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RESUMO 

O trabalho em questão teve por objetivo a coleta, organização e análise de dados relacionados 

à Medicina Nuclear (MN), os resultados foram armazenamentos em tabelas contidas num 

banco de dados (BD), culminado com criação de uma interface no programa Silverlight. Tal 

interface exibe online ou em desktop as tabelas armazenadas no BD criado no programa SQL 

Server. Teoricamente, o trabalho apresentou duas principais partes de estudo, os fundamentos 

da MN e conceitos de programação necessários para a criação da interface e do BD. 

Inicialmente as tabelas foram criadas no programa editor de tabela, Excel, com dados de 

exames cintilográficos, tais como: a atividade administrada para cada exame, o tipo de 

radiofármaco e a via de administração. Estabelecimentos, como Clínicas e Hospitais de grande 

porte do Recife foram visitados e cederam dados de seus protocolos para preenchimento das 

tabelas criadas. Tais estabelecimentos foram denominados de clínica 1, clínica 2.., assim por 

diante. Em seguida, os dados foram transferidos para tabelas armazenadas no BD denominado 

Exames_cintilográficos que foi construído utilizando o Microsoft SQL Server. Com o BD 

povoado de dados foi desenvolvida a interface no modelo de projeto Silverlight do Microsoft 

Visual Studio para possibilitar sua consulta online. O BD Exames_Cintilograficos contribui 

com o projeto vinculado, oferecendo informações da Medicina Nuclear no Recife agrupadas 

numa plataforma que poderá ser editada e acrescentada, tornando o banco cada vez mais 

abrangente de informações. O software poderá ser usado para facilitar a consulta de 

interessados sobre o tema. 
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1. Introdução 

A Medicina Nuclear é uma especialidade médica que faz uso de fontes não seladas de 

radionuclídeos com finalidade diagnóstica ou terapêutica. O radionuclídeo pode ser 

incorporado ao paciente por inalação de gás radioativo, pela ingestão de alguns alimentos ou 

líquido contendo o radionuclídeo ou por injeção, onde o material radioativo é administrado na 

corrente sanguínea (OKUNO, 2010 e CEMBER, 2009).  
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O radiofármaco é a combinação de um radionuclídeo com uma droga farmacêutica e 

dependendo da sua forma química, ele será atraído para o órgão específico que será estudado 

e/ou tratado (OKUNO, 2010). 

Na avaliação diagnóstica através do exame cintilográfico, a distribuição do 

radiofármaco no corpo do paciente é conhecida a partir de imagens bidimensionais (planares) 

geradas em um equipamento denominado Gama-câmara ou Câmara de cintilação. A maior ou 

menor captação dos compostos pelo tecido permite avaliar sua função. 

O critério de escolha dos dados se deu através dos primeiros estudos da medicina 

nuclear, onde foi possível observar que o radiofármaco utilizado e a atividade administrada 

para cada exame é de fundamental importância para a realização do mesmo. Foram criadas 

tabelas no programa de planilha eletrônica, o Excel, com os principais dados de importância, 

como a atividade administrada para cada exame, o tipo de radiofármaco e a via de 

administração, que foram preenchidas através de visitas feitas nos estabelecimentos, tanto 

clínicas como hospitais de grande porte na cidade do Recife, totalizando 4 estabelecimentos 

até o presente momento. As clínicas e hospitais abordados serão denominados como, clínica 1, 

clínica 2 e assim por diante, por motivos éticos e burocráticos. 

O BD foi criado no SQL Server Management Studio (HOTEC, 2009), um programa 

disponibilizado para gerenciar e implementar bases de dados utilizando o SQL Server e, em 

seguida uma interface de tipo de projeto Silverlight Business Application utilizando o 

Microsoft Visual Studio foi desenvolvida para acesso ao banco de dados. 

Este trabalho contribui com o projeto vinculado, oferecendo informações da MN no 

Recife agrupadas numa plataforma que poderá ser editada e acrescentada posteriormente por 

outros pesquisadores, além de disponibilizar dados que poderão ser analisados e comparados 

tornando o banco cada vez mais abrangente de informações. O software poderá ser usado para 

facilitar a consulta de interessados sobre o tema, também podendo ser útil no ambiente de 

trabalho nos hospitais. 

 

2. Materiais e Métodos  

Os Softwares utilizados foram: Programa editor de texto, Microsoft Word 2010; 

Programa editor de tabela, Microsoft Excel 2010; Microsoft Visual Studio 2010, que é um 

pacote de programas para desenvolvimento de softwares; Gerenciador de banco de dados, 

SQL Server Management Studio.  

Inicialmente foram criadas tabelas com dados de exames Cintilográficos no Excel para 

serem preenchidas nas visitas a Clínicas e Hospitais. A Figura 1 apresenta o modelo de tabela 

utilizado na clínica 1. 

O BD Exames_Cintilograficos foi criado utilizando o gerenciador de banco de dados, 

SQL Server Management Studio e foi configurado para comportar diversas tabelas referentes a 
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dados de diversas clínicas. Para a versão atual deste trabalho foram preenchidas tabelas com 

dados de 4 clínicas. A Figura 2 apresenta a criação do BD e inserção da Tabela 1. 

 

 

Figura 4: Tabela criada no Excel com dados referentes à clínica 1. 

 

Figura 5: Banco de dados criado no Microsoft SQL Server. 

 

A interface para acesso ao BD Exames_Cintilograficos foi criada com o modelo de 

projeto Silverlight Business Application. A janela principal de desenvolvimento do projeto é a 

exibida na Figura 3 
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Figura 6: Ambiente de desenvolvimento do Silverlight Business Application. 

 

3. Resultados e Discussão 

A Figura 4 apresenta o principal resultado do trabalho que é a interface construída em 

Silverlight. A interface é exibida na janela de qualquer navegador, Internet Explore, Chrome, 

Firefox, etc.. Na exibição da Figura 4, o navegador é o Chrome e a consulta refere-se aos 

dados da Clínica 1.  

 

Figura 4: Software desenvolvido no Silverlight Business Application. 

 

4. Conclusões 

No decorrer do período de um ano da bolsa foi possível a conclusão de praticamente todas as 

atividades previstas, exceto a análise e comparação dos dados coletados. Foi criado o banco de 

dados e sua interface com capacidade de visualizações online e off-line oferecendo 

informações relacionadas aos exames cintilográficos comumente realizados na Medicina 

Nuclear, contribuindo com o projeto vinculado e com o grupo de pesquisa, também possui 
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capacidade de edição, sendo possível o acréscimo de mais informações por parte de outros 

pesquisadores, abrindo espaço para um novo projeto. 
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