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Introdução: A taxa de depuração pulmonar do 
99m

Tc-DTPA se constitui em um excelente índice da 
permeabilidade pulmonar. A pressão positiva expiratória (EPAP) promove aumento do volume 
pulmonar. Objetivos: Avaliar o padrão da depuração pulmonar do radioaerossol do 

99m
Tc-DTPA com 

o uso da EPAP e comparar os achados da depuração pulmonar do 
99m

Tc-DTPA em níveis diferentes 
de EPAP (10 cmH2O, 15 cmH2O e 20 cmH2O). Material e Métodos: Realizou-se um ensaio clínico 
randomizado, unicego, no qual os voluntários foram submetidos à cintigrafia pulmonar com 
radioaerossol de 

99m
Tc-DTPA em duas etapas: cintigrafia em respiração espontânea e respiração sob 

suporte ventilatório por EPAP (RHDSON Vital Signs
â
, New Jersey, EUA). Foram estudados 30 

indivíduos hígidos adultos jovens (15 do sexo feminino, média de idade 28,26 ± 5,40 anos) que 
constituíram o Grupo 1 - EPAP 10 cmH2O (n = 10); Grupo 2 - EPAP 15 cmH2O (n = 10) e Grupo 3 - 
EPAP  20 cmH2O (n = 10). O radioaerossol 

99m
Tc-DTPA foi administrado durante três minutos através 

de um aparelho portátil específico para inalação pulmonar de aerossóis radioativos (Aerogama
®
, 

Medical, Porto Alegre, RS, Brasil). A contagem sequencial da radioatividade de tórax foi 
realizada através de uma gama-câmara de cintilação tipo Anger (Starcam 4000i, GE, EUA). 
Resultados: Observou-se o aumento da taxa de depuração do 

99m
Tc-DTPA (T1/2) quando  15 cmH2O 

de EPAP foi aplicada (p = 0,001), porém com o emprego de 10 cmH2O  (p = 0,097) e 20 cmH2O de 
EPAP (p = 0,124) não houve alteração do T1/2 

99m
Tc-DTPA.  Conclusão: Esses resultados podem 

refletir o efeito da insuflação pulmonar sobre a perfusão dos capilares pulmonares alveolares e extra-
alveolares o que afeta diretamente a depuração do radioaerossol de 

99m
Tc-DTPA.   

  




