam margens cirúrgicas negativas, não tendo sido necessária 
reintervenção cirúrgica.  
 
Conclusões Apesar do tamanho reduzido da amostra, este trabalho revela boa capacidade da técnica ROLL para 
identificação e posterior excisão bem-sucedida de lesões mamárias não palpáveis, contribuindo assim para uma 
baixa taxa de reintervenções devido a margens cirúrgicas positivas.   
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CO26 - BIOPSIA SELECTIVA DO GANGLIO SENTINELA EM PACIENTES COM MELANOMA, FATOR 
PROGNÓSTICO FUNDAMENTAL. 
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Objectivos Avaliar a utilidade e o valor preditivo negativo (VPN) da biopsia seletiva do gânglio sentinela (BSGS) 
em pacientes operados com diagnóstico de melanoma. 
 
Material e Métodos Foi realizado um estudo descritivo retrospectivo com 95 pacientes com idade media de 58.3 
anos (9-89), de abril de 2005 a junho de 2013, todos os pacientes foram submetidos a uma primeira cirurgia para 
extirpar a lesão suspeita, e posteriormente depois do diagnóstico anatomopatológico de melanoma maligno, foi 
praticada a BSGS e nova intervenção para ampliação de margens.  
 
A técnica utilizada foi de 4 injeções subdérmicas pericicatriciais, de 0,3 mCi 99m Tc-nanocoloides de albumina em 
0,2 ml. Foi realizado estudo gamagráfico convencional (imagens dinâmicas e planares) em gamacâmera 
BrightView XCT de Philips ® . 
 
Resultados No total foram visualizados 152 gânglios em 86 pacientes, média de 1,77/paciente.  Em 1 paciente se 
detectaram de forma tardia intra-operatoriamente 2 GS e em 8 paciente não existiu visualização do GS. Foram 
removidos cirurgicamente 193 gânglios guiados por sonda gamadetectora (Navigator ®).  Em 74 dos 86 pacientes 
(86%), os GS foram negativos, positivos para metástases em 6 (6,97%) e foram encontradas micrometástases em 
6 pacientes (6,97%). Foi realizada linfadenectomia diferido nos 6 pacientes com resultado positivo para 
metástases no GS. 

Durante o período de seguimento, 12/95 paciente (12,63%) apresentaram recaídas, 8 recaídas locais, 2 
metástases a distância (pulmonares), 2 metástases ganglionares. 

Os 2 pacientes que apresentaram recaídas linfática, ambos apresentaram GS positivos para metástase na biopsia 
seletiva do GS. 

Foi realizado seguimento clínico nos 8 pacientes que não apresentaram migração ao GS. Sem evidencia de 
recaídas. 

Dos 95 pacientes em seguimento, 39 deles se encontram em seguimento por um período de tempo superior a 5 
anos, portanto os que não apresentaram recaídas se encontram livres de doença. Dos 56 pacientes restantes os 
que se encontram livre de recaída ainda estão com menos de 5 anos de seguimento, portanto não podem ser 
catalogados como livres de doença. 

Conclusões É possível que a incorporação da técnica híbrida SPETC/TC diminua a diferença numérica entre 
gânglios extirpados guiados pela sonda gama (193) versus gânglios visualizados na gamagrafia convencional 
(152) nos próximos estudos, assim como a ausência da visualização da migração do radiotraçador nos pacientes 
sem migração (8). 

No nosso centro, a técnica da BSGS no melanoma tem um VPN de 100%, sendo assim um estudo de grande 
utilidade para evitar linfadenectomias radicais desnecessárias e permite uma correta estadiagem N. 
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CO27 - AVALIAÇÃO CINTIGRÁFICA DA VIABILIDADE DE RETALHO ÓSSEO NA RECONSTRUÇÃO DA 
MANDÍBULA: RESULTADOS PRELIMINARES DA RELAÇÃO ENTRE A CLÍNICA, ANÁLISE VISUAL E SEMI-
QUANTITATIVA. 
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1 - Serviço de Medicina Nuclear do Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil E.P.E.; 2 - Serviço 
de Cirurgia da Cabeça e Pescoço do Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil E.P.E. 
 
Introdução A utilização da cintigrafia óssea (CO) no estudo da viabilidade de retalhos ósseos tem como 
vantagens ser um procedimento simples, não invasivo, de elevada sensibilidade e com resultado rápido. Além da 
avaliação clínica, a CO parece ser um exame fundamental após a cirurgia de reconstrução com retalho ósseo, 
permitindo avaliar o seu sucesso.  
 
Objectivos Estudar a utilidade da CO na avaliação de viabilidade de retalho mandibular.  
 
Material e Métodos Estudo retrospectivo de 9 doentes (dts), 5 do sexo masculino, com idade média 45,8 anos 
(28-60), submetidos a ressecção de tumor mandibular, com ulterior reconstrução com retalho peronial e que 
realizaram CO entre Janeiro e Setembro/2013. Efectuaram-se 16 exames (5 dts realizaram 2 CO e 1 dt realizou 3 
CO). A maioria executou estudo vascular e SPECT. As imagens foram avaliadas por dois observadores 
independentes. Nas imagens laterais tardias calculou-se a média da relação entre as contagens na ROI da 
mandíbula e do parietal (índice M/P). O índice M/P controlo obteve-se da média das contagens de 16 dts sem 
patologia da cabeça ou pescoço. Os dados foram comparados com a informação clínica fornecida pelo médico 
assistente.  
 
Resultados Não se encontraram falsos negativos ou falsos positivos na CO. Em 8 dts verificou-se concordância 
entre a clínica e a CO: 7 dts com cirurgia bem sucedida e 1 com necrose do retalho. Num doente houve 
discordância, tendo sido valorizado o resultado da CO e evitado a remoção do retalho. O índice M/P do controlo foi 
2, enquanto o índice M/P do retalho foi 3,73. Em cerca de metade dos estudos foi possível estabelecer uma 
relação entre a análise visual e semi-quantitativa do retalho, comparativamente com a hemimandíbula 
contralateral. Obteve-se a seguinte correspondência: na captação muito diminuída/ausente o valor médio do 
índice M/P = 3,23; captação diminuída = 3,86; captação simétrica = 4,01 e captação aumentada = 4,68. As 
alterações da 1ª para a 2ª CO foram ligeiras.  
 
Conclusões Observou-se 89% de concordância entre a CO e a clínica, tendo um exame influenciado a atitude 
terapêutica. A interpretação visual da CO de três fases permitiu determinar precocemente a patência vascular dos 
retalhos. O SPECT foi vantajoso nas situações de edema exuberante de partes moles ou captação heterogénea 
no retalho. Pareceu existir uma tendência nas variações semi-quantitativas entre os dts intervencionados e o 
grupo controlo, contudo são necessários mais estudos para validar esta análise numérica. A repetição da CO 
poderá justificar-se na suspeita clínica ou cintigráfica de vascularização inadequada. 
 
Palavras-chave: cintigrafia óssea, retalho ósseo, viabilidade, perfusão, estudo vascular 



CO28 - IMPORTÂNCIA DA CINTIGRAFIA ÓSSEA NO ESTADIAMENTO INICIAL DOS PACIENTES COM 
CANCRO DA PRÓSTATA.  

Rui Brito¹; Ricardo Teixeira¹; Rosa Castro¹; Inês Amorim¹ 
 
1 - Centro Hospitalar do Porto 
 
Introdução Cerca de 4000 casos de cancro da próstata são diagnosticados anualmente em Portugal, sendo este 
o cancro mais frequente no homem e representando a 2ª causa de morte por cancro em Portugal. A pesquisa dos 
níveis de PSA e de metástases ósseas através da cintigrafia óssea são procedimentos importantes no 
estadiamento inicial de cancro da próstata. Contudo, continua a questionar-se o papel da cintigrafia óssea em 
doentes com baixos níveis de PSA na altura do diagnóstico, bem como a capacidade do PSA em prever 
correctamente a existência de metástases ósseas.  
 
Objectivos Com este estudo procurou-se avaliar o papel da cintigrafia óssea no estadiamento inicial de cancro da 
próstata.  
 
Material e Métodos Estudaram-se retrospectivamente 124  doentes (com idades compreendidas entre os 49 e 88 
anos; idade média 68 anos), que no estadiamento inicial de cancro da próstata efectuaram doseamento sérico de 
PSA e cintigrafia óssea. Para além disso também se considerou o número de fragmentos de biópsia afectados 
pelo tumor, bem como o score de Gleason combinado.  
 
Resultados Nos 124 doentes estudados, 10 (8%) apresentavam metástases ósseas na cintigrafia óssea de 
estadiamento. Verificou-se que os pacientes com metástases ósseas apresentavam níveis de PSA mais elevados 
(p<0.0001;[Mann-Whitney U test]). Nos pacientes com níveis de PSA <10 ng/ml, 0% apresentavam metástases 
ósseas (p<0.0001; [Fisher’s  Exact test]). Verificou-se a existência de uma correlação positiva entre a presença de 
metástases na cintigrafia e os scores de Gleason combinados (R= 0,448), sendo que 6 dos doentes com 
metástases ósseas apresentavam Gleason combinado 9. Além disso, verificou-se que pacientes com maior 
número de fragmentos de biópsia afectados pelo tumor (>8 fragmentos)  tinham maior risco de apresentar 
metástases na cintigrafia óssea (p = 0.006, [Fisher’s  Exact test]).  
 
Conclusões À semelhança de outros estudos, verificou-se que a presença de metástases ósseas em pacientes 
com PSA <10ng/ml é muito baixa (0% no nosso estudo, 0-2% na literatura) e que os pacientes com score Gleason 
mais elevado e maior número de fragmentos de biopsia afectados pelo tumor têm maior probabilidade de 
apresentar metástases ósseas. Contudo, mesmo nos pacientes de baixo risco (PSA < 10ng/ml) a realização de 
uma cintigrafia óssea basal é importante, valorizando o estadiamento inicial do doente e fornecendo um estudo 
comparativo para avaliação posterior do esqueleto no seguimento dos pacientes com cancro da próstata.  
 
Palavras-chave: cintigrafia óssea, cancro da próstata, Prostate-specific antigen (PSA), metástases ósseas 



CO29 - VALOR ADICIONAL DO SPECT/CT ÓSSEO NO ESCLARECIMENTO DE LESÕES DE NATUREZA 
INDETERMINADA NO ESTUDO PLANAR EM DOENTES COM TUMORES EXTRA-ESQUELÉTICOS 

Rui Ferreira¹; Anabela Albuquerque¹; Gracinda Costa¹; João Pedroso de Lima¹ 
 
1 - Serviço de Medicina Nuclear do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 
 
Introdução O SPECT/CT permitiu minimizar uma das limitações importantes da cintigrafia osteo-articular: a baixa 
especificidade. Este aspecto é particularmente relevante na pesquisa de metástases ósseas, sobretudo em lesões 
situadas nas estruturas mais complexas do esqueleto, como a coluna e bacia. A vantagem do SPECT/CT limitava-
se, inicialmente, à localização anatómica precisa das lesões. Contudo, com a evolução dos equipamentos, as 
características radiológicas da lesão passaram também a ser valorizadas.  
 
Objectivos Avaliar o valor adicional do SPECT/CT, em doentes com neoplasia maligna extra-esquelética, com 
cintigrafia óssea planar duvidosa ou indeterminada para metástases.   
 
Material e Métodos Foi efectuado um estudo retrospectivo dos doentes submetidos a SPECT/CT ósseo, entre 12-
2009 e 08-2013. Seleccionaram-se, apenas, os casos com neoplasias malignas primárias extra-ósseas, sem 
documentação de metastização óssea em estudos imagiológicos prévios e que apresentavam lesões focais 
duvidosas ou indeterminadas na cintigrafia óssea planar com 99mTc- HMDP. Foram seleccionados 32 doentes 
(22F, 10M), com idades compreendidas entre os 46 e os 85 anos (média±dp: 64.5±10.3). Dezassete (53.1%) 
tinham carcinoma da mama, 5 carcinoma da próstata (15.7%) e 10 (31.2%) outros tumores. As alterações 
descritas no SPECT/CT ósseo foram reavaliadas e os exames foram agrupados de acordo com a seguinte 
classificação: sem lesões malignas (G1), com lesões indeterminadas (G2) e com lesões malignas (G3). De 
seguida, foi efectuada revisão dos processos clínicos para tentar determinar a natureza das lesões indicadas no 
SPECT/CT ósseo.  
 
Resultados Dos 32 casos analisados, 21 foram classificados no grupo G1 (65.6%), 7 no G2 (21.9%) e 4 no G3 
(12.5%). Em nenhum caso do G1 se verificou a presença de metástases. O SPECT/CT sugeriu patologia 
degenerativa em 18 doentes (85.7%), patologia de inserção em 2 (9.5%) e bursite em 1 (4.8%). No G2, confirmou-
se a presença de metástase em apenas 1 doente (14.2%). Em 3 o diagnóstico final foi de patologia benigna 
(42.9%) e 3 casos (42.9%) mantêm-se sem diagnóstico definitivo por estarem a aguardar estudos 
complementares. Em todos os casos classificados no G3 foi confirmada a metastização óssea.  
 
Conclusões Os resultados obtidos corroboram a superioridade do SPECT/CT na interpretação de lesões focais 
dúbias observadas nas imagens planares, tendo sido esclarecedores num número relevante de casos, 25/32 
(78.1%). Este facto reveste-se de particular importância em doentes oncológicos uma vez que o SPECT/CT pode 
evitar a realização de estudos imagiológicos adicionais num número significativo de doentes, com benefícios 
económicos e de protecção radiológica. 



CO30 - AVALIAÇÃO BIOLÓGICA DE NOVOS COMPLEXOS DE 99MTC(I) NO DIAGNÓSTICO DE 
METÁSTASES ÓSSEAS  

Célia Fernandes¹; Sofia Monteiro¹; Elisa Palma¹; Lurdes Gano¹; Fernanda Marques¹; João Galamba Correia¹; 
Isabel Santos¹ 
 
1 - Centro de Ciências e Tecnologias Nucleares, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, Estrada 
Nacional 10 (Km 139,7), LRS, 2695-066 Bobadela LRS, Portugal 
 
Introdução Grande número de doentes oncológicos desenvolvem metástases ósseas, normalmente associadas a 
dor e elevadas taxas de morbilidade e mortalidade. Os bisfosfonatos têm elevada afinidade para a hidroxiapaptite, 
sendo muito explorados para o tratamento de patologias metabólicas do sistema osteo-articular. Bisfosfonatos 
marcados com 99mTc (99mTc-MDP, 99mTc-HDP) são utilizados para o diagnóstico de metástases ósseas. 
Contudo, estes radiofármacos consistem numa mistura de espécies e o estado de oxidação do metal não está 
completamente definido. Além disso, os grupos bisfosfonato para além de promoverem a coordenação ao Ca2+ 
da hidroxiapatite são também utilizados para a estabilização do metal o que pode comprometer a fixação óssea. 
Como tal, têm-se procurado desenvolver novos radiofármacos potencialmente úteis para imagiologia ou terapia de 
metástases ósseas.  
 
Objectivos Com o objectivo de obter sondas radioactivas potencialmente úteis para imagiologia óssea, e de forma 
a avaliar a influência da localização da unidade bisfosfonato nas suas propriedades osteotrópicas, foram 
sintetizados novos complexos do tipo fac-[M(CO)3( 3-pz-BP)]+ (M = Re/99mTc) em que o metal se encontra 
estabilizado por um ligando bifuncional do tipo pirazolilo-diamina vectorizado com uma unidade bisfosfonato 
(alendronato).  
 
Material e Métodos Os compostos inactivos foram sintetizados e caracterizados pelas técnicas convencionais em 
química. Após preparação, os complexos de 99mTc(I) foram identificados por comparação dos seus 
cromatogramas de RP-HPLC com os dos análogos de Re(I). O rendimento de marcação, pureza radioquímica e 
estabilidade in vitro e in vivo foram avaliados por RP-HPLC e ITLC-SG. Foram realizados ensaios de captação em 
linhas celulares de carcinoma da mama com tendência para metastização óssea (MDA-MB-231) e de 
biodistribuição em ratinhos Balb/c comparativamente com o radiofármaco 99mTc-MDP.  
 
Resultados Os complexos de 99mTc(I) vectorizados com alendronato foram obtidos com elevado rendimento e 
pureza radioquímica (  95 %). Estudos in vitro de ligação à hidro iapatite revelaram que os comple os possuem 
elevado potencial osteotrópico (>80%). Estudos de biodistribuição em ratinho confirmaram que os complexos são 
estáveis in vivo, apresentam boa depuração sanguínea e uma elevada fixação óssea, com um longo tempo de 
residência neste tecido. As razões osso/sangue e osso/músculo são consideravelmente superiores às 
determinadas para o 99mTc-MDP.  
 
Conclusões Os perfis de biodistribuição e captação celular dos complexos de 99mTc(I) demonstraram a sua 
relevância para detecção e estadiamento de metástases ósseas, sugerindo o interesse em prosseguir os estudos 
com vista ao desenvolvimento de compostos análogos de 188Re potencialmente úteis para terapia. 
 
Palavras-chave: Bisfosfonatos, Cintigrafia óssea 
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