SPECT Cerebral com TRODAT no diagnóstico precoce da Doença de Parkinson:
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Introdução
A Doença de Parkinson (DP) é uma doença crônica
e degenerativa do sistema nervoso central, que
geralmente evolui de forma progressiva, causada
por uma diminuição da produção de dopamina
cerebral no corpo estriado. Esta alteração
fisiopatológica ocasiona sintomas neurológicos
como tremor de repouso, rigidez muscular,
bradicinesia e dores crônicas. O diagnóstico da DP
é clínico, baseado na anamnese e exame físico,
mas exames de imagens podem complementar o
diagnóstico precoce. TRODAT99mTc é um
radiotraçador
que
atravessa
a
barreira
hematoencefálica e possui elevada afinidade pelo
transportador de dopamina (TDA), sendo captado
pela cintilografia em modo SPECT. O exame
SPECT cerebral com TRODAT é indicado no
diagnóstico precoce da DP, acompanhamento
terapêutico (monitoramento da progressão) e
diagnóstico diferencial de outras doenças que
cursam com sintomas extrapiramidal. O SPECT
cerebral
com
tecnécio
radioativo
com
TRODAT99mTc é um exame não invasivo, indolor,
de alta sensibilidade e especificidade.
Relato de caso
J.H.D, sexo masculino, 68 anos, natural de Santiago-RS e
residente em Natal-RN. Queixava-se de dores articulares
e tremores involuntários de repouso apenas na mão
esquerda, de forma esporádica, associado ao
nervosismo. O SPECT cerebral com TROTAD mostrou
imagens com discreto déficit de fixação do TRODAt, pelo
núcleo estriado à direita.

Discussão
O SPECT Cerebral com TRODAT99mTc pode
acusar Parkinson vários meses antes do
aparecimentos dos tremores. Chamamos
atenção para a importância do diagnóstico
precoce e o controle no estadiamento da DP,
além do exame ser útil também no
diagnóstico diferencial em diversos tipos de
tremores, frequentes na clínica médica. O
exame complementou o raciocínio clínico de
redução da dopamina, no núcleo estriado do
hemisfério cerebral direito, no paciente que
apresenta tremores de repouso, na mão
esquerda. Concluímos que o SPECT cerebral
com TROTAD99mTc é um excelente método
de diagnóstico precoce da DP e que pode
facilitar a indução rápida do tratamento
inicial, melhorando a qualidade de vida dos
pacientes.
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