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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

O fator prognóstico mais importante na maioria dos tumores sólidos, 

incluindo o melanoma, é o comprometimento ou não dos linfonodos da região 

de drenagem do tumor (MORTON et al., 2000). 

Baseada na teoria de Virchow formulada no século XIX, a dissecção em 

bloco para controle do envolvimento linfático por tumores sólidos é um conceito 

importante da cirurgia oncológica, assim a possível presença de micrometástases 

tem justificado linfadenectomias extensas objetivando erradicar a doença. 

Entretanto o benefício destas cirurgias extensas não foi comprovado e a 

aplicação universal da cirurgia radical pode prejudicar a qualidade de vida dos 

pacientes, particularmente para aqueles sem invasão linfática (KITAJIMA, 

2002). 

O linfonodo sentinela (LS) é definido como o primeiro linfonodo de uma 

região linfática que drena a área do tumor. A  biópsia do linfonodo sentinela 

surgiu no final do século XX como um procedimento para detectar 

micrometástases em linfonodos na região de drenagem do tumor, indicando a 

linfadenectomia somente nos casos em que houvesse comprometimento 

evitando as linfadenectomias eletivas, aquelas realizadas em pacientes sem 

comprometimento clínico dos linfonodos (KITAJIMA, 2002).  

Embora o conceito tenha sido proposto anteriormente, a repercussão 

clínica deste procedimento ganhou respeito e tornou-se foco de atenção com a 

descrição da técnica de mapeamento linfático no melanoma (MORTON et al. 

1992). 
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Inicialmente aplicada para o melanoma, a biópsia do linfonodo sentinela 

teve sua aplicação estendida para outros tumores sólidos com disseminação 

inicial predominantemente pela via linfática (NIEWEG et al., 2001, KITAJIMA, 

2002). 

Dada sua importância e repercussão, a biópsia do linfonodo sentinela foi 

incluída na nova proposta de estadiamento do melanoma cutâneo da American 

Joint Commitee on Cancer Staging System (BALCH et al., 2001). 

A biópsia do linfonodo sentinela define quais pacientes são candidatos 

apropriados para linfadenectomia completa (aqueles com metástase no linfonodo 

sentinela) reservando para seguimento os pacientes com linfonodo sentinela sem 

metástase. Compreende três etapas fundamentais: a. linfocintilografia pré-

operatória, b. biópsia do linfonodo sentinela propriamente dita (utilizando 

mapeamento linfático com corante vital e detecção gama intra-operatória) e c. 

exame anatomopatológico do linfonodo sentinela (OLIVEIRA-FILHO et al, 

2003). 

A linfocintilografia pré-operatória é exame fundamental para o 

procedimento de biópsia do linfonodo sentinela. Identifica as regiões de  

linfonodos de risco para doença metastática onde deve ser feita a pesquisa do 

linfonodo sentinela, notadamente para os tumores de drenagem incerta, como os 

de linha média. Para a realização da linfocintilografia injeta-se um radiofármaco 

na derme peri-tumoral ou peri-cicatricial (PIJIPERS et al., 1997; MORTON et 

al. 1999; CAHN & MORTON, 2000; OLIVEIRA FILHO et al., 2003).  

Radiofármaco é um composto formado por um isótopo que é transportado 

na corrente linfática por uma substância chamada carreador, como fitato ou 

dextran. 

O isótopo mais utilizado é o tecnécio (Tc99m) (OLIVEIRA FILHO et al., 

2003)  



  

    

44    

  

  

Como radiofármacos, várias substâncias são utilizadas, como 99mTc-

enxofre coloidal e 99mTc-soro albumina humana nos Estados Unidos da América, 

99mTc-albumina nanocoloidal na Europa e 99mTc-trissulfato de antimônio na 

Austrália (CHAN & MORTON, 2000). Em nosso meio, o 99mTc-dextran 500 e o 

99mTc-fitato  são os mais utilizados (TAVARES et al, 2001; OLIVEIRA-FILHO 

et al, 2003; NEVES et al. 2003).  

O mapeamento linfático com corante vital mimetiza anatômica e 

funcionalmente o caminho linfático que a célula neoplásica poderia ter seguido a 

partir da lesão primária e cora o LS permitindo sua identificação e deve ser 

utilizado na biópsia do linfonodo sentinela (PIJIPERS et. al, 1997; CHAN & 

MORTON, 2000; NEVES et al., 2003).  

A detecção gama intra-operatória utilizando um detector portátil de 

radiação gama permite melhor localização do linfonodo sentinela com dissecção 

menos agressiva e complementa o mapeamento linfático com corante vital, 

facilitando o encontro e exérese do linfonodo sentinela (GLASS et al., 1996; 

PIJIPERS et al., 1997; CHAN & MORTON, 2000; NEVES et al., 2003).  

O LS é submetido a exame histopatológico (hematoxilina e eosina) e a 

estudo imunohistoquímico pesquisando HMB 45 (Human Melanoma Black)  e 

proteína S-100. Pacientes com positividade para o exame de transcriptase 

reversa associada à reação de polimerização em cadeia ou RT-PCR (reverse 

transcriptase polimerase chain reaction) no linfonodo sentinela apresentam 

maior taxa de recorrência do que aqueles com RT-PCR negativa, sugerindo um 

importante papel da RT-PCR no exame do linfonodo sentinela (SILVA et al., 

2003).   

Embora o procedimento de biópsia de linfonodo sentinela esteja sendo 

adotado em diversos centros oncológicos do mundo, existem ainda muitos 

aspectos a serem melhor definidos para sua padronização, como o radiofármaco 

utilizado (substância carreadora ligada ao isótopo).  
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No Brasil há monopólio na distribuição do tecnécio, que é feita pelo IPEN 

(Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares). Os radiofármacos mais 

utilizados no Brasil também são fornecidos pelo IPEN, o 99mTc-fitato e o        

99mTc-dextran 500 (NEVES et al., 2003), por valores de compra semelhantes.  

Na prática clínica a escolha entre os radiofármacos 99mTc-dextran e 

99mTc-fitato tem sido aleatória, baseada na experiência do médico nuclear que 

determina qual deve ser usado.  

Sendo a escolha do radiofármaco fator que poderá interferir nos resultados 

do procedimento de biópsia do linfonodo sentinela (BERGQVIST et al., 1983; 

MORTON et al., 1999, MARIANI et al., 2002) e não havendo na literatura um 

estudo que determine qual dos dois carreadores mais usados no Brasil é melhor 

para a realização deste procedimento, procurou-se comparar os radiofármacos 

99mTc-dextran e 99mTc-fitato em um modelo experimental. 
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OBJETIVO 
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2. OBJETIVO 

 

 

 

 

Avaliar qual dos dois radiofármacos 99mTc-dextran 500 ou 99mTc-

fitato identifica melhor o linfonodo sentinela e migra menos para 

outros linfonodos.  
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3. LITERATURA 

 

 

 

3.1. BIÓPSIA DO LINFONODO SENTINELA 

 

 

CABANAS et al. (1977) estudando pacientes com carcinoma de pênis 

realizaram linfocintilografias via linfáticos dorsais do pênis e demonstraram 

drenagem para um linfonodo específico, chamado de linfonodo sentinela, 

localizado junto da veia epigástrica superficial. Constatou-se que este linfonodo 

era o primeiro local a receber metástases. Os autores recomendaram assim que 

fosse realizada linfocintilografia bilateral e que somente deveria ser realizada a 

linfanectomia caso o linfonodo sentinela estivesse comprometido. 

WONG et al. (1991) em estudo experimental com gatos compararam 

alguns corantes usados no mapeamento linfático. O isosulfan injetado na derme 

permitiu o mapeamento linfático e identificação de linfonodos específicos, 

dando suporte ao conceito da linfadenectomia seletiva nos tumores de pele com 

risco de metástase linfática. 

MORTON et al. (1992) descreveram a técnica cirúrgica para o 

mapeamento linfático intra-operatório no melanoma cutâneo, permitindo a 

identificação do linfonodo sentinela em 194 (84%) dos 223 pacientes. O corante 

azul patente-V ou isosulfan (previamente definidos como os melhores corantes 

para o mapeamento linfático, em outro estudo experimental em gatos) foram 

usados nos 223 pacientes. Linfocintilografia pré-operatória foi utilizada apenas 

em melanomas de drenagem ambígua como aqueles localizados na linha média 

do tronco e em ombro (40 pacientes). Os autores concluíram que a biópsia do 
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linfonodo sentinela era uma alternativa prática e racional para a linfadenectomia 

eletiva ou para o seguimento clínico dos pacientes portadores de melanoma sem 

comprometimento linfático clinicamente detectável. 

ALEX & KRAG (1993) em modelo experimental em gatos, usaram a 

detecção gama intra-operatória e identificaram o linfonodo sentinela com 

resultados comparáveis ao método mais invasivo que é a identificação do 

linfonodo sentinela pelo corante azul. Os autores ressaltaram que a detecção 

gama intra-operatória permite a localização do linfonodo na superfície da pele, 

orienta o cirurgião na dissecção, verifica se o linfonodo mais captante foi 

realmente retirado, é um método menos invasivo e mais rápido. 

UREN et al. (1993) recomendaram a realização de linfocintilografia pré-

operatória em pacientes portadores de melanoma de tronco, ressaltando sua 

enorme importância para o planejamento da cirurgia no intuito de minimizar a  

intervenção e identificando regiões inesperadas de drenagem. 

KRAG et al. (1995) com o objetivo de realizar técnica minimamente 

invasiva, publicaram que a biópsia do linfonodo sentinela guiada por um 

detector de radiação gama intra-operatória era possível em 95% dos pacientes 

portadores de melanoma. 

KAPTEIJN et al. (1996) demonstraram que a linfocintilografia pré-

operatória em conjunto com a detecção de radiação pelo gama probe e o 

mapeamento pelo azul patente no intra-operatório identificaram o linfonodo 

sentinela em 99,5% dos 110 pacientes portadores de melanoma cutâneo 

estudados. Número superior ao encontrado apenas com o uso do mapeamento 

intra-operatório pelo azul patente (84%). 

PIJIPERS et al. (1997) em um estudo com 135 pacientes portadores de 

melanoma concluíram que a associação da linfocintilografia pré-operatória, 

injeção do corante vital e o uso de um detector portátil de radiação gama no 
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intra-operatório permitiu a identificação e biópsia do linfonodo sentinela em 

todos os pacientes. 

CHAN & MORTON, (2000) concluíram que o mapeamento linfático 

intra-operatório e linfadenectomia seletiva (biópsia do linfonodo sentinela) é 

uma técnica promissora na condução de pacientes portadores de melanoma, mas 

seu significado terapêutico deveria aguardar estudos. Concluíram também que 

esta técnica deveria ser realizada preferencialmente através da linfocintilografia, 

detecção gama intra-operatória e mapeamento por corante em conjunto.  

OLIVEIRA-FILHO et al. (2000) publicaarm trabalho sobre a experiência 

brasileira com a biópsia de linfonodo sentinela no melanoma cutâneo, com 

resultados comparáveis aos da literatura, porém ressaltaram a natureza ainda 

investigativa do procedimento.  

OLIVEIRA-FILHO et al. (2000) em outro trabalho, comprovaram que a 

detecção da radiação gama intra-operatória permite melhor localização do 

linfonodo sentinela e deve ser feita em conjunto com o mapeamento linfático 

pelo corante vital, no entanto, para linfonodos sentinela da região inguinal o 

mapeamento linfático pelo corante azul patente V encontrou o linfonodo 

sentinela em 100% dos casos. 

TAVARES et al. (2001) publicaram trabalho com a biópsia do linfonodo 

sentinela no câncer de mama, vulva e melanoma, também desenvolvido no 

Brasil. Observando que o procedimento de biópsia de linfonodo sentinela é mais 

comumente aplicado no melanoma e no câncer de mama, mas já se aplicava ao 

câncer de pulmão, vulva e orofaringe.  

NIEWEG et al. (2001) num sumário sobre a segunda conferência 

internacional sobre linfonodo sentinela enfatizaram que a biópsia do linfonodo 

sentinela estava estabelecida para o melanoma, mas não para o câncer de mama. 

Resultados encorajadores surgiam para o carcinoma escamocelular de cabeça e 

pescoço, para o câncer papilar de tireóide, carcinoma de Merkel, câncer de pênis 
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e carcinoma de colo uterino e vulva.  No entanto, o câncer gastrointestinal era o 

principal novo foco de aplicação da biópsia do linfonodo sentinela. 

PELOSI et al. (2003) publicaram estudo sobre a biópsia do linfonodo 

sentinela em estágios iniciais de câncer de endométrio, como um procedimento 

promissor. 

PENZONE et al. (2003) estabelecem a biópsia do linfonodo sentinela 

como procedimento definitivo para pacientes portadoras de câncer de mama sem 

linfonodos acometidos. 

KATO et al. (2003) publicaram sobre a exeqüibilidade da biópsia do 

linfonodo sentinela em carcinoma de esôfago. 

KOSUDA et al. (2003) concluíram que a biópsia do linfonodo sentinela é 

factível em pacientes com câncer de cabeça e pescoço com estadiamento N0.    

OLIVEIRA-FILHO et al. (2003) publicaram que a biópsia do linfonodo 

sentinela está indicada para pacientes portadores de melanoma cutâneo com 

doença localizada, aqueles sem evidência clínica de metástases local ou à 

distância, com espessura de Breslow maior que 1mm ou com espessura menor 

que 1mm e que também apresentem outros achados histopatológicos de risco. 

Relataram que a indicação do procedimento para pacientes com melanomas de 

espessura maior que 4mm não é consenso. Concordaram que a biópsia do 

linfonodo sentinela deve compreender 3 etapas: a. linfocintilografia pré-

operatória (injeção do radiofármaco próximo ao tumor ou à cicatriz deixada pela 

biópsia excisional prévia) b. biópsia do linfonodo usando-se mapeamento 

linfático com corante vital e detecção gama intra-operatória e c. exame 

histopatológico do linfonodo sentinela. Caso o resultado histopatológico do 

linfonodo sentinela seja negativo o paciente deve ser seguido clinicamente, se 

positivo deve ser submetido à linfadenectomia regional e continuar no 

seguimento clínico.  
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OLIVEIRA-FILHO et al. (2003) em estudo sobre biópsia de linfonodo 

sentinela em pacientes portadores de melanoma de espessura fina (Breslow < 

1mm), encontraram metástases em linfonodos sentinela em 7,8% ( 6/77) destes 

pacientes. Ressaltaram a importância de alterações histopatológicas como a 

ulceração, regressão e alto índice mitótico na indicação da biópsia do linfonodo 

sentinela destes pacientes. Relataram que a fase de crescimento vertical embora 

não seja consenso na indicação para a biópsia do linfonodo sentinela em 

portadores de melanoma de espessura fina, foi correlacionado com as metástases 

encontradas nos pacientes deste estudo, assim com a ulceração e o alto índice 

mitótico. 

 

 

3.2. RADIOFÁRMACOS 

 

 

Isótopo 

OLIVEIRA-FILHO et al. (2003),  relataram ser o tecnécio (99mTc) o mais 

utilizado, de uso rotineiro na maior parte dos procedimentos de medicina nuclear 

por ser ideal para a detecção através de câmaras de cintilação por apresentar 

meia vida física curta (6 horas) que resulta em menor exposição para os 

pacientes, emissão apenas de radiação gama, por ser de fácil disponibilidade e 

de baixo custo. 

 

 

Radiofármacos 

BERGQVIST et al. (1983) publicaram que existe uma relação direta entre 

o tamanho das partículas do radiofármaco e seu comportamento. Partículas 

muito pequenas, na ordem de alguns nanômetros (nm) migram facilmente 
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através da corrente sanguínea; partículas na ordem de dezenas de nanômetros 

são absorvidas pelos vasos linfáticos; e grandes partículas, na ordem de centenas 

de nanômetros ficam retidas no interstício por longo tempo. O estudo confirmou 

dados da literatura onde o tamanho ideal para partículas usadas em 

linfocintilografias com injeção no interstício é na ordem de dezenas de 

nanômetros. Ressaltam a importância da baixa concentração do radiofármaco 

em outros tecidos, diminuindo a atividade de fundo que pode confundir a 

localização do linfonodo sentinela.  

NATHANSON et al. (1996) publicaram estudo experimental em 

camundongos, realizando linfocintilografia com soro 99mTc-albumina humana ou 

99mTc-enxofre coloidal injetados no membro posterior. Concluem que o 99mTc-

enxofre é melhor que a 99mTc-albumina, pois flui mais rapidamente para o vaso 

linfático, sendo retido significativamente mais no linfonodo sentinela e 

migrando mais lentamente para o próximo grupamento de  linfonodos 

(linfonodos isquiáticos e linfonodos femorais). Para o estudo, o 99mTc-enxofre e 

a 99mTc-albumina foram passados em filtros de 200nm. 

PIJIPERS et al. (1997), utilizaram a linfocintilografia com a albumina 

coloidal ligada ao 99m Tc (partículas de 3 a 80nm) em 135 pacientes portadores 

de melanoma cutâneo. A drenagem para duas áreas distintas ocorreu em 15 

pacientes, num total de 150 áreas identificadas. Um único linfonodo foi visto em 

37% dos casos e três linfonodos foram visto em 3% dos casos. Os linfonodos 

não sentinela apareceram nas imagens em 43% dos casos, mas foram 

identificados facilmente pela diferença de radiação entre eles.  

WONG et al. (1998) em um estudo com 16 pacientes portadores de 

melanoma cutâneo e 3 pacientes portadores de carcinoma escamocelular de 

vulva, realizaram duas linfocintilografias, uma com 99m Tc-albumina humana (2 

a 3nm) e outra com 99mTc-enxofre coloidal (20 a 60nm) e não constataram 

diferenças na habilidade de detectar o linfonodo sentinela. Os autores 
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ressaltaram a importância do tamanho e do número de partículas injetadas, que 

estudos em animais sugerem que o tamanho ideal de partículas esteja entre 10 e 

50nm, moléculas menores que alguns nanômetros podem penetrar nos capilares 

e se dispersar no sistema vascular,  partículas maiores que 100nm ficariam 

retidas no espaço intersticial nunca entrando nos vasos linfáticos. Enfatizam que 

como o 99mTc-enxofre permanece por maior tempo no linfonodo, permitiria 

maior intervalo para a realização da cirurgia que a 99mTc-albumina humana, que 

flui mais rapidamente para outros linfonodos.  

GOLFARB et al. (1998) concluem que o uso de filtros de 0,22µm no 

preparo do 99m Tc-enxofre coloidal melhora a qualidade da linfocintilografia e 

aumenta as chances na identificação do linfonodo sentinela quando comparam 

com o 99mTc-enxofre preparado com filtros de 0,5µm, pois encontraram um 

maior número de linfonodos (123 para a linfocintilografia com 99mTc-enxofre 

filtrado em filtros de 0,22  e 102 para a linfocintilografia com 99mTc-enxofre em 

filtros de 0,5) e maior número de vasos linfáticos (75 e 45 respectivamente), 

com um número comparável de regiões linfáticas  (51 e 52 respectivamente) . 

JOSEPH et al. (1999) em uma série de 127 pacientes com melanoma de 

membro superior, realizaram a biópsias de linfonodo sentinela, utilizando 

linfocintilografia com 99mTc-enxofre coloidal passado em filtros de 0,2nm, além 

do detector portátil de radiação gama intra-operatório e do azul vital. 

Encontraram o linfonodo sentinela em 98% dos casos. A linfocintilografia 

encontrou localizações não esperadas de linfonodos sentinela em 12% dos casos 

(15 pacientes), em dois desses pacientes havia metástases nessas localizações 

inesperadas. 

WILHELM et al. (1999) relataram que inúmeros carreadores são usados 

em todo o mundo. Na Europa apenas a 99mTc-albumina coloidal e o 99mTc-

enxofre coloidal são permitidos. Nos Estados Unidos da América apenas o 

99mTc-enxofre coloidal é registrado. Estes mesmos autores concordam que o 
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radiofármaco ideal seria aquele que combinasse rapidez no transporte até o 

linfonodo sentinela e permanecesse retido, estas qualidades dependem do 

tamanho e estabilidade das partículas. Partículas menores que 100nm podem 

ultrapasse o local da injeção para os vasos linfáticos e linfonodos, entretanto, 

partículas maiores que 100nm permanecem no local de injeção e não migram, as 

menores que 4 a 5nm podem penetrar a membrana capilar migrar pela corrente 

sanguínea. Os autores referem que em animais partículas ideais seriam aquelas 

com tamanho entre 10 e 50nm. Concluíram também que a localização precisa do 

linfonodo sentinela é conseguida usando-se enxofre coloidal (100 a 400nm), 

trisulfato de antimônio coloidal (3 a 30nm) e albumina coloidal (5 a 80nm), 

ligados ao tecnécio. Com a albumina coloidal a linfocintilografia dinâmica 

revela uma visualização melhor e mais rápida dos vasos linfáticos e maior 

apreensão de partículas no linfonodo sentinela do que o enxofre coloidal não 

filtrado às expensas da perda para linfonodos secundários. Embora partículas 

menores do trissulfato de antimônio coloidal demonstrem transporte rápido, a 

perda para linfonodos secundários parece ocorrer em demasia para que se faça a 

cirurgia guiada pelo gama probe.  

BERMAN et al. (2000) em uma comparação entre enxofre coloidal, 

albumina humana e trissulfato de antimônio coloidal mostraram que os três 

possuem padrão semelhante de distribuição. No entanto a albumina humanaque 

é escolhida pela uniformidade de suas partículas, passa rapidamente pelos 

linfonodos e alcança de 1 a 2 linfonodos sentinela, mas de 6 a 8 linfonodos 

apresentam radiação, o que dificulta muito o uso do detector de radiação gama 

no intra-operatório. O trissulfato de antimônio tem partículas de 3 a 30nm, mas 

não é produzido para uso nos EUA. O enxofre tem sido muito usado, com 

partículas de cerca de 15 a 50nm, no entanto é importante que o enxofre seja 

usado até 2 horas após o seu preparo, após este tempo suas partículas aumentam 

de tamanho e se tornam menos eficientes.  
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MARIANI et al. (2002) descreveram que o tamanho de partículas entre 

2,5 e 1000nm é pré-requisito para um radiofármaco. O enxofre coloidal ligado 

ao tecnécio é o mais usado nos EUA, e o tamanho de partículas varia de 50 a 

200nm. 

 

 

Dextran  

  

 HENZE et al. (1981) introduziram o 99mTc-dextran 500 como um 

promissor radiofármaco para linfocintilografias, o estudo foi feito em cães  e 

posteriormente em humanos. O dextran, segundo os autores, apresenta tamanho 

de partículas de cerca de 4,5nm e a vantagem de não penetrar em capilares 

sanguíneos. 

HAMADA et al. (1990) descreveram o dextran 500 como um polímero de 

glicose produzido por numerosas cepas de Leuconostoc e bactérias relacionadas 

em soluções que contêm sacarose. Em um trabalho desenvolvido no IPEN 

apresentaram a preparação do dextran 500 para ser marcado pelo tecnécio e 

utilizado em Medicina Nuclear para estudos do sistema linfático, a fórmula 

química deste radiofármaco é TcO(C6H8O5)2
-. Concluíram que o produto quando 

administrado em humanos fornece excelentes imagens linfocintilográficas.  

DANSEREAU et al. (1999) publicaram estudo com 99mTc-dextran 70 na 

linfocintilografia ressaltando a facilidade de preparo do método descrito, bem 

como o baixo custo do radiofármaco. 

 EDREIRA et al. (2000) em estudo experimental com ratos, estudaram a 

biópsia do linfonodo sentinela realizando injeção de 0,02ml intradérmica, no 

membro posterior direito, de 99mTc-albumina coloidal, comparando-a ao 99mTc-

enxofre-antimônio coloidal e ao 99mTc-dextran 70. O linfonodo poplíteo 

(sentinela) e os lombares (linfonodos seguintes nesta cadeia), foram aferidos 
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quanto à radiação, em tempos diferentes. A Tc99m-albumina (com 90% das 

partículas entre 100 e 220nm, 7% entre 220 e 450nm e 3% entre 20 e 100nm)  

mostrou a maior diferença de captação entre o  linfonodo sentinela e o lombar, 

sendo considerada o melhor radiofármaco na identificação do linfonodo 

sentinela. O Tc99m-dextran 70 (com 30% das partículas entre 220 e 450nm, 38% 

entre 100 e 220nm, 4% entre 20 e 100nm e 28% das partículas menores que 

20nm) mostrou baixa captação em ambos e o Tc99m-enxofre-antimônio (com 

66% das partículas menores que 20nm, 31% entre 20 e 220nm e 3%  de 220 a 

450nm) alta captação em ambos. Os autores afirmaram que há uma relação entre 

a captação e retenção da partícula no linfonodo com o tamanho da mesma. 

Sugeriram que as grandes partículas do dextran devem ter sido fagocitadas pelos 

macrófagos no local da injeção e que as muito pequenas passaram diretamente 

para a corrente sanguínea, com uma pequena porção alcançando os vasos 

linfáticos. 

 OLIVEIRA-FILHO et al. (2000), realizaram biópsia de linfonodo 

sentinela em 64 pacientes (68 regiões de drenagem) portadores de melanoma 

cutâneo, através de linfocintilografia pré-operatória com Tc99m-dextran 500, 

mapeamento linfático pelo azul patente V e detector de radiação gama no intra-

operatório em todos os pacientes. Descreveram que o linfonodo sentinela foi 

encontrado em 76% das regiões de drenagem com o uso do mapeamento 

linfático pelo azul patente V e em 97% com a  utilização do detector de radiação 

gama,  sendo que na região inguinal 100% de sucesso foi alcançado apenas com 

o corante azul, mas em outras localizações a linfocintilografia e o detector de 

radiação gama intra-operatório são importantes. Os resultados concordam com 

trabalhos da literatura que encontraram o linfonodo sentinela em cerca de 85% 

quando apenas o corante azul é usado e 98 a 100% dos casos, quando o detector 

de radiação gama intra-operatório também é usado. 
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BARROS et al., (2002) publicaram  estudo sobre estratégia de localização 

radioguiada de lesão mamária oculta (lesão não palpável, suspeita à 

mamografia) associada à biópsia de linfonodo sentinela. Para a localização da 

lesão injetou-se Tc99m-dextran por esteriotaxia guiada pela mamografia. O 

detector de radiação gama intra-operatório orientou a retirada da lesão e a 

biópsia do linfonodo sentinela.  A lesão foi removida em 100% dos casos, o 

linfonodo sentinela foi encontrado em 97,3% dos casos. Os autores reafirmam a 

utilização do Tc99m-dextran em outros estudos com bons resultados e seu baixo 

custo quando comparado à albumina humana, no entanto, o fato de não ser 

licenciado em alguns países limita sua aplicação clínica. 

NEVES et al. (2003) em relatório sobre consenso Brasileiro sobre o 

linfonodo sentinela recomendam a uniformização nos serviços de medicina 

nuclear com o uso dos carreadores dextran 500 ou fitato. 

 

 

Fitato  

 

 O fitato é um derivado do ácido fítico:  C6H18O24P6  (IPEN). 

SUBRAMANIAN et al. (1973) apresentaram o fitato ligado ao 99m Tc 

como um excelente agente para cintilografias hepáticas, produzindo um 

radiocolóide insolúvel em água que ficaria retido no sistema reticuloendotelial.  

 ALAVI et al. (1978) consideraram o 99mTc-fitato adequado para 

linfocintilografias, com eficiente visualização  do linfonodo após uma hora da 

injeção do radiofármaco. 

 EGE & WARBICK (1979) em estudo experimental com coelhos 

constataram que o 99mTc-fitato quando injetado no membro posterior, 

permaneceu no linfonodo poplíteo migrando pouco para os linfonodos lombares 

quando comparado ao 99mTc-antimônio coloidal. 
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KAPLAN et al. (1979) compararam 99mTc-fitato e 99mTc-sulfeto de 

antimônio na linfocintilografia da cadeia mamária interna em pacientes 

portadores de câncer de mama no intuído realizar radioterapia.  Não 

recomendaram o 99mTc-fitato por demonstrar menor número de linfonodos, 

linfonodos e  vasos linfáticos menos aparentes à imagem da linfocintilografia. 

SUÁREZ et al. (1983) publicaram estudo mostrando a influência da 

variação do cálcio (ca++) no preparo do 99mTc-fitato, concluindo que na 

concentração de 4:1 os resultados na cintilografia hepática e esplênica são 

equivalentes àqueles do 99mTc-enxofre coloidal.  

 TAVARES et al. (2001) publicaram estudo com 99mTc-fitato na biópsia de 

linfonodo sentinela em 62 pacientes com câncer de mama, 18 pacientes com 

câncer de vulva e 20 pacientes portadores de melanoma. Utilizaram 

linfocintilografia, mapeamento pó azul patente e o detector portátil de radiação 

gama no intra-operatório. O linfonodo sentinela foi identificado na 

linfocintilografia em 98% dos casos, no intra-operatório o linfonodo sentinela 

foi identificado em 93% dos casos  de câncer de mama, em 95% dos casos de 

melanoma e em 10% dos casos de câncer de vulva. Concluíram que a 

linfocintilografia e a identificação do linfonodo sentinela no intra-operatório 

foram satisfatórias e que o resultado é comparável a trabalhos que usaram outros 

radiofármacos. Enfatizam que a eficiência e o baixo custo justificam o uso do 

99mTc-fitato. 

 KOSUDA et al. (2003), publicaram trabalho sobre biópsia de linfonodo 

sentinela em pacientes portadores de carcinoma escamocelular de cabeça e 

pescoço utilizando linfocintilografia, realizada com os radiofármacos 99mTc-

fitato ou 99mTc-estanho coloidal,  e detecção gama intra-operatória   concluindo 

que o procedimento é exeqüível e de baixo custo.  

No Brasil o IPEN fornece os dois carreadores mais usados no país: 

dextran e fitato, com os seguintes tamanhos de partículas: 
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▪ 99mTc dextran 500 – 99% das partículas entre 1 e 30nm, e 1% entre 30 e 40nm 

▪ 99mTc fitato – 96% das partículas entre 1 e 30nm e 4% entre 30 e 40nm (dados  

atuais do IPEN). 

 

 

3.3. D EFINIÇÃO DO LS PELA CONTAGEM DE RADIAÇÃO 

 

 

GLASS et al. (1996) definiram o linfonodo sentinela como aquele que 

apresenta detecção da radiação gama pelo menos duas vezes maior que o fundo 

(local fora da área de drenagem, que apresente a menor captação) in vivo, ou que 

tenha uma relação de 10:1 quanto a um linfonodo não sentinela, ex vivo. 

OLIVEIRA-FILHO et al. (2000)  consideraram o linfonodo sentinela, 

como aquele que apresenta detecção gama pelo menos três vezes maior que o 

fundo in vivo, ou que tenha uma relação de 10:1 quanto a um linfonodo não 

sentinela, ex vivo. 

  MARIANI et al. (2002) descreveram que os linfonodos sentinela são 

identificados pela comparação com o fundo. Níveis de contagem do linfonodo 

sentinela comparados com o fundo são tipicamente da ordem de 10:1, 15:1 ou 

até 20:1. Esta ampla gama de valores depende da dose injetada, do radiofármaco 

injetado, do intervalo de tempo entre a injeção e a cirurgia e do tipo de detector 

de radiação gama utilizado.   

NEVES et al. (2003) em relatório sobre consenso Brasileiro sobre o 

linfonodo sentinela recomendam que a pesquisa do linfonodo sentinela só deve 

ser encerrada após encontrar contagem menor que 10% da contagem inicial do 

linfonodo ex vivo ou taxa linfonodo / basal maior ou igual a 3:1.  
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OLIVEIRA-FILHO et al. (2003) recomendam a retirada de todos os 

linfonodos azuis ou todos que apresentam medida de 10% ou mais que a 

captação do linfonodo sentinela mais captante ex vivo. 

 

 

3.4. ANATOMIA DOS LINFONODOS NO RATO 

 

 

HEBEL & STROMBERG (1976) descreveram o linfonodo poplíteo como 

o único linfonodo até a região poplítea, localizado lateralmente ao músculo 

gastrocnêmio. Descreveram que a linfa do membro pélvico é drenada por vasos 

aferentes passando pelo linfonodo poplíteo e indo até o trígono femoral, 

alcançando os linfonodos ilíacos mediais. Variações podem ocorrer, como a 

maior parte da linfa passando pelos linfonodos inguino-femorais, e raramente 

indo para linfonodos renais diretamente. Descreveram que os linfonodos 

inguinais, são em número de dois ou três, mergulhados num coxim gorduroso 

volumoso na prega do flanco e localizam-se  dorso lateralmente à veia 

epigástrica superficial.  

WOYNFORTH, FLECKNELL (1992) descreveram que o linfonodo 

poplíteo é único e se encontra na fossa poplítea, junto da cabeça lateral do 

músculo gastrocnêmio, posteriormente no joelho, se distingue do tecido 

gorduroso que o circunda por ser arredondado, pequeno e de coloração amarelo 

creme. Descrevem que os linfonodos lombares externos são extra peritoneais e 

estão cefálicos aos vasos ilíacos e posteriores ao ligamento inguinal. Os 

linfonodos inguinais, segundo, desenho esquemático, estão localizados 

externamente e acima em relação aos linfonodos lombares externos. 
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4. MÉTODOS 

 

 

 

Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo, pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do 

Hospital Israelita Albert Einstein e pelo Núcleo de Proteção Radiológica da 

Universidade Federal de São Paulo que orientou e supervisionou todos os 

procedimentos experimentais. 

O estudo foi realizado no laboratório de cirurgia experimental da 

Disciplina de Cirurgia Plástica da Universidade Federal de São Paulo e no setor 

de Medicina Nuclear do Hospital Israelita Albert Einstein em São Paulo.  

Realizou-se um experimento piloto com seis animais para determinação 

da dose de radiofármacos adequada ao modelo. 

 

 

4.1. AMOSTRA 

 

 

Foram estudados trinta e dois ratos adultos jovens, machos (Rattus 

novergicus: var. albinus, Rodentia, Mammalia), com peso variando de 250 a 

300g, da linhagem Wistar EPM-1, procedentes do Biotério Central da 

Universidade Federal de São Paulo. Os ratos foram mantidos em gaiolas, sob as 

mesmas condições de temperatura (20 a 21°C), umidade e ruído, recebendo 

ração comercial (Purina Labina) e água ad libidum.  

Os animais foram submetidos ao experimento usando-se 99mTc-dextran  

ou 99mTc-fitato   por meio de uma distribuição randomizada.  
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4.2. PROCEDIMENTOS 

 

 

Todos os dados obtidos no experimento foram registrados em uma ficha 

de protocolo individual (apêndice). 

Todo o procedimento até o final da análise estatística foi realizado sem 

que o pesquisador soubesse qual dos dois radiofármacos estava sendo 

empregado.  

 

 

Linfocintilografia pré-operatória  

 

 

Cada animal foi anestesiado com 25mg/kg de cloridrato de tiletamina e 

25mg/kg de cloridrato de zolazepam com seringa e agulha do tipo insulina, 

injetados na cavidade peritoneal no quadrante inferior esquerdo do abdome. 

Nesta dosagem a anestesia tem tempo de duração de cerca de 120 a 180 

minutos.  

Após a anestesia o animal foi transportado para uma sala de exame no 

setor de Medicina Nuclear do Hospital Israelita Albert Einstein. 

Para o transporte por automóvel, os animais sob anestesia foram mantidos 

em gaiola, com grade superior, paredes laterais e fundo de plástico. As paredes 

laterais e teto foram revestidas por folha de 2mm de chumbo, não 

hermeticamente, respeitando as proporções de tamanho e número conforme 

normas do COBEA (Conselho Brasileiro de Experimentação Animal) (figura 1). 
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Figura 1 – Gaiola com grade superior e revestimento de chumbo. 

 

Para o exame os animais foram acomodados em decúbito dorsal sobre 

anteparo de isopor coberto por plástico e campo cirúrgico descartável. Os 

membros posteriores e anteriores foram mantidos em extensão e abdução e 

fixados com fita adesiva  (figura 2). 

 

 

 

 
Figura 2 – Fotografia mostrando o posicionamento do animal para a realização 

da linfocintilografia. 
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De acordo com seleção randômica dos animais, realizava-se injeção 

intradérmica de 0,1ml de solução preparada com 99mTc-dextran 500 ou       

99mTc-fitato contendo 10 µCi de 99mTc no coxim plantar do membro posterior 

direito dos 32 animais (figura 3).  

 

 
Figura 3 – Formação  de uma  pápula no coxim  plantar  direito  por 

  ocasião da injeção intradérmica do radiofármaco. 

 

A linfocintilografia foi realizada em câmara de cintilação móvel no 

Hospital Israelita Albert Einstein (APEX SPX 4M - GE). Imagens foram obtidas 

aos 5, 10, 15 e 30 minutos (figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Imagens obtidas durante a linfocintilografia. 

  

LLiinnffoonnooddoo  sseennttiinneellaa  ((ppooppllíítteeoo))  
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Biópsia do linfonodo sentinela 

 

 

Após a linfocintilografia, transportava-se o animal de volta ao laboratório 

de cirurgia experimental da Disciplina de Cirurgia Plástica da Universidade 

Federal de São Paulo para a biópsia dos linfonodos. 

 O animal recebia nova dose de anestesia e era posicionado, como descrito 

anteriormente.  

Procedia-se a injeção de 0,1ml de corante (azul patente V) intradérmica 

no coxim plantar do membro posterior direito e após 10 minutos iniciava-se o 

procedimento (figura 5). 

 

 
Figura 5 – Injeção do azul patente V no coxim plantar direito do animal. 

 

Realizava-se incisão única, iniciada na pele da região poplítea até a região 

inguinal, para a dissecção dos linfonodos.  

Com o auxílio de uma lupa cirúrgica de dois aumentos e meio, 

identificava-se o linfonodo poplíteo (sentinela) na fossa poplítea, junto da 

cabeça lateral do músculo gastrocnêmio, posteriormente no joelho. Os 

linfonodos inguinais foram identificados na prega do flanco, dorso lateralmente 

à veia epigástrica superficial e os linfonodos lombares identificados 
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superiormente aos vasos ilíacos e posteriores ao ligamento inguinal (figura 6). 

Após identificados, os linfonodos foram dissecados e  retirados (figuras 7,8 e 9). 

 
Figura 6 -  Localização dos grupos de linfonodos no rato (modificado de Tilney, 1971) 
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Figura 7– Linfonodo poplíteo (sentinela) corado pelo azul patente V. 

 

 

 

 

 

 
Figura 8 – Linfonodos lombares externos corados pelo azul patente V.  
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Figura 9 – Linfonodos inguinais corados pelo azul patente V. 

 

A medição da radiação, em contagem por segundo (cps), foi realizada 

com um detector portátil de radiação gama intra-operatória (Neoprobe 1000), 

por meio de uma sonda acoplada a um colimador de chumbo (figuras  10 e 11). 

 

 
Figura 10 –  Detector  portátil  de  radiação  gama  intra-operatória e sonda  com  

       colimador protegidos por plástico.  
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Figura 11 – Colimador acoplado à sonda para medição da radiação. 
 

Realizava-se a  medição da radiação dos linfonodos  sentinela, lombares e 

inguinais (observando se estava corado pelo azul patente ou não), bem como do 

leito operatório e do coxim plantar do membro posterior direito (local de 

injeção) e esquerdo, sempre ao final do procedimento, ou seja, após a retirada 

dos linfonodos (figuras 12 e 13). 

 

 
Figura 12 – Medição da radiação ex-vivo nos linfonodos biopsiados, sentinela, lombares e inguinais. 
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Figura 13 – Medição da radiação do leito operatório após a retirada do linfonodo sentinela, do coxim plantar dos 

membros posteriores direito e esquerdo. 

 

A sonda permanecia em contato direto com o linfonodo ou ao coxim 

plantar para a medição.  

O tempo decorrido entre a injeção e as medições, foi calculado em 

minutos para cada animal nos dois grupos. 

Todo o produto das biopsias foi conservado em formol e isolado por 36 

horas, após isso enviado ao Serviço de Patologia da UNIFESP para que fosse 

submetido à avaliação do mesmo patologista. 

Após o procedimento os animais foram submetidos a eutanásia por 

inalação com éter sulfúrico e conservados em formol, acondicionados em sacos 

plásticos.  

Todo material descartável (plástico protetor do anteparo de isopor, campo 

cirúrgico, luvas, plástico protetor da sonda de medição da radiação,  gases, 

agulhas e bisturi devidamente protegidos contra acidentes em recipiente de 

plástico rígido) também foi acondicionado em sacos plásticos. Todo material foi 

mantido em ambiente identificado pelo Núcleo de Proteção Radiológica por 36 

horas e então descartado por  um profissional deste Núcleo (figuras 14 e 15). 

O instrumental cirúrgico foi lavado com clorexidine em água corrente. 
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Figura 14 – Material biológico e descartável ao final do procedimento. 

 

 

 
Figura 15 – Material acondicionado aguardando decaimento da radiação. 
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Durante o experimento e o decaimento da radiação, o ambiente foi 

sinalizado com advertência sobre a realização de procedimentos com material 

radioativo, de maneira visível a qualquer usuário do Laboratório. O pesquisador 

usou dosímetro pessoal para controle da exposição à radiação. 

 

 

Estudo estatístico  

 

Para análise dos resultados foram aplicados os seguintes testes 

(paramétricos ou não paramétricos): 

1 – Teste “t” de student para grupos independentes (SOKAL et al.,1969) 

ou teste de Mann-Whitney (SIEGEL, CASTELLAN, 1998) com a finalidade de 

comparar as variáveis estudadas entre os grupos A e B. 

2 – Análise de variância de Friedman (SIEGEL, CASTELLAN, 1998) 

quando foram comparadas as captações do linfonodo sentinela, do linfonodo 

inguinal e do linfonodo lombar em cada grupo estudado, separadamente. 

3 – Teste de Wilcoxon (SIEGEL, CASTELLAN, 1998) para comparar 

dentro de cada grupo a captação do linfonodo sentinela com a maior captação 

nos linfonodos lombar ou inguinal. 

Fixou-se em 0,05 ou 5% (α < 0,05) o nível de rejeição da hipótese de 

nulidade assinalando-se com um asterisco os valores significantes. 
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Estudo histológico 

 

Todos os linfonodos sentinela, lombares e inguinais foram submetidos a 

cortes histológicos com confecção de uma ou mais lâminas, corados pelo 

método de hematoxilina e eosina. Todas as lâminas foram analisadas pela 

mesma Patologista (figura 16). 

 

 
Figura 16 – Cortes histológicos dos linfonodos sentinela, lombar e inguinal, submetidos ao método de coloração 

  por hematoxilina e eosina, com aumento de 40X. 
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RESULTADOS 
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5.RESULTADOS 

 

 

No período de um de julho a sete de outubro de 2003 estudou-se 32 

animais separados em dois grupos, submetidos a linfocintilografia pré-operatória 

e a biópsia dos linfonodos poplíteo (sentinela), inguinais e lombares.  

Em um grupo estudou-se os animais nos quais a linfocintilografia foi feita 

com 9999mmTTcc-dextran 500 e no outro grupo aqueles cuja linfocintilografia foi feita 

com 9999mmTTcc-fitato.  

O peso dos animais variou de 250 a 300g. A média no grupo 9999mmTTcc-

dextran foi de 268,13g e no grupo 9999mmTTcc-fitato a média foi 266,88g. O estudo 

estatístico foi realizado através dos teste t de Student (t calculado = 0,20;            

t crítico = 2,04; p < 0,2000). 

Avaliou-se o tempo necessário para o procedimento, desde a injeção do 

radiofármaco até a medição da radiação nos linfonodos, leito operatório, coxim 

plantar direito e esquerdo, comparando os grupos. A média de tempo no grupo 

9999mmTTcc-dextran foi de 143,53 minutos e no grupo 9999mmTTcc-fitato  a média foi de 

145,19 minutos. O estudo estatístico foi realizado através do teste de Mann-

Whitney, (z calculado=0,04; z crítico=1,96; P = 0,4840). 

Comparou-se o valor de captação da radiação em contagem por segundo  

(cps) no linfonodo sentinela e demais linfonodos, inguinais e lombares, no 

mesmo grupo e entre os grupos (tabela I, figura 17).   
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TABELA I: Ratos submetidos à linfocintilografia com 99mTc--dextran ou 99mTc--

fitato na dose de (10 µCi), segundo os valores de captação da radiação (em cps), 

detectada no linfonodo sentinela (LS) e nos linfonodos das regiões  inguinal (LI) 

e lombar (LL). 

 Grupo 99mTc--dextran Grupo 99mTc--fitato 

 LS LI LL LS LI LL 

 1010 680 594 2087 16 238 

 779 36 189 920 16 45 

 320 206 182 1061 60 407 

 636 712 402 1560 52 32 

 334 224 10 5232 717 2646 

 211 107 10 13350 670 1303 

 10906 2810 8449 3816 390 41 

 4978 6360 3480 11360 237 4067 

 9950 537 5198 1898 140 24 

 4077 229 3674 6390 32 2591 

 3950 252 3244 6582 197 1414 

 8370 3911 8418 11450 1095 3615 

 9359 536 9200 2939 113 236 

 12229 10347 6204 6333 86 1587 

 10146 101 8379 5160 666 1712 

 11101 11787 5802 8964 820 3130 

Média 5522,2 2427,2 3964,7 5568,9 331,7 1443,0 

 

Análise de variância de Friedman 

(linfonodo sentinela x linfonodos da região inguinal x linfonodos da região lombar) 

X2r crítico = 5,99 

Grupo 99mTc--dextran                                 Grupo 99mTc--fitato 

      X2rcalculado = 13,62*      X2rcalculado = 27,12* 

                                    (p  0,01)                                                   (p  0,001) 

          LS > LI e LL          LS > LI e LL  

Teste de Mann-Whitney 

(Grupo 99mTc--dextran x Grupo 99mTc--fitato) 

z crítico = 1,96* 

linfonodo sentinela          linfonodos da região inguinal              linfonodos da região lombar 

     z calculado = 0,53        z calculado = 1,96*           z calculado = 1,88 

         (P = 0,2981)        (P = 0,05)      (P = 0,07) 
99mTc--dextran = 99mTc--fitato           99mTc--dextran  99mTc--fitato             99mTc--dextran = 99mTc--fitato         
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Figura 17 – Médias dos valores de captação da radiação (em cps), detectada  no  linfonodo   

sentinela (LS),  nos   linfonodos   inguinais (LI) e  lombares (LL) nos grupos  

        99mTc-dextran e 99mTc-fitato. 

   

 

Estudou-se a relação entre o valor de captação da radiação (em cps) no 

linfonodo sentinela e nos linfonodos subseqüente de maior captação (linfonodos 

inguinais ou linfonodos lombares) nos grupos 99mTc-dextran e 99mTc-fitato 

(tabela II, figuras 18 e 19).  Esta ralação foi estudada por um índice obtido 

através da divisão da radiação nos linfonodos de maior captação pela radiação 

no linfonodo sentinela. 
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TABELA II– Ratos dos grupos 99mTc-dextran e 99mTc-fitato segundo os valores 

de captação da radiação (em cps) no linfonodo sentinela (LS) e nos linfonodos 

subseqüente de maior captação (linfonodos inguinais ou lombares) e a relação 

entre as medidas da captação nos linfonodos de maior captação / LS. 

   Grupo 99mTc-dextran Grupo 99mTc-fitato 

 LS 

 

 

 

 

linfonodos 

de maior 

captação 

Relação  linfonodo 

sentinela 

 

linfonodos 

de maior 

captação 

Relação  

 

 1010 680 0,67 2087 238 0,11 

 779 189 0,24 920 45 0,05 

 320 206 0,64 1061 407 0,38 

 636 712 1,12 1560 52 0,03 

 334 224 0,67 5232 2646 0,51 

 211 107 0,51 13350 1303 0,10 

 10906 8449 0,77 3816 390 0,10 

 4978 6360 1,28 11360 4067 0,09 

 9950 5198 0,52 1898 140 0,07 

 4077 3674 0,90 6390 2591 0,41 

 3950 3244 0,82 6582 1414 0,21 

 8370 8418 1,01 11450 3615 0,31 

 9359 9200 0,98 2939 236 0,08 

 12229 10347 0,85 6333 1587 0,25 

 10146 8379 0,83 5160 1712 0,33 

 11101 11787 1,06 8964 3130 0,35 

Média  5522,25 4823,38 0,80 5568,87 1473,31 0,23 

D. padrão 4638,13 4190,87 0,26 3969,50 1366,04 0,15 

Teste de Wilcoxon 
(linfonodo sentinela x linfonodos inguinais ou lombares) 

 Z crítico = 1,26 
       Grupo 99mTc-dextran           Grupo B99mTc-fitato 

z calculado = 2,22      z calculado = 3,52 
     (p < 0,0132)                     (p = 0,0004) 

  LS  LI ou LL                                             LS  LI ou LL 
 

Teste de Mann-Whitney 

 (Grupo 99mTc-dextran x Grupo 99mTc-fitato) 

 Z crítico = 1,96 

 

linfonodo sentinela   linfonodos inguinais ou lombares                relação 

 z calculado = 0,53                           z calculado = 2,04*          z calculado = 4,56* 

    (p = 0,2981)                    (p = 0,0207)              (p   00,,000011))    
99mTc-dextran = 99mTc-fitato                      99mTc-dextran  99mTc-fitato                99mTc-dextran  99mTc-fitato   
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Figura 18 – Médias dos valores de captação da radiação (em cps) nos linfonodos sentinela (LS) e  

nos linfonodos  subseqüentes de maior captação (inguinais - LI ou lombares - LL), 

nos grupos  99mTc-dextran e 99mTc-fitato. 
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Figura 19 – Médias obtidas dividindo-se o valor de captação da radiação nos linfonodos de maior 

captção (inguinais – LI ou lombares - LL) pela radiação do linfonodo sentinela, no 

grupos 99mTc-dextran e 99mTc-fitato. 
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Estudou-se em cada animal o número de regiões linfáticas cuja captação da 

radiação (em cps) foi maior que 10% da encontrada no linfonodo sentinela  e 

comparou-se a média encontrada nos grupos 99mTc-dextran e 99mTc-fitato (tabela 

III, figura 20) . 

 

 

Tabela III: Número de regiões linfáticas identificadas com 10% ou mais do valor 

encontrado no linfonodo sentinela em cada animal do experimento nos grupos. 

99mTc-dextran e 99mTc-fitato. 

  

 Grupo 99mTc-dextran Grupo 99mTc-fitato 

 2 1 

 1 0 

 2 1 

 2 0 

 1 2 

 1 0 

 2 1 

 2 1 

 1 0 

 1 1 

 1 1 

 2 1 

 1 0 

 2 1 

 1 2 

 2 1 

Media 1,5 0,81 

 
Mann-Whitney 

Grupo 99mTc-dextran  X  Grupo 99mTc-fitato 

z calculado = 2,84* 

p = 0,0023 

99mTc-dextran  99mTc-fitato 
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Figura 20 – Gráfico mostrando a média do número de regiões linfáticas identificadas com 

10% ou mais do valor de captação da radiação encontrada no linfonodo sentinela 

nos grupos 99mTc-dextran e 99mTc-fitato, (p = 0,0023). 
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Estudou-se a relação entre a captação da radiação (em cps) no linfonodo 

sentinela e a captação da radiação no local da injeção do radiofármaco 

comparando-se os grupos 99mTc-dextran e 99mTc-fitato (tabela IV). Esta relação 

foi estudada por meio de um índice obtido pela divisão da radiação encontrada 

no linfonodo sentinela pela encontrada no local de injeção do radiofármaco em 

cada animal. 

 

 

Tabela IV: Relação do valor de captação da radiação (em cps) encontrada no 

linfonodo sentinela e a radiação encontrada no local da injeção para cada animal 

nos grupos 99mTc-dextran e 99mTc-fitato. 

 

 Grupo 99mTc-dextran Grupo 99mTc-fitato 

 0,60 0,46 

 0,06 0,16 

 0,18 0,19 

 0,27 0,29 

 0,11 0,19 

 0,10 0,48 

 0,71 0,15 

 0,31 0,41 

 0,49 0,11 

 0,22 0,28 

 0,50 0,24 

 0,60 0,45 

 0,70 0,12 

 0,62 0,22 

 0,44 0,20 

 0,45 0,31 

Média 0,40 0,27 

 
Teste de Mann-Whitney 

Grupo 99mTc-dextran  X  Grupo 99mTc-fitato 

z calculado = 1,58 

p = 0,0571 

99mTc-dextran = 99mTc-fitato 
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Foram estudados os valores de captação da radiação (em cps) encontrados 

no leito operatório após a retirada do linfonodo sentinela, na fossa poplítea de 

cada animal, e comparou-se os resultados entre os grupos 99mTc-dextran e     

99mTc-fitato (tabela V). 

 

 

Tabela V: valores de captação da radiação (cps) no leito operatório após a 

ressecção do linfonodo sentinela. 

 

 Grupo 99mTc-dextran Grupo B99mTc-fitato 

 58 28 

 170 28 

 39 41 

 90 44 

 31 258 

 37 1125 

 772 127 

 1779 327 

 387 90 

 383 93 

 310 432 

 570 501 

 382 668 

 270 309 

 1177 176 

 802 290 

Média 453,56 283,56 

 

Teste de Mann-Whitney  

Grupo 99mTc-dextran  X  Grupo 99mTc-fitato 

z calculado = 0,96 

p = 0,1685 

99mTc-dextran  =  99mTc-fitato 
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Foram estudados os valores de captação da radiação (cps) encontrados no 

coxim plantar do membro posterior esquerdo de cada animal (captação de 

radiação de fundo) e comparou-se os resultados entre os grupos 99mTc-dextran e 

99mTc-fitato. (tabela VI). 

 

 

Tabela VI: Valor de captação da radiação (em cps) no coxim plantar do membro 

posterior esquerdo nos animais do grupo 99mTc-dextran e 99mTc-fitato. 

 

 Grupo 99mTc-dextran Grupo 99mTc-fitato 

 29 15 

 20 15 

 17 20 

 21 19 

 15 130 

 14 141 

 80 74 

 73 115 

 71 34 

 84 71 

 61 105 

 170 101 

 102 131 

 117 88 

 145 115 

 183 120 

Média 75,125 80,875 

 

Teste de Mann-Whitney  

Grupo 99mTc-dextran  X  Grupo 99mTc-fitato 

z calculado = 0,53 

p = 0,2981 

99mTc-dextran  =  99mTc-fitato 
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Todo material proveniente de biópsia e todo material usado nas medições 

gama foi enviado para exame anatomopatológico e comprovou-se serem 

linfonodos. 
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DISCUSSÃO 
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6. DISCUSSÃO 

 

 

A procura de metástases por meio do procedimento de biópsia do 

linfonodo sentinela surgiu com CABANAS et al. (1977) com o objetivo de 

avaliar o comprometimento de linfonodos regionais no carcinoma de pênis, 

realizando a linfadenectomia apenas se o linfonodo sentinela estivesse 

comprometido.  

Atualmente está estabelecido o valor da biópsia do linfonodo sentinela no 

estadiamento do melanoma cutâneo e do câncer de mama, evitando 

linfadenectomias extensas em pacientes sem comprometimento de regiões 

linfáticas pela neoplasia (NIEWEG et al. 2001; PENZONE et al. 2003; 

OLIVEIRA-FILHO et al. 2003). Em melanoma, as indicações da biópsia de 

linfonodo sentinela têm sido estendidas a pacientes portadores de melanoma de 

espessura fina que apresentem características de mau prognóstico no exame 

anatomopatológico (OLIVEIRA-FILHO et al. 2003). A biópsia de linfonodo 

sentinela vem assumindo destaque também em cânceres como o de pulmão, 

vulva e orofaringe (TAVARES et al.,2001), câncer gastrointestinal (NIEWEG et 

al. 2001), câncer de endométrio (PELOSI et al., 2003) câncer de esôfago 

(KATO et al., 2003) e câncer de cabeça e pescoço (KOSUDA et al., 2003). 

Inicialmente a biópsia de linfonodo sentinela foi realizada apenas com o 

mapeamento intra-operatório por corante azul vital (CABANAS et al., 1977; 

WONG et al., 1991; MORTON et al., 1992). O procedimento foi aprimorado 

(ALEX & KRAG, 1993; UREN et al., 1993; ALEX et al., 1993; KRAG et al., 

1995) e estabeleceu-se que deve ser realizado pela associação da 

linfocintilografia, seguida pelo mapeamento por corante azul vital e detecção 

gama intra-operatória, alcançando assim os melhores resultados na identificação 
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do linfonodo sentinela (KAPTEIJN et al. 1996; PIJIPERS et al. 1997; CHAN & 

MORTON 2000; OLIVEIRA FILHO et al. 2000). 

Assim a relevância deste procedimento foi estabelecida, a associação da 

linfocintilografia, corante azul vital e detecção gama intra-operatória tornou-se 

concenso. No entanto, os inúmeros trabalhos publicados ainda não 

estabeleceram qual o radiofármaco mais adequado a ser empregado na 

linfocintilografia, importante etapa do procedimento, que irá influenciar os 

resultados e conseqüentemente a conduta terapêutica.  

De acordo com a literatura, os radiofármacos mais usados em  

linfocintilografia para biópsia de linfonodo sentinela são 99mTc-enxofre coloidal 

e 99mTc-albumina humana, e menos freqüentemente o 99mTc-trissulfato de 

antimônio (PIJIPERS  et al., 1997; GOLFARB et al., 1998; JOSEPH et al., 

1999;  WILHELM et al., 1999; BERMAN et al., 2000).  

Em alguns estudos comparativos o 99mTc-enxofre coloidal foi considerado 

superior à 99mTc-albumina humana (NATHANSON et al., 1996; WONG et al., 

1998), no entanto EDREIRA et al. (2000) concluíram que  a 99mTc-albumina 

humana coloidal foi superior ao 99mTc-dextran 70 e ao99mTc-enxofre antimônio 

coloidal. Segundo Mariani et al. (2002) não há consenso sobre qual seria o 

melhor, mesmo entre os radiofármacos 99mTc-enxofre coloidal e 99mTc-albumina 

humana, permanecendo o questionamento sobre qual o radiofármaco mais 

adequado na pesquisa do linfonodo sentinela.  

Os dois radiofármacos mais usados no Brasil e recomendados por um 

consenso Brasileiro sobre a biópsia de linfonodo sentinela  (NEVES et al., 2003) 

são o 99mTc-dextran e 99mTc-fitato. No entanto, não há na literatura, orientação 

sobre qual dos dois radiofármacos é o mais adequado para este procedimento. 

Na literatura há estudos que ressaltam as qualidades do 99mTc-dextran em 

linfocintilografias (HENZE et al., 1981; HAMADA et al., 1990; DANSEREAU 

et al., 1999) e em linfocintilografias para biópsia de linfonodo sentinela, 
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comparáveis aos melhores resultados da literatura (OLIVEIRA-FILHO et al., 

2000; BARROS et al., 2002).  

O 99mTc-fitato foi utilizado inicialmente em cintilografia hepática 

(SUBRAMANIAN et al.1973, SUÁREZ et al., 1983). ALAVI et al. (1978) 

consideram o 99mTc-fitato adequado para linfocintilografias, e  TAVARES et al. 

(2001) publicaram estudo em linfocintilografia para biópsia de linfonodo 

sentinela em câncer de mama, vulva e melanoma cutâneo, com resultados 

comparáveis aos da literatura no tocante á identificação do linfonodo sentinela.  

A observação de EGE & WARBICK (1979) sobre a pequena migração do 

99mTc-fitato do linfonodo poplíteo para linfonodos lombares em coelhos, e o fato 

de KAPLAN et al. (1979) não recomendarem o 99mTc-fitato para localização de 

linfonodos da cadeia mamária interna em pacientes por permanecer retido no 

primeiro linfonodo da cadeia, embora sejam observações negativas para aqueles 

estudos, nos fazem atentar para a possibilidade de que o 99mTc-fitato seja um 

bom radiofármaco para a identificação do linfonodo sentinela. 

Os estudos consultados sobre radiofármacos em linfocintilografias 

ressaltam a importância do tamanho da partícula, afirmam que partículas na 

ordem de dezenas de nm (entre 10 e 50nm ou pelo menos menores que 100nm) 

teriam o tamanho ideal (BERGQVIST et al.,1983; WONG et al. 1998; 

WILHELM et al., 1999).  

Radiofármacos com partículas muito menore que 5 nm podem penetrar 

nos capilares e se dispersar no sistema vascular. Partículas maiores que 100 nm, 

ficariam retidas no local da injeção, no espaço intersticial não entrando nos 

vasos linfáticos (BERGQVIST et al.,1983; WONG et al. 1998; WILHELM et 

al., 1999). Portanto partículas muito grandes ou muito pequenas prejudicariam a 

identificação do linfonodo sentinela.  
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Segundo BERGQVIST et al.,1983 o acúmulo de atividade radioativa em 

outros tecidos deve ser baixa para evitar que a atividade do fundo interfira por 

proximidade na detecção da radiação nos linfonodos.  

BERMAN et al. (2000) em estudos com 99mTc-albumina humana 

encontrou radiação em cerca de 6 a 8 linfonodos além do sentinela, o que 

dificultou o uso do detector de radiação gama no intra-operatório.  

Portanto, o radiofármaco ideal deveria migrar rapidamente pela via 

linfática, permanecendo no local de injeção na menor concentração possível, 

deveria atingir e permanecer no linfonodo sentinela, não migrar para a corrente 

sanguínea e mostrar a menor radiação possível em outros tecidos (fundo). 

Os radiofármacos 99mTc-dextran e 99mTc-fitato possuem tamanho de 

partículas semelhantes, 99mTc-dextran com 99% das partículas entre 1 e 30nm e 

o 99mTc-fitato com 96% das partículas entre 1 e 30nm. Na prática clínica é 

provável que outras características que não apenas o tamanho das partículas 

diferencie os radiofármacos. Realizamos estudo experimental para comparar os 

dois radiofármacos. 

Havia dois modelos na literatura para o estudo da linfocintilografia e 

identificação do linfonodo sentinela, um deles em camundongos descrito por 

NATHANSON et al. (1996) e outro descrito por EDREIRA et al. (2000) em 

ratos.  

O animal escolhido foi o rato, pois quando a injeção do radiofármaco 

fosse realizada no membro posterior permitiria a identificação de um linfonodo 

sentinela constante e único (poplíteo). A partir do linfonodo poplíteo, o 

radiofármaco poderia migrar para as regiões de linfonodos  inguinais e ou 

linfonodos lombares externos (HEBEL & STROMBERG, 1976; 

WOYNFORTH & FLECKNELL, 1992) que seriam biopsiados e sua radiação 

medida no intuito de estudar a migração do radiofármaco para outros linfonodos 

após o sentinela. 
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Estudou-se a captação da radiação no leito operatório do linfonodo 

sentinela depois de sua retirada a fim de comparar os radiofármacos quanto à 

radiação presente em tecidos adjacentes ao linfonodo sentinela.  

A radiação no coxim plantar direito foi medida a fim de avaliar a 

permanência do radiofármaco no local de injeção e a radiação do coxim plantar 

esquerdo (background) foi medida a fim de avaliar a migração do radiofármaco 

através da corrente sanguínea.  

Desta forma, o modelo experimental procurou reproduzir a disposição de 

linfonodos em uma região linfática (por exemplo a região de linfonodos 

inguinais em humanos) onde a alta captação de radiação em linfonodos que não 

o sentinela ou em tecidos adjacentes prejudicaria a identificação do verdadeiro 

linfonodo sentinela. 

Quanto ao peso dos animais o teste t de Student não mostrou diferença 

significante (p < 0,2000), evidenciando homogeneidade da amostra. 

Não houve diferença significante entre as médias dos tempos do 

procedimento nos dois grupos (teste de Mann-Whitney, p = 0,4840), o que 

mostrou regularidade na realização dos procedimentos. 

Em relação à captação de radiação no linfonodo sentinela, linfonodos 

inguinais e lombares, a análise de variância de Friedman mostrou diferenças 

significantes, evidenciando que a captação de radiação no linfonodo sentinela 

foi significantemente maior do que a captação nos linfonodos inguinais e 

lombares tanto nos ratos do grupo 99mTc-dextran (p < 0,01)  quanto nos ratos do 

grupo 99mTc-fitato (p < 0,001). Estes resultados mostraram que o linfonodo 

sentinela foi identificado como o mais captante nos dois grupos. 

 Ao comparar os grupos quanto à captação de radiação nos linfonodos 

inguinais, o grupo 99mTc-dextran mostrou valores significantemente maiores 

(teste de Mann-Whitney, p = 0,05). Em relação aos linfonodos lombares, o 

tamanho da amostra não permitiu rejeitar a hipótese de igualdade entre os 
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radiofármacos 99mTc-dextran e 99mTc-fitato, embora os resultados muito 

próximos da significância tenham mostrado maiores valores para o 99mTc-

dextran (teste de Mann-Whitney, p = 0,07). Para o linfonodo sentinela não 

houve diferença significante entre os grupos (teste de Mann-Whitney, p = 

0,2981). Estes resultados mostraram que o radiofármaco 99mTc-dextran tende a 

migrar mais para outros linfonodos quando comparado ao 99mTc-fitato. 

Para estudar a migração do radiofármaco foram comparados os grupos 

quanto à captação de radiação na região de linfonodo de maior captação após o 

linfonodo sentinela (inguinal ou lombar), o grupo 99mTc-dextran mostrou valores 

significantemente maiores (teste de Mann-Whitney, p = 0,0207, tabela II). Ainda 

estudando a migração do radiofármaco foi estabelecido um índice resultado da 

divisão da radiação na região de linfonodos de maior captação (inguinais ou 

lombares) pela radiação no linfonodo sentinela, em cada animal (tabela II). 

Comparando os grupos quanto a este índice o grupo 99mTc-dextran também 

mostrou valores significantemente maiores (teste de Mann-Whitney, p < 0,001).  

A interpretação destes resultados é que o radiofármaco 99mTc-dextran migrou 

mais para os linfonodos seqüenciais, enquanto o 99mTc-fitato permaneceu mais 

retido no linfonodo sentinela. 

  Foram estudados quantos e quais foram os grupos de linfonodos de 

diferentes regiões linfáticas cuja captação foi maior que 10% daquela captada no 

linfonodo sentinela.  Com isto procurou-se reproduzir o conceito de linfonodo 

sentinela quanto à captação de radiação pela sonda de detecção gama no intra-

operatório (GLASS et al., 1996; OLIVEIRA-FILHO et al., 2000; MARIANI et 

al., 2002). A média  de regiões de linfonodos cuja captação foi maior que 10% 

daquela captada no linfonodo sentinela foi significantemente maior no grupo 

99mTc-dextran (teste de Mann-Whitney, p = 0,0023). Mais uma vez foi 

confirmado que o radiofármaco 99mTc-dextran  migrou mais para os grupos de 
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linfonodos  de regiões superiores, enquanto o radiofármaco 99mTc-fitato 

permaneceu mais retido no linfonodo sentinela. 

Para estudar a migração dos radiofármacos do local de injeção até o 

linfonodo sentinela foi estabelecido um índice resultante de divisão da radiação 

no linfonodo sentinela pela radiação no local de injeção do radiofármaco. 

Comparando-se os grupos quanto a este índice não houve diferença  estatística 

significante (teste de Mann-Whitney, p = 0,0571), demonstrando que os 

radiofármacos migram do local de injeção até o linfonodo sentinela de maneira 

semelhante. 

Comparando os valores da captação de radiação no leito operatório após a 

retirada do linfonodo sentinela, não houve diferença estatística significante entre 

os grupos (teste de Mann-Whitney, p = 0,1685), portanto a difusão dos 

radiofármacos no leito operatório foi semelhante. 

Segundo a captação de fundo, medida no coxim plantar esquerdo dos 

animais, os grupos não diferiram entre si (teste de Mann-Whitney, p = 0,53), 

mostrando que os dois radiofármacos migraram para corrente sanguínea de 

forma semelhante. 

Os dois radiofármacos migram do local de injeção até o linfonodo 

sentinela e o identificam como o mais captante de forma semelhante, porém o 

radiofármaco 99mTc-fitato migrou menos e para menor número de linfonodos 

após o linfonodo sentinela. Com este modelo, os resultados permitem concluir 

que o 99mTc-fitato é melhor que o 99mTc-dextran no procedimento de 

linfocintilografia para a biópsia de linfonodo sentinela. 
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7. CONCLUSÕES 

 

 

 

1. Os radiofármacos 99mTc-dextran 500 e 99mTc-fitato identificam 

o linfonodo sentinela de forma semelhante. 

 

2. O radiofármaco 99mTc-fitato migrou menos e  para menor 

número de linfonodos após o sentinela. 
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RESUMO 

 

 

Embora os procedimentos de biópsia de linfonodo sentinela estejam sendo 

reproduzidos em diversos centros oncológicos do mundo, existem muitos 

aspectos a serem melhor definidos para uma padronização, como o melhor 

radiofármaco a ser utilizado.  

O objetivo deste estudo foi avaliar qual dos dois radiofármacos mais 

freqüentemente usados no Brasil, 99mTc-dextran 500 ou 99mTc-fitato  define 

melhor o linfonodo sentinela e migra menos para outros linfonodos após o 

linfonodo sentinela . 

 Trinta e dois ratos Wistar-EPM1, divididos em dois grupos foram 

submetidos à linfocintilografia com 99mTc-dextran 500 ou 99mTc-fitato, e à 

biópsia dos linfonodos poplíteo (sentinela) lombares e inguinais. A radiação nos 

linfonodos, no local da injeção do radiofármaco, no leito operatório e a radiação 

de fundo foram medidas nos grupos  e comparadas. 

O estudo estatístico (teste “t” de Student, teste de Mann-Whitney, análise 

de variância de Friedman e teste de Wilcoxon) comparou os grupos 99mTc-

dextran 500 e 99mTc-fitato e demonstrou que os dois radiofármacos migraram do 

local de injeção até o linfonodo sentinela e o identificaram como o mais captante 

de forma semelhante, porém que o radiofármaco 99mTc-fitato migrou menos e 

para menor número de linfonodos após o linfonodo sentinela. A radiação 

encontrada no leito operatório e a radiação de fundo não mostraram diferença 

estatística significante.  

Com estas propriedades pode-se concluir que o radiofármaco 99mTc-fitato 

seja melhor que o 99mTc-dextran para o procedimento de biópsia de linfonodo 

sentinela. 
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SUMMARY 

 

 

Although sentinel lymph node (SLN) biopsy procedures have been carried 

out in many oncology centres in the world, there are some aspects of it yet to be 

standardized, as which the best radiopharmaceutical drug to be used. 

The purpose of this study was to evaluate which radiopharmaceutical drug 

among those most commonly used in Brazil (either 99mTc-dextran 500 or 99mTc-

phytate) defines better the SLN and migrates less to other lymph nodes beyond 

the SLN. 

 Thirty-two Wistar-EPM1 rats, separated in two groups, undertook a 

lymphoscintigraphy with either 99mTc-dextran 500 or 99mTc-phytate, followed by 

sentinel (popliteal), lumbar and inguinal lymph node biopsy procedure. The 

nodes radiation, injection site, the sentinel node bed after the excision of the 

sentinel node as well as the background were counted in both groups and 

compared. 

The statistical study (by means of the Student’s t-test, Mann-Whitney test, 

varying analysis of Friedman and the Wilcoxon test) compared the groups 99mTc-

dextran 500 and 99mTc-phytate and demonstrated that both radiofarmaceuticals 

migrated fron the site of injection up to the sentinel lymph node and did identify 

it by means of the highest counting among the nodes in a similar way, but, the 

99mTc-phytate migrated to a fewer number of the next adjacent lymph nodes and 

with less intensity. The radiation counted in the operative field and the 

background radiation did not present estatistical significant diference. 

With these properties one can conclude that 99mTc-phytate is better than 

99mTc-dextran 500 for the sentinel lymph node biopsy procedure. 
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APÊNDICE 

       

PROTOCOLO 

 

COMPARAÇÃO ENTRE FITATO E DEXTRAN 500 NA LINFOCINTILOGRAFIA 

PARA BIÓPSIA DE LINFONODO SENTINELA - ESTUDO EXPERIMENTAL EM 

RATOS.    

  

Rato   ____________________  

Peso:   _________________ 

Radiofármaco: _____________ 

Data: ____________________ 

Horário da injeção do radiofármaco:________________ 

Horário da medição da radiação:___________________ 

 

 Identificação do 

Linfonodo 

Corado pelo Azul Anatomopatológico 

Linfonodo sentinela    

Linfonodo lombar    

Linfonodo inguinal    

 

 Captação 

Linfonodo poplíteo  

Linfonodo lombar  

Linfonodo inguinal  

Sítio de injeção  

Leito operatório após retirada do linfonodo   

Leitura de fundo  

 
 

 

 

 


