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RESUMO 
 

Os guidelines em Medicina Nuclear são diretrizes que servem como base para a 
realização de cintilografias. Neles estão descritas orientações que o profissional deve 
seguir para obtenção de bons resultados e imagens de qualidade no exame. No Brasil, 
os Serviços de Medicina Nuclear dispõem de protocolos para seus profissionais, porém 
muitos são a cópia de guidelines internacionais, e não refletem a realidade brasileira. 
Este trabalho do tipo documental teve como objetivo elaborar capítulos de um manual 
para protocolos cintilográficos dos sistemas cardiovascular e pulmonar, utilizando como 
referência guidelines nacionais e internacionais, bulas, literaturas e protocolos 
disponibilizados por clínicas para análise e formulação dos dados. Para a coleta dos 
dados foram encaminhadas solicitações para clínicas do Brasil, escolhidas em caráter 
aleatório, nos períodos de abril a maio de 2018. Averiguou-se nos protocolos 
analisados discrepâncias entre os protocolos e a falta de informações como indicação, 
contraindicação, artefatos, entre outros. A partir desta análise, foram elaborados dois 
protocolos: Cintilografia Miocárdica e Cintilografia Pulmonar. Neles estão contidas 
informações que discorrem acerca das: indicações clínicas; contraindicações; 
interações medicamentosas; preparo do paciente; atividade e método de 
administração; reações adversas; biodistribuição; instrumentação; protocolo de 
aquisição; e artefatos. A pesquisa evidenciou divergências e inconsistências entre a 
literatura, os guidelines disponibilizados pelas Sociedades de Medicina Nuclear e os 
protocolos dos Serviços de Medicina Nuclear.  

 

Palavras-chave: Medicina Nuclear. Cintilografia. Procotolos clínicos. Imagem de 

Perfusão do Miocárdio. Relação Ventilação-Perfusão. 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 
 

Nuclear Medicine guidelines are guidelines that serve as a basis for scintigraphy. In 
them are described guidelines that the professional must follow to obtain good results 
and quality images in the exam. In Brazil, the Nuclear Medicine Services have protocols 
for their professionals, but many are the copy of international guidelines, and do not 
reflect the Brazilian reality. This documentary work aimed to elaborate chapters of a 
manual for scintigraphic protocols of the cardiovascular and pulmonary systems, using 
as reference national and international guidelines, package inserts, literature and 
protocols made available by clinics for data analysis and formulation. In order to collect 
the data, clinics from Brazil, randomly selected from April to May 2018, were sent to the 
clinics. The protocols analyzed revealed discrepancies between the protocols and the 
lack of information such as indication, contraindication, artifacts among others. From 
this analysis, two protocols were elaborated: Myocardial Scintigraphy and Pulmonary 
Scintigraphy. In them are contained information about the: clinical indications; 
contraindications; drug interactions; preparation of the patient; activity and method of 
administration; Adverse reactions; biodistribution; instrumentation; acquisition protocol; 
and artifacts. The research evidenced divergences and inconsistencies between the 
literature, the guidelines made available by Nuclear Medicine Societies and the 
protocols of the Nuclear Medicine Services. 

 

Keywords: Nuclear Medicine. Radionuclide Imaging. Clinical Protocols. Myocardial 
Perfusion Image. Ventilation-Perfusion Ratio. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Medicina Nuclear (MN) é um método de diagnóstico por imagem, onde são 

administras pequenas quantidades de fontes radioativas não seladas, que podem 

variar de acordo com a atividade do radionuclídeo. Assim, torna-se possível a 

visualização fisiológica dos órgãos e sistemas de estudo, bem como possíveis 

anormalidades em seu estágio inicial, o que seria impossível sem a realização de 

procedimentos invasivos, como a biópsia ou a cirurgia (SOCIETY OF NUCLEAR 

MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING, 2017). A Comissão Nacional de Energia 

Nuclear (CNEN) define a Medicina Nuclear como “a área da medicina onde são 

utilizados os radionuclídeo tanto em diagnósticos como em terapias.” (CARDOSO, 

2017, p.4). 

A MN teve seu início no Brasil em 1956 com a criação do Instituto de Energia 

Atômica (IEA), que atualmente é reconhecido como Instituto de Pesquisas 

Energéticas e Nucleares (IPEN), o qual foi o pioneiro na produção de radiofármacos 

(RF). Pouco tempo depois foi criada a Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear 

(SBMN), com sua fundação em 14 de setembro de 1961 (SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE MEDICINA NUCLEAR, 2017). 

Os exames em MN, tanto na esfera pública como privada, vêm aumentando 

de forma considerável com o passar dos anos, indicando uma necessidade maior de 

estudos e aprimoramentos na área (POZZO et al., 2014).  

Dentro da modalidade diagnóstica em MN, há um tipo de exame em 

específico denominado cintilografia, o qual é realizado com a utilização de uma 

gama-câmara, um equipamento que capta a radiação transmitida pelo paciente por 

meio de cristais de iodeto de sódio e tálio (NaI-Tl) sensibilizados transformam a 

radiação em luz, formando uma imagem posteriormente visualizada na tela de um 

computador (ZIESSMAN, 2014). 

A aquisição da imagem cintilográfica obedece algumas particularidades em 

cada exame, como indicação, preparo, posicionamento, atividade, contraindicações, 

entre outros. Estes critérios são disponibilizados ao profissional das técnicas 

radiológicas (TNR) por meio de protocolos. Cada serviço elabora seu protocolo 

baseado em discussões em congressos, inovações clínicas, disponibilidade 

radiofarmacêutica, mas principalmente em guidelines (diretrizes, em português) 
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sugeridos pela comunidade científica, como a Sociedade Internacional de Medicina 

Nuclear. Em 2016, foram criadas as primeiras diretrizes nacionais (INSTITUTO DE 

PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES, 2017). Contudo, os guidelines 

vigentes no Brasil são limitados, pois a SBMN apresenta em seu site apenas dez 

documentos, dentre eles, oito diretrizes e duas recomendações. Outro fator que 

merece relevância é o fato dos guidelines brasileiros serem uma tradução literal da 

comunidade internacional, sem adaptação ao contexto nacional. Em países 

desenvolvidos, há o fomento a formulação de suas próprias diretrizes, levando em 

conta a viabilidade econômica, bem como a realidade de sua população (SOCIETY 

OF NUCLEAR MEDICINE, 2017). 

Sabendo da importância de desempenhar procedimentos adequados à 

realidade do país e possuir material acessível para orientação, este projeto de 

pesquisa propõe-se a elaborar um manual com protocolos para procedimentos 

cintilográficos dos sistemas cardiovascular e pulmonar de modo que posteriormente 

possa vir a servir como base para estudo de profissionais e acadêmicos da área. 

Diante disso, faz-se o questionamento a seguir. 

1.1   DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

Como elaborar capítulos de um manual para protocolos de procedimentos 

cintilográficos dos sistemas cardiovascular e pulmonar, tendo como base os 

guidelines internacionais adaptados à realidade dos protocolos nos centros de 

Medicina Nuclear do Brasil, assim como manuais e demais estudos encontrados que 

tratam do assunto? 

1.2   JUSTIFICATIVA 

A busca por materiais didáticos que ofereçam informações seguras no 

meio acadêmico é uma das maiores dificuldades dos estudantes e profissionais que 

atuam e/ou estudam, e na área da MN no Brasil isso não é diferente. Para se 

realizarem exames com segurança dos procedimentos que devem ser executados, o 
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profissional precisa estar confiante de que a fonte de informação que está utilizando 

realmente é segura e confiável.  

Inúmeros livros explicam a forma correta de realizar um exame em MN, 

porém de forma extensa e pouco objetiva e/ou didática, inviável para a realização 

das práticas no dia-a-dia por profissionais e para estudantes em formação. Frente a 

este impasse, percebe-se como é oportuno o trabalho em questão, fornecer um 

manual prático para consulta por estudantes e profissionais de MN, proporcionando 

uma informação clara e objetiva.   

1.3 OBJETIVOS GERAL 

Elaborar capítulos de um manual para protocolos cintilográficos dos 

sistemas cardiovascular e pulmonar, utilizando como referência guidelines nacionais 

e internacionais, adaptados à realidade brasileira, assim como manuais e demais 

estudos encontrados que tratam do assunto.  

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinaram-se os seguintes objetivos específicos: 

a) Identificar os protocolos de procedimentos cintilográficos dos sistemas 

cardiovascular e pulmonar existentes nos serviços de MN brasileiros; 

b) Identificar os guidelines dos sistemas cardiovascular e pulmonar, no site da 

Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear e sites de sociedades 

internacionais; 

c) Produzir capítulos de um manual para protocolos de procedimentos 

cintilográficos dos sistemas cardiovascular e pulmonar, com base nos 

protocolos praticados nos serviços de Medicina Nuclear e nos achados 

encontrados na pesquisa realizada. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA  

O método de diagnóstico por imagem utilizado na Medicina Nuclear é 

diferenciado dos demais, por demonstrar aspectos fisiológicos do paciente. Nos 

tópicos subsequentes, serão abordados temas inerentes à área, desde a descoberta 

dos raios X até a atual medicina nuclear nos contextos da área cardiológica e 

pulmonar.  

 

2.1 MEDICINA NUCLEAR 

A radiação ionizante é um tipo de radiação que tem como característica a 

capacidade de remover um elétron orbital do átomo com o qual interage 

(BUSHONG, 2013), gerando interação entre a radiação e a matéria, o que é 

denominado ionização.  

As fontes de radiação ionizante são divididas em duas: radiação 

natural/ambiental e radiação artificial. A radiação natural/ambiental compreende três 

tipos: raios cósmicos, radiação terrestre e radionuclídeos internamente depositados. 

Ressalta-se que o Radônio é a maior fonte de radiação natural/ambiental, pois 

inúmeros materiais como tijolo, concreto e gesso (que são materiais à base da terra) 

contêm radônio (BUSHONG, 2013).  

Em 1895, Wilhelm Conrad Roentgen estava realizando experimentos com 

um tubo de raios catódicos, baseando-se no fenômeno relatado pelo físico Philipp 

Lenard, de que tais raios escapavam do tubo termoiônico e produziam luz em uma 

superfície que continha material fosforescente. No decorrer do experimento, ele 

observou que uma placa ao fundo de sua sala, composta de materiais 

fosforescentes, mais precisamente o tetracioanoplatinato de bário (Ba[PtCl4]), 

iluminou-se em ambos os lados. Percebeu-se que esses raios eram diferentes dos 

raios catódicos, ultravioleta ou infravermelho, em decorrência de seu alto poder de 

penetração, e por não sofrer desvios sob a indução de campo magnético. Com base 

nestas afirmativas, Roentgen alegou se tratar de um novo raio, que ele próprio 

intitulou e é conhecido até hoje como raios x (LIMA, 2009).  
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Segundo Bushong (2013) a maior fonte de radiação artificial existente são 

os raios X, os quais tratam da radiação eletromagnética utilizada no 

radiodiagnóstico. Além disso, também existem as radiações corpusculares, 

compostas de partículas, que devido a sua energia cinética possuem capacidade de 

ionização da matéria. Em procedimentos que utilizam raios X, o equipamento emite 

a radiação ionizante, a qual interage com os tecidos do paciente, atenuando-a 

conforme a densidade de cada tecido, em direção a um receptor de imagem que 

absorve os fótons de raios X e resulta na formação da imagem diagnóstica.  

Diferentemente dos métodos convencionais que utilizam os raios X, a 

medicina nuclear é uma especialidade da radiologia onde são administrados 

radionuclídeos no paciente, para que este se torne o emissor da radiação que será 

detectada pelo equipamento. A MN teve seu início no Brasil no ano de 1956, 

juntamente com a criação do Instituto de Energia Atômica (IEA), que passou a ser 

chamado Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) como é conhecido 

atualmente, o qual foi o pioneiro na produção de radiofármacos.  

Destaca-se, na MN, a realização de exames denominados cintilografias 

(XAVIER 2007). O mesmo autor afirma que “a cintilografia pode ser considerada 

como uma das técnicas mais eficientes para obtenção de diagnóstico de patologias, 

por avaliar o funcionamento fisiológico de determinadas estruturas, diferentes das 

demais” (XAVIER, 2007, p.88). 

Em MN, para gerar os radionuclídeos são utilizados os geradores. O 

gerador de tecnécio-99m foi desenvolvido em 1957 no Brookhaven National 

Laboratory e utilizado pela primeira vez clinicamente em 1961 na Universidade de 

Chicago, sendo um dos mais utilizados atualmente (KOWALSKY, 2004). 

No Brasil, e mais especificamente no Sistema Único de Saúde (SUS), a 

difusão da MN é restrita em comparação com a rede particular. Muitos exames 

disponibilizados pelo SUS são realizados em serviços da esfera privada, pois há um 

déficit de equipamentos e profissionais para a realização destes na esfera pública 

(POZZO et al, 2014).  
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2.2 EQUIPAMENTOS 

A radiação que o paciente emite em exames diagnósticos de MN pode ser 

dos tipos γ (gama) ou β+ (beta positiva ou pósitron). Ela é detectada por 

equipamentos denominados gama-câmaras, os quais que convertem os fótons 

emitidos pelo paciente em luz. Esta luz é convertida em sinal elétrico e este sinal é 

enviado aos computadores, produzindo assim a imagem que é visualizada na MN 

(OLIVEIRA, 2006).  

A Tomografia Computadorizada por Emissão de Fóton Único (SPECT, do 

inglês Single Photon Emission Computerized Tomography) (Figura 1) é o 

equipamento utilizado para detecção de radiação emitida pelo paciente, e o 

fornecimento da imagem funcional em MN. O princípio utilizado neste tipo de 

equipamento é a rotação da cabeça continuamente ao redor do paciente, adquirindo 

assim múltiplas vistas (HINORAKA, 2012).  

Figura 1: Gama câmara SPECT com duas cabeças. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.  

A tecnologia SPECT utiliza a gama câmara associada a computadores, a 

fim de “adquirir uma visão planar múltipla da radioatividade em um órgão” 

(POWSNER, 2008, p.85). A partir disto os dados são processados por meio de 
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cálculos matemáticos, gerando visões transversais dos órgãos. Os fótons únicos 

emitidos por radionuclídeos emissores gama são os que o SPECT utiliza, como o 

Tecnécio 99 metaestável (99mTc), o Gálio 67 (67Ga), o Iodo 123 (123I) e o Índio 111 

(111In). Diferente da tecnologia Positron Emitted Tomography (PET) que utiliza fótons 

que emitem energia a 511 keV.  

A configuração ou “design” da câmara mais simples para imagens SPECT 

é similar ao de uma câmara plana, porém com duas características suplementares. 

“Primeiro, a câmera SPECT é construída de modo que a cabeça pode girar de forma 

gradual ou contínua sobre o paciente para adquirir múltiplas vistas” (POWSNER, 

2008, p.85), conforme demonstrado na figura 2. 

Figura 2: Rotação da cabeça da gama-câmara em torno do paciente. 

 

Fonte: Powsner, 2008, p.85.  

Alguns modelos mais modernos de câmara SPECT, possuem mais de 

uma cabeça ou podem também conter um anel de detectores. Em equipamentos 

SPECT com cabeça simples ou múltiplas, estas são giram mecanicamente ao redor 

do paciente para obter as vistas em projeções múltiplas.  No caso dos detectores de 

anel, estes têm um anel de pequenos cristais individuais ou um único cristal em 

forma de rosca que não gira (o colimador gira) (POWSNER, 2008). 

Quando a câmara possui uma única cabeça, esta deve dar um giro 
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completo de 360º ao redor do paciente para obter as vistas necessárias dos órgãos 

de interesse. Por outro lado, câmaras com duas cabeças precisam girar a metade da 

anterior, 180º, e câmaras com três cabeças giram 120º para obter as mesmas 

visualizações (POWSNER, 2008) (Figura 3). 

Figura 3: Câmera SPECT de duas cabeças: (a) fixa paralelo; (b) fixo, perpendicular; (c) ajustável: 

 

Fonte: Powsner, 2008, p.87.  

As câmaras de duas cabeças podem ser fixas paralelas, fixo 

perpendicular ou ajustáveis (Figura 3). As cabeças fixas e paralelas podem ser 

usadas para imagens planares posteriores e anteriores. Para realização de imagens 

SPECT cardíacas e cerebrais, são utilizadas exclusivamente cabeças em um 

unidade em forma de L, que são fixas e perpendiculares. Já a cabeça ajustável 

permite o posicionamento das cabeças em diferentes angulações (POWSNER, 

2008).  

O uso dos colimadores em equipamentos SPECT é imprescindível para 

realização de um bom exame. O colimador está ligado a uma das faces do cristal 

(NaI)Tl, fazendo com que a radiação gama seja detectada por um campo de visão 

limitado pelo colimador. Os raios gama que estão localizados fora do campo de 

visão do colimador são então impedidos de chegar até o detector (HINORAKA, 

2012). Para barrar esses raios gama, a composição do colimador consiste 

geralmente em tungstênio, chumbo e platina, pois possuem alto número atômico. 

Segundo Hinoraka (2012) os colimadores são construídos com diferentes 

tamanhos e formas, e contém um ou mais furos dependendo da região a ser 

estudada. Colimadores de um furo são denominados de pinhole. Já os colimadores 

paralelos podem variar entre 4.000 e 46.000 furos.  
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Os colimadores são classificados em quatro tipos: paralelos, pinhole, 

convergente e divergente. Colimadores pinhole possuem apenas um furo, e são 

indicados para órgãos pequenos. Os colimadores convergentes possuem furos 

cônicos que convergem para fora do detector, e são utilizados para ampliação do 

órgão de interesse, caso este possua tamanho menor que o detector. Os 

colimadores divergentes são usados em órgãos maiores, como o pulmão, e são 

projetados com furos cônicos que divergem da face do detector; como o órgão é 

maior que o detector, este colimador auxilia na diminuição do tamanho do órgão, ou 

seja, proporciona a redução das imagens. Os colimadores paralelos são 

classificados da seguinte forma: alta resolução, propósito geral ou alta sensibilidade, 

ou também de baixa, média ou alta energia, sendo que estes fatores dependerão da 

resolução e sensibilidade que poderá ser obtida (HINORAKA, 2012). 

Existem colimadores projetados para propósitos específicos, como o fan- 

bean, que “são construídos com furos que convergem em uma dimensão, mas são 

paralelos entre si na outra dimensão” (HINORAKA, 2012, p.33). Eles têm o objetivo 

de ampliar o objeto de estudo, sendo utilizados em pequenos órgãos.  

2.3 RADIOFÁRMACOS  

Existem átomos que possuem um estado de excitação anormal, e passam 

a ser caracterizados por um núcleo instável. No intuito de alcançar estabilidade, o 

núcleo sofre um decaimento radioativo, que ocorre quando este “emite 

espontaneamente partículas e energia e transforma-se em outro átomo” 

(BUSHONG, 2013, p.130). 

A palavra radionuclídeo tem seu significado devido aos arranjos nucleares 

que são denominados nuclídeos, de forma que quando o núcleo desses átomos 

sofre decaimento, são chamados de radionuclídeos. Na natureza são encontrados 

inúmeros radionuclídeos. Um exemplo é o 222Radônio que decai lentamente, tendo 

sua meia vida de 109 anos. Entretanto, os radionuclídeos utilizados em MN não são 

gerados de forma natural, mas por meio do bombardeamento de átomos instáveis ou 
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dividindo átomos maciços (BUSHONG, 2013).  

Os radionuclídeos utilizados em MN são produzidos de forma artificial por 

meio de três tipos de equipamentos: geradores, cíclotrons e reatores nucleares 

(BUSHONG, 2013; POWSNER, 2008; OLIVEIRA, 2006).  

Os geradores são utilizados nas clínicas em tamanhos pequenos, e em 

laboratórios em tamanhos maiores, ambos para produção de inúmeros 

radiofármacos, dentre eles os marcados com 99mTecnécio (99mTc), radionuclídeo 

muito utilizado nas cintilografias.  O processo se dá quando um nuclídeo “pai” 

radioativo que tenha uma meia vida longa se desintegra, tornando-se um nuclídeo 

“filho” com meia vida de curta duração (POWSNER, 2008, p.29; OLIVEIRA, 2006).  

O gerador de 99mTc é caracterizado por uma coluna com 99Molibdênio 

(99Mo, nuclídeo pai), ligado a uma coluna de alumina. Em seguida o 99mTc (nuclídeo 

filho) é eluído por meio da utilização de uma “solução salina estéril que passa 

através da coluna no frasco para o vácuo” (POWSNER, 2008, p.29; KOWALSKY, 

2004). É importante que o eluído seja obtido de forma estéril e livre de pirogênios, 

que são produtos do metabolismo de organismos como bactérias e fungos, que 

podem causar febre (OLIVEIRA, 2006). Desta forma, o 99Mo permanece na coluna 

de alumina, mas o 99mTc é eluído (lavado) por meio da solução salina, conforme 

demonstrado na Figura 4, onde o 99Mo são pequenos círculos cinza, e o 99mTc 

círculos brancos.  
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Figura 4: Gerador de 
99m

Tecnécio.  

 

Fonte: Powsner, 2008, p. 29.  

Inúmeros fatores contribuem para a escolha do radionuclídeo que será 

utilizado em um exame de MN, dentre eles podemos citar: tipo de emissão nuclear, 

tempo de meia vida e energia das partículas. Os radionuclídeos utilizados em 

exames de diagnóstico por imagem, em sua maioria emitem raios gama, mas 

também podem emitir β+. Em relação a energia do fóton gama do radionuclídeo que 

é associado ao fármaco, esta deve estar entre 80 e 300 keV. A associação do 

radionuclídeo ao fármaco resulta no que é conhecido em MN como radiofármaco. 

Energias inferiores a 80 keV não são recomendadas, pois o tecido absorverá e não 

será detectada externamente esta absorção. Por outro lado, se a energia em raios 

gama for superior a 300 keV, a eficácia dos detectores diminui, o que resulta em 

imagens de baixa qualidade. “Em qualquer dos casos, o tempo de meia vida (t1/2) 

deve ser suficiente para preparar o radiofármaco, administrar ao paciente e realizar a 

imagem” (OLIVEIRA, 2006, p.154).  Ainda segundo Oliveira (2006) o 99mTc emite 

raios gama, sua energia se encontra na faixa de 140 keV e sua meia vida é de 6 

horas, o que o torna apto e adequado para ser utilizado em clínicas de MN.  

Por outro lado, os radiofármacos são definidos “como uma substância 

química que contém átomos radioativos dentro da sua estrutura e é adequada para 

administração a humanos para diagnóstico ou tratamento de doença” (KOWALSKY, 
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2004, p.1). 

Na cintilografia de perfusão miocárdica, podem ser utilizado três 

radiofármacos diferentes: o pertecnetato de sódio (99mTc) marcado ao sestamibi 

(99mTc-MIBI); o pertecnetato de sódio marcado ao tetrofosmin (99mTc-tetrofosmin); e 

o cloreto de Tálio (201Tl) (AMORIM, 2015). 

Já nas cintilografias pulmonares é utilizado o macroagregado de albumina 

(MAA) marcado com o pertecnetato de sódio no caso da perfusão, e o ácido 

dietileno triamino pentacético (DTPA) marcado com o pertecnetato de sódio para 

ventilação (BJAC, 2009). 

 

2.4 GUIDELINES 

 

Na área do radiodiagnóstico são utilizadas literaturas que auxiliam na 

realização dos procedimentos a serem efetuados pelos PTRs, para que os 

processos sejam realizados com eficácia, garantindo a minimização dos erros.  

Inúmeras áreas da saúde utilizam diretrizes para realização de 

procedimentos e tomada de decisões. No Brasil, para realização de exames clínicos, 

o Ministério da saúde (2010), elaborou os “Protocolos clínicos e diretrizes 

terapêuticas Volume I”, com a finalidade de “melhorar os processos e a estrutura dos 

cuidados em saúde” (BRASIL, 2010). 

Os guidelines proporcionam um método objetivo e seguro na realização 

dos procedimentos, pois definem o passo a passo necessário para o profissional 

executar o exame, proporcionando um padrão na realização destes. Para Verbene 

(2015, p.8), os guidelines são “diretrizes projetadas para ajudar médicos e outros 

profissionais de saúde a realizar, interpretar e relatar exames de imagem de 

tomografia de radionuclídeos”, no caso da medicina nuclear. 

2.5 ANATOMOFISIOLOGIA 

A anatomia é definida como o “o estudo da estrutura do corpo humano” 
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(MOORE, 2014, p.43). Segundo Applegate (2012), a anatomia estuda 

cientificamente as estruturas ou a morfologia dos organismos e as partes que o 

integram. Por outro lado, a fisiologia é o estudo científico das funções que ocorrem 

em determinado organismo, ou seja, os processos que ocorrem em seres vivos. A 

fisiologia “responde como e porque as partes anatômicas funcionam” (APPLEGATE, 

2012, p.2). Ambas - anatomia e fisiologia - são inter-relacionadas, pois o 

funcionamento de uma estrutura dependerá de como esta é construída.  

 

2.5.1 Sistema Cardiovascular  

Um dos órgãos considerados principais do corpo humano é o coração, 

que pode ser definido como “uma bomba dupla, autoajustável, de sucção e pressão, 

cujas partes trabalham em conjunto para impulsionar o sangue para todos os locais 

do corpo” (MOORE, 2012, p.192). O coração é responsável pelos batimentos 

cardíacos, ou seja, ele funciona como uma bomba que leva o sangue por meio dos 

vasos sanguíneos e permite a troca de materiais em todas as células do corpo 

humano. Para tal feito, ele bate aproximadamente cerca de 100.000 vezes por dia 

(TORTORA, 2012). 

O coração está localizado sobre o diafragma, em “uma região que se 

estende do esterno até a coluna vertebral” (TORTORA, 2012, p.710), mais 

conhecida como mediastino, demonstrada na Figura 5. 
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Figura 5: Vista anterior do coração.  

 

Fonte: Netter, 2011.  

Visualiza-se o coração como um cone. Este possui quatro câmaras, são 

elas: átrios direito e esquerdo e ventrículos direito e esquerdo. Os átrios são 

denominados como “câmaras de recepção”, que recebem o sangue e bombeiam 

para os ventrículos, os quais são as câmaras de ejeção. Dessa maneira, a ação 

conjunta entre as bombas atrioventriculares cardíacas estabelece o ciclo cardíaco. O 

começo do ciclo é determinado quando ocorre o alongamento e enchimento 

ventricular (a diástole), e termina com o encurtamento e esvaziamento ventricular 

(sístole) (MOORE, 2012) (Figura 6).  
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Figura 6: Vista anterior do coração, demonstrando características externas. 

 

Fonte: Sobotta, 2012, p.12-13. 

 

Ele possui três camadas que formam a parede do coração: epicárdio, 

miocárdio e endocárdio. O epicárdio é a camada mais externa do coração, e fornece 

o coração uma consistência escorregadia e lisa. O miocárdio é a camada 

intermediária do coração, porém representa 95% deste por ser o músculo cardíaco. 

Realiza movimentos involuntários, quando suas “fibras se enrolam diagonalmente 

em torno do coração, em feixes” (TORTORA, 2012, p.712). Este músculo é o foco de 

inúmeros exames, dentre eles a cintilografia do miocárdio em MN. A camada mais 

interna do coração é formada pelo endocárdio, que permite a miniaturização do atrito 

da superfície quando o sangue passa pelo coração e vasos sanguíneos, devido à 

composição de sua camada (MOORE, 2012).  

2.5.2 Sistema pulmonar 

O sistema pulmonar ou respiratório possui inúmeras funções, dentre elas 

a de promover ao organismo a realização de trocas gasosas com o ar atmosférico, 

ou seja, trazer oxigênio para o organismo e remover o dióxido de carbono que é 

produzido no metabolismo, assegurando assim a oxigenação sanguínea de forma 
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contínua - trabalhando em conjunto com o sistema circulatório para tal feito 

(APPLEGATE, 2012). Em casos de falha neste sistema, a homeostasia do 

organismo é interrompida, o que provocará “a morte rápida das células decorrente 

da privação de oxigênio e do acúmulo de gases residuais” (TORTORA, 2012).  

O sistema pulmonar ou respiratório divide-se em sistema respiratório 

superior e inferior. O sistema respiratório superior é formado por órgãos localizados 

externamente a caixa torácica: nariz externo, cavidade nasal, faringe, laringe e parte 

superior da traqueia. Já os órgãos do trato respiratório inferior estão localizados na 

cavidade torácica: parte inferior da traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos e 

pulmões (TORTORA, 2012). 

Os pulmões preenchem praticamente toda a área torácica. Os pulmões 

são separados pelo mediastino e podem ser comparados a um semicone 

posicionado verticalmente, apresentando: uma base, relativamente côncava, 

relacionada com a área superior do diafragma; o ápice na região superior e voltado 

para cima; a face costal, onde é possível observar o desenho das costelas e 

espaços intercostais; e a face mediastinal, onde se localiza o hilo pulmonar, “por 

onde os brônquios, vasos sanguíneos pulmonares, vasos linfáticos e os nervos 

entram e saem” (TORTORA, 2012, p. 880). Tais estruturas só permanecem juntas 

devido à pleura e ao tecido conjuntivo, constituindo assim a raiz do pulmão (Figura 

7). 
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Figura 7: Vista anterior dos pulmões. 

 

Fonte: Netter, 2011. 

A função de fixar os pulmões ao mediastino é dada as raízes dos 

pulmões, que abrange os brônquios, artérias pulmonares, veias pulmonares superior 

e inferior, plexos pulmonares de nervos e vasos linfáticos. A área onde se localizam 

tais estruturas é denominada de hilo pulmonar, e este pode ser comparado a área 

terra onde é plantada uma planta e suas raízes penetram (MOORE, 2012). 

No nível da quinta vértebra torácica está localizada a árvore brônquica, 

que pode ser comparada ao “tronco da árvore”, e se bifurca em brônquios principais 

que entram nos hilos dos pulmões (APPLEGATE, 2012). Há diferenças entre o 
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brônquio principal esquerdo e direito, sendo este último mais largo, mais curto e 

mais vertical, entrando diretamente no hilo. Cada brônquio principal (primário) se 

divide em brônquios lobares (secundários), que se ramificam em brônquios 

segmentares (terciários) “que suprem os segmentos broncopulmonares” (MOORE, 

2012, p.170), que são as maiores subdivisões de um lobo. Em seguida, estão os 

bronquíolos condutores, que tem a função de transportar o ar, mas não possuem 

glândulas nem alvéolos. Após os bronquíolos condutores, se encontram os 

bronquíolos terminais, que dão origem aos bronquíolos respiratórios que são 

compostos por bolsas alveolares, conforme demonstrado na Figura 8. O alvéolo 

pulmonar tem um papel importante na realização das trocas gasosas, pois é em 

virtude do alvéolo que “os bronquíolos respiratórios participam tanto do transporte de 

ar quanto da troca gasosa” (MOORE, 2012, p.171). 

Figura 8: Estrutura interna e organização dos pulmões: 

 

Fonte: Moore, 2012, p.171.  
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2.6  SISTEMA CARDIOVASCULAR EM MEDICINA NUCLEAR  

O coração pode ser acometido por inúmeras patologias, como infarto 

agudo do miocárdio, doença arterial coronariana, cardiopatia isquêmica, e muitas 

outras. Segundo Smanio (2012) a incidência da Doença arterial coronariana (DAC) 

vem aumentando, sendo também a segunda maior causa de morte no Brasil, com 

uma média de 80 mil mortes por ano. Estes tipos de doenças cardiovasculares 

requerem exames que determinem a extensão, a gravidade, e a localização de tais 

anormalidades.  

A cintilografia miocárdica é um método de diagnóstico por imagem não 

invasivo, que permite diagnosticar pacientes acometidos por patologias cardíacas, e 

tem demonstrado grande eficácia nos estudos. Ela consiste na injeção de um 

radiotraçador que se distribui proporcionalmente conforme o fluxo coronariano, se 

distribuindo no miocárdio. A gama-câmara detecta a radiação gama emitida pelo 

radionuclídeo injetado, gerando a imagem planar do miocárdio para avaliação 

clínica.  As imagens são obtidas em duas etapas: repouso e após estresse. O 

estresse é realizado preferencialmente em esteira ergométrica para demonstrar 

sintomas induzidos por esforço, resposta hemodinâmica, presença de arritmias e 

avaliação da capacidade funcional. Caso o paciente não tenha condições clínicas de 

realizar o estresse na esteira, é realizado o estresse farmacológico com dipiridamol 

ou adenosina (GROSSMAN, 2008). 

2.6.1 Biodistribuição cardiovascular 

O composto químico que se liga ao radionuclídeo é responsável pela 

distribuição da radiofármaco no organismo. A biodistribuição no corpo humano é um 

processo fisiológico, onde o fármaco é direcionado por meio do metabolismo do 

organismo até o órgão de estudo (OLIVEIRA, 2006). 

O 99mTc-MIBI é transportado passivamente para as mitocôndrias 

miocárdicas em proporção ao fluxo sanguíneo. Mais precisamente, ele “é um 

complexo catiônico, que se difunde passivamente por meio da membrana capilar e 
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celular” (VERBENE, 2015, p.12), mais lentamente que o Tálio-201, e 

consequentemente resultando em uma extração mais prolongada. Ao aumentar-se a 

perfusão, há o aumento da absorção miocárdica dos marcadores marcados com 

99mTc . O corpo humano utiliza os sistemas hepato-biliar e os rins para eliminação do 

radiotraçador.  

O 99mTc-Tetrofosmin, é transportado e absorvido de forma semelhante a 

anterior, “com aproximadamente 1,2% da dose administrada ocupada pelo 

miocárdio” (VERBENE, 2015, p.12). Este liga-se aos miócitos, que são fibras 

musculares que constituem os músculos. Em relação ao MIBI, o Tetrofosmin é 

eliminado mais rapidamente do corpo humano, por meio dos rins e do sistema 

hepatobiliar.  

Já o 201Tálio é análogo ao potássio, e se distribui por meio de um 

“mecanismo de troca de sódio-potássio, entrando passivamente ao longo de um 

gradiente de eletro potencial” (VERBENE, 2015, p.13). É distribuído no período 

determinado de 20 minutos após a administração, e como o 201Tálio não está preso 

a miócitos e nenhum outro tipo de tecidos, a redistribuição ocorre durante várias 

horas após a administração. Ele permite a aquisição de imagens que refletem bem a 

viabilidade, devido a suas características (VERBENE, 2015; SHACKETT, 2008). O 

201Tálio possui esta característica de redistribuição, que também é chamada de 

“fenômeno de redistribuição” (TOLEDO, 2011, p.2), mudanças de fluxo causadas 

pelo estresse (que pode ser físico ou farmacológico) são avaliadas devido a esta 

característica de redistribuição do 201Tálio, que proporciona “imagens obtidas 

imediatamente após administração do agente nesta etapa, e a comparação destas 

com imagens tiradas várias horas mais tarde (em média 4 horas)” (TOLEDO, 2011, 

p.2). 

Diferente do 201Tálio, os radiofármacos marcados com o 99mTc não 

possuem o efeito de redistribuição no organismo, e por conta disso precisam ser 

injetados duas vezes indistintamente para as etapas de repouso e estresse 

(HINORAKA, 2012). 
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2.7 SISTEMA PULMONAR EM MEDICINA NUCLEAR  

A cintilografia de perfusão pulmonar é indicada para inúmeras patologias, 

dentre elas avaliação da embolia pulmonar, avaliação da perfusão pulmonar, 

avaliação da dor torácica, avaliação da dispneia, avaliação da baixa saturação de 

oxigênio no sangue, entre outras (SHACKETT, 2008). Além disso, é possível 

diagnosticar o tromboembolismo pulmonar (TEP) por meio da cintilografia pulmonar, 

a qual demonstra também a extensão do evento tromboembólico (TERRA-FILHO, 

2010).  

Na cintilografia pulmonar pode ser realizada a perfusão e/ou a ventilação. 

Na perfusão, o radiofármaco MAA é administrado de forma endovenosa no paciente. 

Já na cintilografia de ventilação pulmonar são utilizados radioaerosóis que consistem 

em “partículas suspensas por gás (ar)” (BJAC, 2009, p.1361). O radionuclídeo 

utilizado neste exame é o 99mTc, marcado com o fármaco DTPA e seu método de 

administração no paciente é inalatório, com o auxílio de um nebulizador. 

2.7.1 Biodistribuição pulmonar 

O sistema pulmonar em MN pode ser estudado por meio de duas 

cintilografias, a de perfusão e/ou ventilação pulmonar.  

O 99mTc-MAA é o radiofármaco utilizado na cintilografia de perfusão 

pulmonar. Este tipo de cintilografia se baseia “na microembolização da 

microvasculatura pulmonar por partículas radiomarcadas” (HINORAKA, 2012, 

p.411).  

Após o preparo das partículas de 99mTc-MAA para injeção, estas se 

encontram em tamanho entre 10 e 90 μm. Este fator auxilia na obstrução mecânica 

da maioria dos vasos que recebem tais partículas, pois o diâmetro das arteríolas pré-

capilares se encontra geralmente em 20 e 25 μm e 7 e 10 μm. Quando administrado, 

“90% da dose é extraída pelo leito arterial pulmonar na primeira passagem pelo 

pulmão” (KOWALSKY, 2004, p. 572).   
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Ele relaciona-se a distribuição de partículas e atividade no pulmão ao 

fluxo sanguíneo regional. Dessa forma, um pulmão normal terá uma distribuição 

uniforme em toda a região pulmonar. Quando há obstrução pulmonar, a atividade da 

partícula é prejudicada e aparecerá como um defeito de perfusão na varredura. Caso 

a patologia seja um grande embolismo, este ocultará vasos grandes e produzirá 

extensos defeitos de perfusão ainda maiores que o anterior (KOWALSKY, 2004).  

A eliminação das partículas de 99mTc-MAA no pulmão é lenta, para 

viabilizar o tempo de ampliação para a imagem. A eliminação das partículas ocorre 

quando estas são fragmentadas pelo bombardeamento das células sanguíneas até 

que se tornem “pequenas o suficiente para percorrer o lúmen capilar” (KOWALSKY, 

2004, p. 566); deste modo, quanto menor for a partícula, mais rápida será sua 

depuração. 

O 99mTc-MAA após ter sua atividade diminuída nos pulmões passa a ser 

localizado em regiões como o estômago, rins, bexiga, além de órgãos do sistema 

endotelial, principalmente o fígado. Este radiofármaco pode ser excretado no leite 

materno, e devido a isso deve-se evitar a amamentação durante 24 horas após a 

realização do exame (HINORAKA, 2012).  

Na cintilografia de ventilação pulmonar, é utilizado o 99mTc-DTPA. A 

distribuição do radiofármaco ocorre na árvore pulmonar, “de forma proporcional a 

inalação” (HINORAKA, 2012, p.411). Fatores como a qualidade da inalação pode 

influenciar na presença de atividade na traqueia e nos brônquios, boca e vias aéreas 

superiores. No caso da ingestão do material, ainda poderá ser observada a presença 

do material no esôfago e estômago.  

Normalmente são utilizados os radioaerosóis que consistem em partículas 

suspensas em gás (ar). Tais “partículas radiomarcadas podem ser líquidas, sólidas 

ou uma combinação dos dois” (BJAC, 2009, p.1360). A permanência das partículas 

no pulmão dependerá de suas propriedades aerodinâmicas, especialmente seu 

tamanho e forma. Partículas finas são capazes de se penetrar na região alveolar por 

difusão. A variação no tamanho da partícula pode levar a pontos quentes, podendo 

induzir a “indicativos de doença obstrutiva das vias aéreas” (BJAC, 2009, p.1361). O 
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padrão respiratório também é significativamente importante na deposição dos 

aerossóis no pulmão. As partículas líquidas são hidrofílicas (possuem afinidade por 

moléculas de água), e têm seu tamanho aumentado quando entram em contato com 

a umidade das vias aéreas. Muitos nebulizadores que estão no mercado produzem 

aerossóis líquidos e, nestes casos, o diâmetro aerodinâmico mediano em massa 

(MMAD, do inglês Median mass aerodynamic diameter) da partícula deve ser o 

menor possível. O tamanho da gotícula inalada não deve exceder 2 μm (BJAC, 

2009, p.1361).  

Em virtude da física complexa que permeia os padrões de deposição dos 

aerossóis, o nebulizador deve ter seu desempenho testado clinicamente, a fim de 

evitar “um alto grau de deposição na condução das vias aéreas” (BJAC, 2009, 

p.1361). A interpretação do exame pode ser dificultada se o paciente apresentar 

doença obstrutiva das vias aéreas, pois haverá “uma deposição central 

predominante e pontos quentes na região” (BJAC, 2009, p.1361). Ao se utilizar um 

bom nebulizador, esses problemas são minimizados. O 99mTc-DTPA é o 

radiofármaco aerossol líquido mais utilizado neste exame. O meio de excreção é a 

filtração glomerular nos rins (BJAC, 2009, p.1361). 
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3 METODOLOGIA 

Este trabalho faz parte de um conjunto de mais três projetos a serem 

apresentados no semestre 2018.1 sobre procedimentos de cintilografias em 

Medicina Nuclear, cada um responsável por diferentes sistemas do corpo humano. 

Nesta pesquisa foram abordadas as cintilografias dos sistemas cardiovascular e 

pulmonar.  

Segundo Baptista (2015) as pesquisas documentais de fontes primárias 

visam a busca por materiais que auxiliem no saber. Com isto, definiu-se esta 

pesquisa como sendo do tipo documental, pois conforme afirma Motta (2015), foram 

analisados documentos oficiais, arquivos particulares e livros didáticos, sendo todos 

de fontes primárias, especificamente selecionados e aplicados ao campo da 

Medicina Nuclear.  

Foi realizada uma busca dos guidelines internacionais e manuais de 

procedimentos de clínicas tidas como referência em Medicina Nuclear. O material 

coletado propiciou a criação de dois capítulos para o Manual Prático de 

Procedimentos Cintilográficos, junto às partes constituintes.  

3.1   DELINEAMENTO DA PESQUISA 

Deu-se o início da pesquisa com a busca de diretrizes de procedimentos 

cintilográficos dos sistemas cardiovascular e pulmonar. As diretrizes são 

documentos oficiais encontrados nos sites da Sociedade Brasileira de Medicina 

Nuclear (SBMN), European Association of Nuclear Medicine (EANM), Society of 

Nuclear Medicine and Molecular Imaging (SNMMI) e American Society of Nuclear 

Cardiology (ASNC). A busca nessas homepages é crucial para conhecer os 

principais procedimentos cintilográficos adotados nos diversos serviços de MN. 

Deste modo, pode se estabelecer um paralelo entre o que é culturalmente aplicado 

no Brasil e internacionalmente. Este processo foi realizado no período de dezembro 

de 2017 a março de 2018. 
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 O passo seguinte foi a escolha dos serviços de MN, que foram 

convidados a contribuir com este estudo, com o compartilhamento dos manuais de 

procedimentos cintilográficos aplicados em suas rotinas. O critério de escolha para 

esta seleção foi o método aleatório simples (BARBETTA, 2006), entre as regiões de 

maior concentração de SMN no Brasil, com intuito de conhecer a realidade aplicada 

no país. Após a definição dos SMN, foi feito contato por telefone e e-mail. Então, 

solicitou-se o compartilhamento dos manuais (APÊNDICE A). Dois serviços de 

medicina nuclear forneceram seus protocolos, contribuindo na construção dos 

resultados deste trabalho. Esta coleta de dados foi realizada no período de março a 

abril de 2018. 

Para organização e análise destes dados, os mesmos foram inseridos em 

uma planilha do Google planilhas (APÊNDICE B), onde a pesquisadora pode 

ordenar e analisar os dados conforme o fluxo de envio dos manuais de 

procedimentos SMN. Os materiais coletados foram trabalhados durante os meses de 

abril e maio de 2018. 

Para o tratamento dos dados, foi feita uma análise dos seguintes itens 

constituintes dos protocolos: anatomofisiologia, radiofarmácia, radionuclídeo, 

radiofármaco, biodistribuição, atividade adulto e pediátrica, via de administração, 

interações medicamentosas, indicação, contraindicação, preparo do paciente, 

instrumentação, protocolo de aquisição, artefatos e técnica cintilográfica, conforme o 

Apêndice B. Os itens dos protocolos adquiridos tiveram como base os guidelines 

pesquisados na primeira etapa dessa pesquisa. 

O tratamento dos dados obtidos durante a pesquisa resultou em 2 capítulos 

(Cintilografia do Sistema Cardiovascular e Cintilografia do Sistema Pulmonar) do 

Manual Prático de Procedimentos Cintilográficos.  

Para ilustrar os procedimentos cintilográficos contidos no manual, 

encaminhou-se um Termo de Cessão de Imagem (APÊNDICE C) para uma clínica 

localizada em Florianópolis-SC. O termo foi dirigido à clínica no mês de abril de 

2018.  



43 

 

 

 

Durante abril e maio de 2018 foi realizada a redação do trabalho, o qual foi 

encaminhado para a banca avaliadora no dia 29 (é a data em que foi encaminhado 

para a banca, e não a data da apresentação) de junho de 2018. Este trabalho de 

conclusão de curso finda com a defesa da pesquisa em julho de 2018.  
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em análise dos documentos descritos na metodologia deste trabalho, 

obteve-se resultados que fomentaram a produção dos 4 tópicos subsequentes, 

sendo eles: Cintilografia miocárdica com 99mTc ou 201Tl, Cintilografia de inalação 

pulmonar e Cintilografia de perfusão pulmonar com 99mTc.  

4.1 CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA COM 
99MTECNÉCIO 

Este capítulo contém os resultados obtidos em análise dos protocolos dos 

Serviços de Medicina Nuclear (SMNs), guidelines nacionais e internacionais, e 

literatura que inclua a Cintilografia miocárdica.  

Os RFs (radiofármacos) aplicados na cintilografia de perfusão miocárdica 

são o 99mTc-sestamibi ou 99mTc-tetrofosmin. O radionuclídeo utilizado no exame é o 

99mTc que emite radiação gama, com energia de 140 keV e meia vida de 6 horas, 

características que o tornam um RF adequado para realização de cintilografias. 

A cintilografia miocárdica é realizada em duas etapas, sendo elas repouso 

e estresse. O exame é “usado para avaliar a distribuição sanguínea no miocárdio em 

repouso e em esforço” (AMORIM, 2015, p.1).  

4.1.1 Indicações clínicas 

 A indicação clínica é fundamental para que o profissional tenha em 

mente as possíveis patologias a serem investigadas e observadas no decorrer do 

exame. Entretanto, os SMNs analisados não continham esta informação em seus 

protocolos. De acordo com as análises realizadas, conforme os parâmetros previstos 

na metodologia deste trabalho, as indicações para a cintilografia miocárdica não 

possuem variância entre as literaturas e guidelines verificados no estudo em 

questão. 
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 São inúmeras as patologias demonstradas nos guidelines. De forma 

consolidada, podemos destacar as seguintes indicações para este exame: dor 

torácica aguda; doença arterial coronariana (DAC); história de infarto agudo do 

miocárdio (IAM); diabetes mellitus ou doença vascular periférica ou cerebral; ECG 

(eletrocardiograma) sugestivo de isquemia; angina instável; insuficiência cardíaca 

descompensada; doença valvar grave; disfunção ventricular grave; escore de 

Framingham, que possibilita estabelecer o risco de doenças cardiovasculares como 

infarto agudo do miocárdio (IAM), em até 10 anos (VERBENE, 2015; HENZLOVA, 

2016; AMORIM, 2015).  

4.1.1.1 Estresse físico  

 O teste de estresse físico vem sendo utilizado por mais de 60 anos na 

realização das cintilografias miocárdicas. É indicado para pacientes que não 

possuam contraindicações para realizar o estresse físico, como estenose 

significativa de artéria coronária principal esquerda conhecida ou estenose aórtica 

grave assintomática (ASNC, 2016).  

Preferencialmente o teste de estresse físico deve ser o de primeira 

escolha. Segundo a SBMN, o teste de estresse físico “sempre deve ser o estresse 

de escolha, pois adiciona informações prognósticas ao exame” (AMORIM, 2015, p. 

2).  

4.1.1.2 Estresse farmacológico 

 Em determinados casos, há a necessidade de se realizar o estresse 

farmacológico, em vista da impossibilidade de o paciente realizá-lo fisicamente. Tal 

averiguação é feita pelo corpo clínico.  

Na análise dos protocolos e guidelines, verificou-se a prevalência na 

utilização do medicamento denominado dipiridamol. Entretanto, não há descrição 

nos protocolos disponibilizados pelas clínicas quanto as indicações clínicas para 

optar pelo estresse farmacológico.  
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Henzlova (2016) discorre sobre as situações em que é indicado realizar o 

teste de estresse farmacológico com o uso do dipiridamol,  são elas: incapacidade 

de realizar exercício físico devido a limitações físicas não-cardíacas ou devido à falta 

de motivação; anormalidades eletrocardiográficas basais; estratificação de risco de 

pacientes clinicamente estáveis em grupos de baixo e alto risco após infarto agudo 

do miocárdio; diagnóstico ou estratificação de risco após apresentação ao 

departamento de emergência com uma síndrome coronária aguda presumida que foi 

excluída por avaliação clínica em série, ECGs e 

marcadores séricos.  

4.1.2 Contraindicações 

Nos guidelines observaram-se contraindicações gerais, relacionadas ao 

exame de cintilografia miocárdica e específicas, em relação ao tipo de estresse a ser 

escolhido pelo médico, como é o caso do guideline elaborado pela American Society 

of Nuclear Cardiology (2016).  

Os protocolos dos SMNs não discorrem sobre as contraindicações, fator 

relevante na realização das cintilografias. Contraindicações discriminadas nos 

protocolos auxiliam na avaliação do grau de impossibilidade do paciente realizar o 

exame e fornece subsídios para o profissional considerar a necessidade de tal 

exame. 

Conforme o guideline da SBMN (2015) a gravidez é relativamente 

contraindicada devido aos fatores de proteção radiológica em período gestacional, 

exceto nos casos em que o corpo clínico entenda ser necessário.  

4.1.2.1 Estresse físico  

O estresse físico é uma etapa primordial na cintilografia miocárdica, pois 

avalia a distribuição sanguínea em esforço no miocárdio (AMORIM, 2015). A EAMN 

(2015) assim como a SBMN (2015) e a ASNC (2016), discorrem sobre dois tipos de 

contraindicações ao teste de estresse físico, as quais são denominadas como 
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absolutas e relativas. A síndrome coronariana aguda, a embolia pulmonar aguda, a 

hipertensão pulmonar grave, a dissecção aguda da aorta, a estenose aórtica grave 

sintomática, a cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva, a arritmia descontrolada, a 

miocardite aguda e pericardite, e a endocardite ativa, são contraindicações absolutas 

ao estresse físico dispostos nas diretrizes.  

Em relação às contraindicações relativas, podemos citar a lesão de tronco 

da coronária esquerda significativa, estenose aórtica severa, distúrbios eletrolíticos, 

bloqueio atrioventricular de alto grau, e miocardiopatia hipertrófica obstrutiva (ASNC, 

2016; SBMN, 2015; EANM, 2015). 

4.1.2.2 Estresse farmacológico 

As contraindicações absolutas ao teste com vasodilatadores são 

semelhantes ao teste de exercício físico. Entretanto, no caso de síndrome 

coronariana aguda, incluindo angina instável, o teste de estresse com vasodilatador 

pode ser considerado quando o paciente estiver estável por pelo menos 48 horas e o 

risco for clinicamente avaliado e considerado aceitável (EAMN, 2015). 

4.1.3 Interações medicamentosas  

Nos testes de estresse farmacológico são administrados vasodilatadores 

no paciente como o dipiridamol, sendo este o mais utilizado no país. Alimentos que 

contém cafeína, teofilina e teobromina são inibidores dos receptores de adenosina 

que requerem retenção de metilxantinas antes de testar e permitir a reversão do 

efeito com aminofilina ou cafeína quando clinicamente indicado. No local deve estar 

disponível aminofilina, para reversão de efeitos colaterais ao estresse com o uso de 

vasodilatadores. A American Society of Nuclear Cardiology (2016) afirma que 

medicamentos cardíacos anti-isquêmicos (incluindo β-bloqueadores, nitratos e 

antagonistas do cálcio) diminuem a precisão diagnóstica do teste de estresse com 

vasodilatador, porém suspendê-los fica a critério do médico solicitante. 



48 

 

 

 

Este estudo analisou concomitantemente a bula do dipiridamol, que 

também aborda as interações medicamentosas. Similarmente à ASNC, a bula do 

dipiridamol descreve interações medicamentosas com derivados de xantina (como 

cafeína e teofilina) que reduzem o efeito do vasodilatador e, portanto, devem ser 

evitadas 24 horas antes da realização do estresse farmacológico com o uso do 

dipiridamol (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÂRIA, 2013).  

 

4.1.4 Preparo do paciente  

O paciente deve seguir alguns preparos antes da realização da 

cintilografia. Segundo a ASNC (2016), para a realização do teste ergométrico o 

paciente não deve ingerir alimentos no mínimo 3 horas antes do exame. Caso o 

paciente esteja marcado para o período da tarde, ele poderá ingerir alimentos leves 

como cereais ou frutas. De acordo com o guideline da EANM (2015) e os protocolos 

disponibilizados pelos SMNs, deve-se suspender a cafeína nas 12 horas 

antecedentes ao exame, pois “eles antagonizam os efeitos vasodilatadores” 

(VERBENE, 2015, p.25-26.). A suspensão deve ser realizada, devido a inúmeros 

casos em que o estresse físico é alterado para estresse farmacológico. Essa 

alteração na escolha dos testes é realizada pelo corpo clínico após a avaliação da 

condição do paciente. Pacientes diabéticos, dependentes de insulina, devem ser 

agendados preferencialmente para o período matutino.  

Ainda conforme a ASNC (2016), se o estresse de escolha for do tipo 

farmacológico, alguns preparos serão semelhantes ao do teste ergométrico, tais 

como: o paciente não deve ingerir alimentos nas 3 horas antecedentes ao exame, 

evitar o consumo de café, chá ou bebidas que contenham cafeína ou teofilina em 

sua composição 12 horas antes do teste.  

Para a realização do exame, uma quantidade de 0,56 mg/kg de 

dipiridamol é administrado ao paciente por via endovenosa, durante 4 minutos. Deve 

ser realizada a monitorização do ECG da mesma forma com que são realizados nos 
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testes de esforço. Finalizada a administração do dipiridamol, aguardar 3 a 5 minutos 

para depois administrar o radiofármaco.  

A SBMN (2015) orienta que as medicações cardíacas sejam suspensas, 

de maneira que os betabloqueadores e bloqueadores do canal de cálcio sejam 

suspensos 3 dias antes da realização do exame e os vasodilatadores sejam 

suspensos 24 horas antes. Entretanto, caso o médico queira avaliar o efeito das 

medicações no organismo do paciente, não há a necessidade de suspendê-las. 

Recomenda-se também que o paciente evite refeições pesadas antes do exame e 

remova todos os objetos metálicos da região do tórax, visto que estes podem 

atenuar a radiação do coração. 

 

4.1.5 Atividade e método de administração  

A atividade administrada nas cintilografias de perfusão miocárdica deve 

estar de acordo com os princípios ALARA, com doses tão baixas “quanto 

razoavelmente exequíveis”. Nos protocolos disponibilizados pelos SMNs encontraram-

se duas possíveis situações. Em protocolos de 1 dia é utilizada a atividade de 7 a 10 

mCi (259 a 370 MBq) de 99mTc-MIBI para a etapa de repouso e atividade 3 vezes 

maior para a etapa de estresse, similar ao que recomenda a SBMN (2015). De outra 

maneira, em protocolos de 2 dias são utilizadas atividades de mesmo valor tanto nas 

etapas de repouso como de estresse, contudo a International Atomic Energy Agency 

(IAEA) recomenda que a atividade de 36 mCi (1332 MBq) não seja excedida, visando 

promover a redução da exposição do paciente à dose de radiação (EINSTEIN, 2015). 

Foi verificada a ausência de informações em ambos os SMNs quanto à atividade 

utilizada em protocolos de 1 dia e protocolos de 2 dias, especificando apenas a 

atividade administrada, sem associar para qual tipo de protocolo é aplicada. 

A ASNC (2016) também direciona para outras diretrizes já dispostas 

anteriormente pela sociedade. Uma destas diretrizes dispõe que a indicação clínica e 

estrutura física de cada paciente são fatores que devem ser observados, 



50 

 

 

 

proporcionando a melhor combinação de radiofármacos e protocolos selecionados, 

usando os três seguintes critérios: radionuclídeos com meia-vida mais curta, como  

99mTc e 18F, realização somente de testes de estresse e dosagem baseada no peso 

(CERQUEIRA, 2010). 

O guideline da ASNC (2016) discorre detalhadamente sobre as possíveis 

etapas que podem ser escolhidas pelo profissional. Na diretriz é apresentada uma 

tabela com os valores de atividade recomendados nos protocolos de 1 ou 2 dias, em 

pacientes magros e obesos, atividade da primeira e segunda injeção e a dose 

absorvida (mSv) pelo paciente. Entretanto, estes valores tratam-se de médias 

realizadas a partir de pacientes típicos, e as diferenças corporais de cada paciente 

devem influenciar na escolha da atividade administra.  

A atividade para pacientes pediátricos não foi encontrada em nenhum dos 

protocolos dos SMNs, sendo relevante que a atividade seja alterada considerando 

este fator.  

Desta forma, a EANM (2015) criou uma ferramenta chamada Dosage 

Card, que proporciona a atividade em MBq por meio de um cálculo. Os RFs 

receberam uma classificação com valores bases (A, B ou C), os quais são 

multiplicados pelos dados da tabela do fator de multiplicação (Tabela 1) de acordo 

com o peso do paciente e a classificação do RF, resultando na atividade final que 

deve ser administrada no paciente pediátrico.  Nas tabelas 2, 3 e 4 são demonstradas 

as classificações do RF com os valores mínimos, para protocolos de 1 ou 2 dias, de 

acordo com a etapa escolhida pelo médico (repouso ou estresse). 

Tabela 1 - Fator de multiplicação. 

Peso kg A B C Peso kg A B C 

3 1 1 1 32 3.77  7.29  14.00 

4 1.12  1.14  1.33 34 3.88  7.72  15.00 

6 1.47  1.71  2.00 36 4.00  8.00  16.00 
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8 1.71  2.14  3.00 38 4.18  8.43  17.00 

10 1.94  2.71  3.67 40 4.29  8.86  18.00 

12 2.18  3.14  4.67 42 4.41  9.14  19.00 

14 2.35  3.57  5.67 44 4.53  9.57  20.00 

16 2.53  4.00  6.33 46 4.65  10.00  21.00 

18 2.71  4.43  7.33 48 4.77  10.29  22.00  

20 2.88  4.86  8.33 50 4.88  10.71  23.00 

22 3.06  5.29  9.33 52-56 5.00  11.29  24.67 

24 3.18  5.71  10.00 56-58 5.24  12.00  26.67 

26 3.35  6.14  11.00 60-62 5.47  12.71  28.67 

28 3.47  6.43  12.00 64-66 5.65  13.43  31.00 

30 3.65  6.86  13.00 68 5.77  14.00  32.33 

Fonte: Adaptado European Association of Nuclear Medicine. 

 

 

Tabela 2: Classificação do 
99m

Tc-MIBI para teste de estresse e/ou repouso cardíaco (em protocolo de 

2 dias) segundo a EANM. 

Radiofármaco Classificação Atividade base (apenas para fins 

matemáticos) 

Atividade mínima 

recomendada  

99m
Tc-MIBI B 42.0 MBq (1,13 mCi) 80 MBq (2,16 mCi) 

Fonte: Adaptado de European Association of Nuclear Medicine. 
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Tabela 3: Classificação do 
99m

Tc-MIBI para teste de repouso cardíaco (em protocolo de 1 dia) 

segundo a EANM. 

Radiofármaco Classificação Atividade base (apenas para fins 

matemáticos) 

Atividade mínima 

recomendada  

99m
Tc-MIBI B 28.0 MBq (0,75 mCi) 80 MBq (2,16 mCi) 

Fonte: Adaptado de European Association of Nuclear Medicine. 

 

Tabela 4: Classificação do 
99m

Tc-MIBI para teste de estresse cardíaco (em protocolo de 1 dia) 

segundo a EANM. 

Radiofármaco Classificação Atividade base (apenas para fins 

matemáticos) 

Atividade mínima 

recomendada  

99m
Tc-MIBI B 28.0 MBq  (0,75 mCi) 80 MBq (2,16 mCi) 

Fonte: Adaptado de European Association of Nuclear Medicine. 

 

No caso de pacientes obesos submetidos a protocolos de dois dias, a 

otimização da dose de radiação é feita com a realização de imagens de estresse no 

primeiro dia. Imagens em repouso só devem ser realizadas se os resultados na etapa 

de estresse forem anormais. Este é um fator importante para promover a efetivação 

dos princípios de proteção radiológica, minimizando tanto quanto possível as doses 

de radiação ao paciente (EANM, 2015).  

O controle de qualidade do RF deve ser realizado de acordo com as 

normas do fabricante, de forma que esteja dentro dos critérios farmacopeicos (pH 

entre 5,0 e 6,0 e pureza radioquímica acima de 90%) (SBMN, 2015). 
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4.1.6 Reações adversas 

O teste de estresse farmacológico utiliza medicamentos como o 

dipiridamol para promover uma modificação na função fisiológica do organismo, 

neste caso a vasodilatação. Ao ser administrado no paciente, este pode provocar 

reações adversas nocivas e desagradáveis. Segundo a ASNC (2016) os efeitos 

colaterais leves são mais recorrentes, incidindo aproximadamente em 50% dos 

pacientes. Dentro destes eventos estão: dor torácica, cefaleia, tontura, extrassístoles 

ventriculares, náusea, hipotensão e rubor.  O bloqueio atrioventricular é a reação 

adversa de menor incidência, ocorrendo em 2% das reações. O IAM fatal ou não 

fatal foi relatado, mas é extremamente raro.  

Para reverter as reações adversas, é recomendado que após um minuto 

da injeção do radiotraçador, seja administrada via endovenosa de 50 mg a 250 mg 

de aminofilina (ASNC, 2016; SBMN, 2015). A SBMN (2015) afirma que não é 

necessária a utilização da aminofilina caso o SMN utilize como vasodilatador a 

adenosina (por conta da sua meia vida curta). Entretanto, os SMNs analisados no 

presente estudo não descrevem a utilização da adenosina como vasodilatador em 

seus serviços, revelando de forma intrínseca que o medicamento não é comumente 

utilizado nos SMNs nacionais.  

A EAMN afirma que “a medicina nuclear tem sido caracterizada pela 

ocorrência rara de eventos adversos agudos e crônicos” (2015, p.14). Afirma 

também que entre o período de 1980 a 2000, foram registrados menos de 50 

relatórios anualmente na Europa, sendo que grande parte das reações relatadas 

foram do tipo leves e transitórias, “como erupções cutâneas, rubor, gosto metálico e 

reações vasovagais”.  Dentre os casos, poucos foram os que necessitaram de 

tratamento pós-reação.  

Segundo Silindir (2008) ao utilizar o 99mTc-MIBI ou 99mTc-tetrofosmin, o 

paciente pode sentir: dispneia aguda; comichão; angina; hipotensão; bradicardia; 

erupção cutânea no corpo e nas extremidades até 2 dias após sua administração; 

hipersensibilidade; gosto metálico ou amargo na garganta; hipertensão; vertigem; e 
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leucocitose leve.  

 

4.1.7 Biodistribuição 

Nos protocolos disponibilizados pelos SMNs não foram encontradas 

informações acerca da biodistribuição do 99mTc-MIBI.  

O 99mTc-MIBI se deposita no tecido miocárdico viável proporcionalmente à 

região coronária onde há fluxo sanguíneo. Sua captação no miocárdio depende do 

fluxo sanguíneo. A via de eliminação do RF é por meio do sistema hepatobiliar. A 

hipercaptação na vesícular biliar e no intestino são visualizadas na primeira hora 

após a injeção (GRUPO RPH PHARMA, 2018).  

 

4.1.8 Instrumentação 

Os SMNs e a EANM (2015) utilizam equipamentos gama câmara, 

colimador LEAP (Low Energy All Purpose) de baixa energia e alta resolução, janela 

em 15% centralizada em 140 keV para 99mTc, devido as características dos fótons 

que saem do 99mTc e adentram o colimador LEAP, que é projetado para absorver 

este tipo de fótons. 

As projeções são planares anterior, oblíqua anterior esquerda de 40º e 

70º, e lateral esquerda. No caso de equipamentos SPECT inicia-se a aquisição em 

oblíqua anterior direita à 45º e gira 180º até oblíqua posterior esquerda, à 45º. Nas 

aquisições planares são realizadas 500 mil contagens por imagem. Em 

equipamentos SPECT realiza-se 64 steps de 20 segundos cada. Há divergência 

desta informação em relação à SBMN (2015), que orienta que sejam realizados 

steps programados a cada 3º ou 6º, com tempo de aproximadamente 40 segundos, 

por step, na etapa de repouso, e em torno de 25 segundos, por step, na etapa de 

estresse.  

A aquisição das imagens, segundo a SBMN (2015), é realizada da mesma 

forma que os protocolos das clínicas, dispostos no parágrafo anterior. Ambos os 
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SMNs utilizam matriz 64x64. Sempre que possível, é utilizado durante o exame um 

eletrocardiograma (GATED) em ambas as etapas da cintilografia miocárdica, com 

exceção de paciente arrítmico. O GATED possibilidade a criação de imagens que 

demonstram a sístole e diástole máxima do paciente (Figura 9). É possível visualizar 

a estrutura cardíaca em sístole (demonstrada em laranja) e diástole máxima 

(demonstrada como uma rede verde) em diversas angulações. São visualizadas as 

regiões anterior e inferior do coração, assim como seu ápice, base e face septal. 

Caso a rejeição dos batimentos seja superior a 10%, deve-se checar as conexões e 

trocar a posição dos eletrodos (SBMN, 2015).  

Figura 9: Imagens GATED em sístole máxima (amarelo) e diástole máxima (rede verde) 

– estresse primeira fileira e repouso segundo fileira. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

O guideline da EAMN (2016) indica que usualmente é aplicado o sistema 

SPECT de múltiplas cabeças, com cristais de Nal (Tl) capazes de ativar o ECG. O 

corretor de atenuação é indicado caso haja disponibilidade do mesmo no SMN. 
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Dispõe também que a cintilografia pode ser realizada usando uma câmara de 

cabeça dupla ou tripla. A recomendação é de que a configuração em equipamentos 

SPECT esteja em 90 ° ou “L” se forem usados para varredura de 180°. O tipo de 

colimador padrão segundo a EAMN é do tipo furos paralelos em câmaras Anger. 

 

4.1.9 Protocolos de aquisição 

O RF administrado na cintilografia miocárdica de ambos os SMN e em 

guidelines internacionais, foi o 99mTc-MIBI por suas vantagens devido às 

características que o compõe, porém também pode ser empregado o 99mTc-

Tetrofosmin. 

A ASNC (2016) dispõe de forma exemplificada as quatro possibilidades 

de protocolos e a atividade a ser empregada. Conforme a Figura 10 observa-se a 

realização do protocolo de um dia, realizando primeiro a etapa de repouso e depois 

a etapa de estresse. Em pacientes obesos, a atividade do protocolo de dois dias 

(estresse/repouso) pode ser aumentada.  

A partir do momento em que é administrado o RF, deve-se aguardar  

alguns instantes para iniciar a aquisição das imagens, de acordo com as Figuras 10 

e 11. Um exemplo é o protocolo de 1 dia, sendo a primeira etapa em repouso. Injeta-

se o RF, e aguarda 30-60 minutos; em seguida são adquiridas as imagens em 

repouso; se as imagens estiverem de acordo com os parâmetros de qualidade é 

realizado então o estresse (físico ou farmacológico); injeta-se novamente o RF após 

o pico de estresse; aguarda-se 15-45 minutos; e adquire as imagens em estresse 

(Figura 10). A forma como serão realizados os testes - físico ou farmacológico – e a 

escolha dos protocolos (1 ou 2 dias, com imagens tardias ou não) são determinadas 

pelo médico (ASNC, 2015). 
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Figura 10: Em A protocolo de 1 dia. Em B protocolo de 2 dias. 

 

Fonte: Adaptado de ASNC, 2016.  

Para os SMNs deve-se iniciar a aquisição de 45 minutos a 1 hora após a 

administração do RF. A aquisição no protocolo de estresse é iniciada entre 30 a 45 

minutos após injeção de 99mTc-MIBI.  
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Figura 11: Em A protocolo de 1 dia. Em B protocolo de 2 dias.  

 

Fonte: Adaptado de ASNC, 2016. 

Os guidelines internacionais e o nacional, e os SMNs afirmam que o 

paciente deve estar em decúbito dorsal horizontal com os braços elevados (Figura 

12). 
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Figura 12: Posicionamento em Cintilografia Miocárdica nas etapas de repouso. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

As imagens adquiridas na cintilografia miocárdica são apresentadas 

conforme a Figura 13, e processadas no eixo curto, demonstrado nas duas primeiras 

fileiras; eixo longo vertical, nas duas fileiras intermediárias; e eixo longo horizontal, 

nas duas últimas fileiras.  
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Figura 13: Cintilografia Miocárdica com 
99m

Tc - Estresse (primeira fileira) e Repouso (segunda fileira) 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

Em caso de paciente com Infarto agudo do miocárdio (IAM), as imagens 

são visualizadas hipocaptantes em determinadas regiões, demonstrando os tecidos 

onde já não há fluxo sanguíneo, conforme a Figura 14.  
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Figura 14: Cintilografia Miocárdica com 
99m

Tc - Estresse (primeira fileira) e Repouso (segunda fileira), 

demonstrando  IAM. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

4.1.10 Artefatos  

Os artefatos na imagem podem ser causados por inúmeros fatores, desde 

objetos metálicos, como objetos em bolsos, colares, monitores cardíacos, marca-

passos ou botões metálicos, os quais podem causar atenuação indesejada na 

imagem, até fisiológicos, como a hipercaptação na vesícula biliar. O posicionamento 

errado também pode produzir artefatos na imagem. Um exemplo disto é manter os 

braços do paciente ao lado do corpo, o qual causará atenuação dos fótons através 

do braço do paciente, resultando em hipocaptação na região. (SCHAKETT, 2008). 

De acordo com o observado na publicação de Schakett (2008), em 

imagens de perfusão por estresse farmacológico é comum a hipercaptação de 
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radiotraçadores hepáticos ou intestinais. A qualidade da imagem cintilográfica é 

melhorada com a diminuição da captação de radiotraçadores em regiões hepáticas e 

intestinais (HENZLOVA, 2016). 

As imagens opcionais são uma alternativa para reduzir os artefatos de 

atenuação. De forma que, podem ser realizadas imagens com a mama rebatida para 

eliminar ou reduzir artefatos na parede anterior. Outra opção é a aquisição de 

imagens em decúbito ventral em equipamentos SPECT, realizando uma rotação de 

180º, iniciando na oblíqua anterior do paciente. Essa alternativa reduz ou até mesmo 

elimina artefatos como atenuação do diafragma, abdome e mamas (SBMN, 2015). 

4.1.11 Protocolo de cintilografia miocárdica 

Este protocolo será parte integrante do livro Manual de Procedimentos 

Cintilográficos em Medicina Nuclear, do capítulo Cintilografia Miocárdica. 

Os RFs aplicados na cintilografia de perfusão miocárdica são o 99mTc-MIBI 

ou 99mTc-tetrofosmin. O radionuclídeo utilizado é o 99mTc que emite radiação gama, 

com energia a 140 keV e meia vida de 6 horas, características que o tornam um RF 

adequado para realização de cintilografias.   

4.1.11.1 Indicações clínicas 

Para o teste de estresse físico as indicações clínicas são: dor torácica 

aguda; DAC; história de IAM; diabetes mellitus ou doença vascular periférica ou 

cerebral; ECG sugestivo de isquemia; angina instável; insuficiência cardíaca 

descompensada; doença valvar grave; disfunção ventricular grave; e escore de 

Framingham.   

Para o teste de estresse farmacológico as indicações clínicas são: 

incapacidade de realizar exercício adequado; anormalidades eletrocardiográficas; 

IAM; diagnóstico ou estratificação de risco após apresentação ao departamento de 
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emergência com uma síndrome coronária aguda presumida, que foi excluída por 

avaliação clínica em série, ECGs marcadores séricos.  

4.1.11.2 Contraindicações  

As contraindicações absolutas e relativas ao estresse físico e 

farmacológico são: síndrome coronariana aguda, PE aguda, a hipertensão pulmonar 

grave, a dissecção aguda da aorta, a estenose aórtica grave sintomática, a 

cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva, a arritmia descontrolada, a miocardite aguda e 

pericardite e a endocardite ativa; lesão de tronco da coronária esquerda significativa, 

estenose aórtica severa, distúrbios eletrolíticos, bloqueio atrioventricular de alto grau, 

e miocardiopatia hipertrófica obstrutiva. A gravidez é relativamente contraindicada 

devido aos fatores de proteção radiológica em período gestacional, exceto nos casos 

em que o corpo clínico entenda ser necessário.   

4.1.11.3 Interações medicamentosas 

Ocorrem interações com derivados de xantina (cafeína, teofilina e 

teobromina). Também com medicamentos, incluindo β-bloqueadores, nitratos e 

antagonistas do cálcio.  

4.1.11.4 Preparo do paciente 

O paciente não deve ingerir alimentos 3 horas antes do exame e deve 

suspender o uso de cafeína 12 horas antes do exame. 

O paciente deve retirar todos os objetos metálicos da região do tórax que 

possam atenuar o coração.  

Se o teste de estresse for ergométrico, o paciente não deve ingerir 

alimentos antes do exame. Caso o exame seja no período da tarde, o paciente pode 

ingerir alimentos leves como cereais e frutas.  



64 

 

 

 

 Se o teste de estresse ser farmacológico, é administrado via endovenosa 

0,56 mg/kg de dipiridamol, durante 4 minutos. Realizar a monitorização do ECG da 

mesma forma com que são realizados nos testes de estresse. Finalizada a 

administração do dipiridamol, aguardar 3 a 5 minutos depois para administrar o 

radiofármaco.  

 

4.1.11.5 Biodistribuição  

O 99mTc-MIBI se deposita no tecido miocárdico viável proporcionalmente à 

região coronária onde há fluxo sanguíneo. Sua captação no miocárdio é dependente 

do fluxo sanguíneo.  

A via de eliminação do RF  ocorre por meio do sistema hepatobiliar, sendo 

que a hipercaptação na vesícular biliar e no intestino são visualizadas na primeira 

hora após a injeção (GRUPO RPH PHARMA, 2018).  

4.1.11.6 Atividade e método de administração  

O método de administração aplicado é endovenoso. A atividade 

recomendada tanto para protocolos de 1 ou 2 dias é de: 7 mCi (259 MBq) a 9 mCi 

(333 MBq) para a etapa de repouso e 3 vezes maior para a etapa de estresse. Em 

protocolo de 2 dias, a atividade recomendada é a mesma. Não se deve exceder um 

total de 36 mCi (1332 MBq).  

 Pacientes obesos submetidos a protocolos de 2 dias devem, 

primeiramente, realizar a etapa de estresse, de maneira que  somente deve-se 

realizar a etapa de repouso caso os resultados obtidos  na primeira etapa 

apresentem-se anormais.  

A atividade pediátrica deve ser determinada de acordo com a ferramenta 

Dosage Card. 
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4.1.11.7  Reações adversas 

O dipiridamol pode provocar reações como dor torácica, cefaleia, tontura, 

extrassístoles ventriculares, náusea, hipotensão e rubor. Para reverter o quadro, é 

recomendado que após um minuto da injeção do radiotraçador, seja administrada via 

endovenosa de 50 mg 250 mg de aminofilina.  

O 99mTc-MIBI ou 99mTc-tetrofosmin pode causar  reações adversas, tais 

como dispneia aguda, comichão, angina, hipotensão, bradicardia, erupção cutânea 

no corpo e nas extremidades até 2 dias após sua administração, hipersensibilidade, 

gosto metálico ou amargo na garganta, hipertensão, vertigem e leucocitose leve. 

4.1.11.8 Instrumentação  

São utilizados equipamentos gama câmara com colimador de baixa 

energia e alta resolução, com janela de 15% centralizada em 140 keV para 99mTc.  

As projeções são planares anterior, oblíqua anterior esquerda de 40º e 

70º, e lateral esquerda. Devem ser realizadas 500 mil contagens por imagem. 

No caso de equipamentos SPECT inicia-se a aquisição em oblíqua 

anterior direita a 45º, girando 180º até oblíqua posterior esquerda, à 45º.  Realiza-se 

64 steps de 20 a 40 segundos na etapa de repouso, e em torno de 20 a 25 

segundos, por step, na etapa de estresse. A matriz utilizada é de 64x64.  

Sempre que possível, é utilizado durante o exame um eletrocardiograma 

(GATED) em ambas as etapas da cintilografia miocárdica, com exceção de paciente 

arrítmico. O GATED possibilitará a formação de imagens que demonstram a sístole 

e a diástole máxima do paciente. Caso a rejeição dos batimentos seja superior a 

10%, deve-se checar as conexões e trocar a posição dos eletrodos (SBMN, 2015).  

4.1.11.9 Protocolo de aquisição  

Averiguar com o corpo clínico qual será o teste de estresse escolhido e a 
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ordem  de realização do exame (Ex: Protocolo de 1 dia, primeira etapa de estresse 

farmacológico e segunda etapa em repouso).  

No protocolo de 1 dia deve-se administrar o RF e aguardar de 30 a 60 

minutos para a aquisição das imagens em repouso; depois realizar estresse físico ou 

farmacológico (de acordo com a decisão do corpo clínico) e, no pico do esforço, 

aplicar o RF e aguardar 15-45 minutos para a nova aquisição das imagens.  

 Para o protocolo de dois dias, realiza-se o repouso no 1º dia e o estresse 

no 2º dia. Esta ordem pode ser alterada, sendo feito primeiro a etapa de estresse e 

depois (ou no 2º dia) o repouso, se necessário.  

O posicionamento do paciente é em decúbito ventral com os braços 

elevados.  

4.1.11.10 Artefatos 

Os artefatos são causados por objetos metálicos como objetos em bolsos, 

colares, monitores cardíacos, marca-passos ou botões metálicos, os quais podem 

causar atenuação indesejada na imagem.  

Imagens de perfusão por estresse farmacológico podem apresentar 

hipercaptação de radiotraçadores hepáticos ou intestinais.  

Imagens com a mama rebatida são uma opção para eliminar ou reduzir 

artefatos na parede anterior. Outra alternativa é a realização de imagens em 

decúbito ventral, em equipamentos SPECT, realizando uma rotação de 180º, 

iniciando na posição oblíqua anterior do paciente. 

4.2 CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA - 201TÁLIO 

Este capítulo contém os resultados obtidos em análise dos protocolos dos 

Serviços de Medicina Nuclear (SMNs), guidelines nacionais e internacionais, e 

literatura que inclua a Cintilografia Miocárdica, com aplicação do radionuclídeo 201Tl.  
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O 201Tl emite radiação X com energia de 68 keV a 80 keV e uma pequena 

quantidade de radiação gama. Sua meia vida física é de 73,1 horas e é ideal para 

imagens de redistribuição cardiovascular.  

4.2.1 Indicações clínicas  

De acordo com a análise dos guidelines nacional e internacionais, de 

forma sucinta o 201Tl é indicado para avaliação de viabilidade miocárdica, dentre as 

demais indicações citadas para o 99mTc-MIBI e 99mTc-tetrofosmin. Contudo, devido a 

suas características o 201Tl é indicado principalmente para realizar a etapa de 

redistribuição, auxiliando na detecção de áreas cardíacas viáveis, obtidas em 

imagens tardias.  

Os SMNs não dispõem informações sobre as indicações clínicas para a 

cintilografia miocárdica utilizando o 201Tl.  

 

4.2.2 Contraindicações  

Em análise dos protocolos cedidos pelos SMNs, observou-se que ambos 

não apresentam informações em relação às contraindicações para tal exame. 

Nos guidelines observaram-se contraindicações gerais, relacionadas ao 

exame de cintilografia miocárdica e específicas, em relação ao tipo de estresse a ser 

escolhido pelo médico, como é o caso do guideline elaborado pela American Society 

of Nuclear Cardiology (2016).  

Os protocolos dos SMNs não discorrem sobre as contraindicações, fator 

relevante na realização das cintilografias. Contraindicações discriminadas nos 

protocolos auxiliam na avaliação do grau de impossibilidade do paciente realizar o 

exame e fornece subsídios para o profissional considerar a necessidade de tal 

exame. 

Conforme o guideline da SBMN (2015) a gravidez é relativamente 
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contraindicada devido aos fatores de proteção radiológica em período gestacional, 

exceto nos casos em que o corpo clínico entenda ser necessário.  

 

4.2.3 Interações medicamentosas  

Conhecer as interações medicamentosas que ocorrem com o 201Tl é 

fundamental para distinguir captações relacionadas á patologia e as geradas devido 

ás interações com medicamentos. Os protocolos dos SMNs não descrevem sobre o 

assunto. No entanto, tais informações são encontradas nas bulas do RF e na 

literatura.  

Conforme a bula do RF, ocorrem interações do 201Tl com β-bloqueadores 

e nitratos, que provocam defeitos de perfusão ocasionados pelo exercício. A 

vasopressina causa defeitos de perfusão em pacientes que não apresentam 

patologia arterial crônica, gerando resultados falso-positivos. Os medicamentos 

propranolol, procainamida, lidocaína, fenitoína, doxorrubicina e glicosídeos cardíacos 

provocam hipocaptação miocárdica e hipercaptação hepática (INSTITUTO DE 

PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES, 2018). Mais especificamente, 

medicamentos como furosemida, dipiridamol e isoproterenol, ao interagir com o 201Tl 

causam um aumento na captação miocárdica. Já o propranolol e a digoxina 

diminuem a captação miocárdica (SAHA, 2004).  

 

4.2.4 Preparo do paciente  

Os SMNs orientam que o paciente suspenda medicamentos, se possível 

durante três dias, e realize jejum de duas horas antes do procedimento. A utilização 

do dipiridamol pode ser definida no momento do exame. Devido a este fator, 

recomenda-se que o paciente suspenda nas 36 horas antecedentes ao exame 

medicações para enxaqueca, ou medicamentos que possuem aminofilina, teofilina 



69 

 

 

 

ou outras xantinas em sua composição. Orienta também que se suspenda o 

dipiridamol 24 horas antes do exame. Em relação aos alimentos, é recomendado a 

suspensão de café, chá, refrigerantes, chocolate e cigarros 24 horas antes do 

exame. 

 

4.2.5 Biodistribuição  

Segundo a European Association Nuclear Medicine (2016) após 

administração do RF ocorre a distribuição na circulação sanguínea e 88% deste é 

eliminado após a primeira circulação. A captação miocárdica do RF aumenta 

proporcionalmente com a perfusão quando esta se eleva até 2,5 vezes acima dos 

níveis de repouso antes de atingir um platô na captação miocárdica. Após a 

captação inicial, ocorrerá a retenção prolongada de acordo com a viabilidade. O 201Tl 

não permanece preso no miócitos e outros tecidos, tal fator contribui para a 

redistribuição do RF ao longo de várias horas após a administração. Esta 

redistribuição leva à extração miocárdica do RF em regiões que eram isquêmicas 

quando o 201Tl foi injetado no pico do estresse, permitindo assim a aquisição de 

imagens de redistribuição (tardias) que independem da perfusão e retratam 

principalmente a viabilidade. 

Segundo a American Society of Nuclear Cardiology (2016) o 201Tl é um 

análogo do potássio, tem meia-vida física de 73,1 horas, sua emissão principal é de 

raios X de 68 a 80 keV, e a excreção do RF ocorre por meio dos rins. 

 

4.2.6 Atividade e método de administração  

Os guidelines e protocolos dos SMNs consentem seja administrada uma 

atividade única de 2,5 a 3,5 mCi de 201Tl antes do pico da atividade física ou no pico 

da vasodilatação farmacológica, com as imagens SPECT começando de 10 a 15 
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minutos após tal administração. Em torno de 2,5 a 4 horas depois, é realizada a 

imagem de redistribuição (em repouso). Caso a imagem de redistribuição apresente 

anormalidades de perfusão, pode-se realizar uma imagem tardia, em torno de 18 a 

24 horas após a administração. Em outros casos, também se pode reinjetar uma 

dose adicional de 1 a 2 mCi.  

O protocolo descreve outros métodos que podem ser utilizados nas 

cintilografias miocárdicas, como o uso isótopo duplo, onde é administrado o 201Tl em 

repouso, e um traçador marcado com 99mTc para estresse. Porém, tal método 

aumenta significativamente a dose no paciente, o que resulta em maior exposição do 

mesmo á radiação. Optou-se por não abordar tal protocolo, pois a ASNC recomenda 

contra a realização de cintilografias miocárdicas com isótopos duplos, levando em 

consideração os princípios de proteção radiológica (ASNC, 2016). 

A ferramenta Dosage Card não demonstra a atividade pediátrica para o 

201Tl.  

 

4.2.7 Reações adversas  

A bula do 201Tl (INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E 

NUCLEARES, 2018) dispõe que reações recorrentes ao uso do RF são raras. 

Contudo, descreve as seguintes reações: “reações alérgicas; cala frios; hipotensão; 

vertigem; e náusea”. Os SMNs não descrevem reações adversas em seus 

protocolos, sendo este um parâmetro fundamental para que o profissional esteja 

ciente das possíveis reações que podem ocorrer com o uso do RF.  

 

4.2.8 Instrumentação  

A SBMN (2015) não faz distinção em relação ao tipo de colimador e janela 

de energia do 201Tl para o radionuclídeos marcados com 99mTc. O equipamento 
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utilizado é gama câmara e as projeções são as mesmas que as discriminadas no 

protocolo que utiliza 99mTc. O tempo por “step” geralmente é de aproximadamente 40 

segundos por step para o 201Tl.  

São utilizados equipamentos gama-câmara SPECT, onde são realizados 

64 steps de 20 segundos cada. Os protocolos disponibilizados pelos SMNs orientam 

que as aquisições planares sejam realizadas com 500 mil contagens por imagem 

Tais protocolos informam que para o 201Tl o colimador de ser de alta resolução, com 

janela de energia em 15% a 164 keV. As aquisições realizadas são estáticas e 

SPECT. Nos protocolos dos SMNs não há informações sobre a matriz utilizada.  

O guideline da ASNC não informa especificamente informações como 

janela de energia, matriz e colimador do 201Tl.  

Na análise da diretriz da EAMN (2015) observou-se a prevalência da 

utilização da matriz 64x64. Em relação aos views, são utilizados 32 em 180º para o 

201Tl, mas também podem ser utilizados 64. A totalidade do tempo de aquisição não 

deve ser maior que 20 a 30 minutos, pois este fator aumenta a probabilidade de 

movimento do paciente. Segundo a diretriz, a janela de energia adequada para o 

201Tl é de 15 a 17% centralizada em 72 keV.  

 

4.2.9 Protocolo de aquisição 

Todos os guidelines e protocolos consentem que o posicionamento 

adequado para este exame seja em decúbito dorsal horizontal, com os braços 

elevados, acima da cabeça, como demonstrado na Figura 16.  
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Figura 16: Posicionamento para o exame de Cintilografia Miocárdica – Etapas de repouso e estresse 

com 
201

Tl. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

Os protocolos dos SMNs dispõem que as imagens estáticas são 

adquiridas em projeções anteriores, oblíqua anterior esquerda de 40º e 70º e lateral 

esquerda. A recomendação para imagens SPECT é que se iniciem em oblíqua 

anterior direita, girando 180º até oblíqua posterior esquerda em 45º.  

Não há distinção entre o posicionamento do protocolo com 201Tl e com 

99mTc (SBMN, 2015). 

As imagens são adquiridas de 10 a 15 minutos após a administração do 

201Tl, e as imagens de redistribuição em torno de 2,5 à 4 horas depois. O protocolo 

utilizado na segunda fileira da Figura 17, pode ser aplicado em apenas 1 dia (no 

caso do médico julgar não ser necessário imagens tardias de 24 horas). De acordo 

com os resultados obtidos nas imagens anteriores, pode ser optada pela realização 

de imagens tardias (entre 18 a 24 horas após a administração) (ASNC, 2016). 
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Figura 17: Demonstração dos protocolos de aquisição da imagem com 
201

Tálio. 

 

Fonte: Adaptado da ASNC, 2016.  

Similarmente ao guideline americano, o Europeu informa a possibilidade 

de realizar imagens de estresse após 5 a 10 minutos da administração do marcador. 

A EAMN (2015), também forma semelhante ao guideline da ASNC (2016), dispõe 

que a aquisição das imagens pode ser entre 3 á 4 horas depois. Afirma que em 

alguns casos essas 4 horas podem não ser suficientes para a redistribuição, dado 

este fato pode-se ser injetada uma segunda dose de 201Tl para proporcionar uma 

avaliação mais precisa da viabilidade miocárdica. Caso ao avaliar a imagem o 

profissional averigue ter sido incompleta a redistribuição, tem-se a opção de 

administrar o resto da injeção, depois de 60 minutos de redistribuição. O guideline 

Europeu, ainda de acordo com a ASNC (2016) aborda a imagem tardia (após 24 

horas) como uma opção a ser realizada para avaliação da viabilidade miocárdica 
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(HENSLOVA, 2016; VERBENE, 2015).  

A EAMN (2015) dispõe que a projeção das imagens é realizada em 180° a 

partir de 45 ° oblíqua anterior direita, a 45 ° oblíqua posterior esquerda, por causa da 

posição anterior do coração no hemitórax esquerdo. Para aquisições de 180°, os 

detectores duplos devem estar na configuração de 90° ou “L”. Em sistemas de 

cabeça tripla, é usada rotação de 360°.  

 

4.2.10 Artefatos  

No intuito de reduzir artefatos como, por exemplo, das mamas no caso 

das mulheres, realizam-se imagens opcionais. Estas podem ser imagens com a 

mama rebatida, que é uma projeção similar á habitual, porém com a mama rebatida 

para diminuir ou eliminar o artefato de atenuação na parede anterior. Paciente em 

decúbito ventral com a cabeça lateralizada, utilizando equipamento SPECT 180º 

iniciando na oblíqua anterior do paciente; imagem para eliminar ou reduzir a 

atenuações como atenuação do diafragma, abdome e mamas (SBMN, 2015). 

Imagens em decúbito ventral ou prona têm sido realizadas para reduzir o 

movimento do paciente e a atenuação da parede inferior em comparação com a 

imagem em decúbito dorsal. Quando o ECG não é utilizado, a combinação de 

imagens em decúbito dorsal pode ser útil. O uso desta abordagem pode permitir a 

identificação de artefatos de atenuação devido à mama e/ou gordura excessiva na 

lateral da parede torácica, “devido à mudança na posição das estruturas atenuantes 

que ocorrem na posição prona” (EANM, 2016, p.48).  

 

4.2.11 Protocolo cintilografia miocárdica com tálio201 

Este protocolo será parte integrante do livro Manual de Procedimentos 

Cintilográficos em Medicina Nuclear, do capítulo Cintilografia Miocárdica. 
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O 201Tl emite radiação X com energia de 68 keV a 80 keV e uma pequena 

quantidade de radiação gama. Sua meia vida física é de 73,1 horas e é ideal para 

imagens de redistribuição cardiovascular.  

4.2.11.1 Indicações clínicas 

O exame de cintilografia miocárdica com o uso do 201Tl é ideal para 

avaliação da viabilidade miocárdica e é aplicado na etapa de redistribuição, 

auxiliando na detecção de áreas cardíacas viáveis, obtidas em imagens tardias. 

  

4.2.11.2 Contraindicações  

As contraindicações absolutas e relativas ao estresse físico e 

farmacológico são: síndrome coronariana aguda, PE aguda, a hipertensão pulmonar 

grave, a dissecção aguda da aorta, a estenose aórtica grave sintomática, a 

cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva, a arritmia descontrolada, a miocardite aguda e 

pericardite, e a endocardite ativa; lesão de tronco da coronária esquerda 

significativa, estenose aórtica severa, distúrbios eletrolíticos, bloqueio atrioventricular 

de alto grau, e miocardiopatia hipertrófica obstrutiva. A gravidez é relativamente 

contraindicada devido aos fatores de proteção radiológica em período gestacional, 

exceto nos casos em que o corpo clínico entenda ser necessário.   

 

4.2.11.3 Interações medicamentosas 

Ocorrem interações do 201Tl com β-bloqueadores e nitratos, que provocam 

defeitos de perfusão ocasionados pelo exercício. A vasopressina causa defeitos de 

perfusão em pacientes que não apresentam patologia arterial crônica, gerando 

resultados falso-positivos. Os medicamentos propranolol, procainamida, lidocaína, 
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fenitoína, doxorrubicina e glicosídeos cardíacos provocam hipocaptação miocárdica 

e hipercaptação hepática (SAHA, 2004; INSTITUTO DE PESQUISAS 

ENERGÉTICAS E NUCLEARES, 2018). 

 

4.2.11.4 Preparo do paciente 

Suspender 36 horas antes do exame medicações para enxaqueca, ou 

medicamentos que possuem aminofilina e teofilina em sua composição. Suspender o 

dipiridamol 24 horas antes do exame. Suspender também café, chá, refrigerantes, 

chocolate e cigarros 24 horas antes do exame. 

 

4.2.11.5 Biodistribuição  

A biodistribuição do 201Tl ocorre na circulação sanguínea. A captação 

miocárdica do RF aumenta proporcionalmente com a perfusão. Após a captação 

inicial, ocorrerá a retenção prolongada de acordo com a viabilidade. O 201Tl não 

permanece preso no miócitos e outros tecidos, tal fator contribui para a redistribuição 

do RF ao longo de várias horas após a administração. Esta redistribuição leva à 

extração miocárdica do RF em regiões que eram isquêmicas quando o 201Tl foi 

injetado no pico do estresse, permitindo a aquisição de imagens de redistribuição 

(tardias) que independem da perfusão e retratam a viabilidade miocárdica. Sua 

excreção ocorre nos rins.  

 

4.2.11.6 Atividade e método de administração  

A média da atividade de 201Tl aplicada nos documentos analisados é de 3 

mCi (111 MBq). A atividade recomendada é de 2,5 a 3,5 mCi. Seu método de 
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administração é endovenoso.  

 

4.2.11.7  Reações adversas 

Podem ocorrer reações alérgicas ao 201Tl como calafrios, hipotensão, 

vertigem e náusea.  

 

4.2.11.8 Instrumentação  

Equipamentos gama-câmara são empregados neste exame. Nos SPECT 

são realizados 64 steps de 20 segundos cada. Aquisições planares com 500.000 

contagens por imagens. Colimador de baixa energia e alta resolução e janela de 

energia entre 15% a 17% centralizada em 72 keV. A matriz aplicada neste exame é 

64x64.   

 

4.2.11.9 Protocolo de aquisição  

O posicionamento do paciente é em decúbito dorsal, com os braços 

elevados.  

Imagens estáticas são adquiridas em projeções anteriores, oblíqua 

anterior esquerda de 40º e 70º e lateral esquerda. As aquisições se iniciam em 

oblíqua anterior direita, girando 180º até oblíqua posterior esquerda em 45º. Para 

aquisições de 180°, os detectores duplos devem estar na configuração de 90° ou “L”. 

Em sistemas de cabeça tripla, é usada rotação de 360°. As imagens são adquiridas 

de 10 a 15 minutos após a administração do 201Tl, e as imagens de redistribuição em 

torno de 2,5 a 4 horas depois. De acordo com os resultados obtidos nas imagens 

anteriores, pode ser optada pela realização de imagens tardias (entre 18 a 24 horas 
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após a administração) (ASNC, 2016). 

 

4.2.11.10 Artefatos 

Para reduzir artefatos pode-se realizar imagens do paciente em decúbito 

ventral com a cabeça lateralizada, utilizando equipamento SPECT 180º iniciando na 

oblíqua anterior esquerda do paciente; imagem para eliminar ou reduzir a 

atenuações como atenuação do diafragma, abdome e mamas (SBMN, 2015). A 

realização de imagens em prono pode reduzir o movimento do paciente e a 

atenuação da parede inferior em comparação com a imagem em decúbito dorsal 

(EANM, 2016).  

 

4.3 CINTILOGRAFIA DE INALAÇÃO PULMONAR  

Este capítulo contém os resultados obtidos em análise dos protocolos dos 

Serviços de Medicina Nuclear (SMNs), guidelines nacionais e internacionais, e 

literatura que inclua a Cintilografia Pulmonar, com aplicação á cintilografia de 

inalação pulmonar.  

O RF aplicado à cintilografia de inalação pulmonar é o 99mTc-DTPA. O 

radionuclídeo utilizado é o 99mTc que emite radiação gama, com energia a 140 keV e 

meia vida de 6 horas, características que o tornam um RF adequado para realização 

de cintilografias. 

   

4.3.1 Indicações clínicas  

As indicações clínicas foram analisadas de acordo com os guidelines 

internacionais e nacional, literatura e protocolos dos SMNs. A indicação clínica é 
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fundamental para que o profissional tenha em mente as possíveis patologias a 

serem investigadas e observadas no decorrer do exame em auxilio ao corpo clínico. 

Entretanto, os SMNs analisados não continham esta informação em seus protocolos. 

A cintilografia de inalação pulmonar é um estudo que busca diagnosticar 

doenças como embolia pulmonar, avaliação de grau de doença pulmonar, 

quantificação de função pulmonar diferencial antes de cirurgia para CA de pulmão, 

avaliação de transplante de pulmão, avaliação de estenoses arteriais pulmonares, 

fistulas bronco pleural, distúrbios crônicos no parênquima pulmonar e avaliação de 

causa de hipertensão pulmonar (PARKER, 2012; SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

MEDICINA NUCLEAR, 2017; BJAC, 2009). 

  

4.3.2 Contraindicações  

Segundo a EANM não há contraindicações para realização da cintilografia 

pulmonar (BAJC, 2009). A Society Nuclear Medicine (2012) não descreve em seu 

protocolo a contraindicação para a cintilografia pulmonar. Já a SBMN (2018) dispõe 

amamentação e gravidez como contraindicações para o exame. Contudo, o fator 

amamentação pode ser definido como preparação do paciente e não 

contraindicação ao exame, bastando apenas orientar a paciente a suspender a 

amamentação por no mínimo 12 horas após a administração do RF. Tal orientação 

esta disponível na bula do RF que é aplicado a este exame, o ácido dietileno-

triamino-pentacético (99mTc-DTPA), disponibilizada no site do Grupo RPH Pharma 

(2018). A referida bula afirma que não há contraindicações relatadas para utilizar o 

RF. 

  

4.3.3 Interações medicamentosas 

O 99mTc-DTPA interage direta ou indiretamente com compostos que 
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contém alumina, acetazolamida, ciclosporina, mitomicina, anticoncepcionais orais, 

tetraciclinas, anestésicos, furosemida e amiodarona, podendo prejudicar a qualidade 

das imagens (GRUPO RPH PHARMA, 2018). 

Nos guidelines e protocolos analisados não foram encontradas 

informações sobre o assunto.  

 

4.3.4 Preparo do paciente  

O guideline da SNM (2012) estabelece que seja realizada uma radiografia 

de tórax antes da cintilografia. A cintilografia de inalação geralmente ocorre antes da 

perfusão. Conforme analisado no protocolo de um SMN, o 99mTc-DTPA (aerossol 

líquido) é administrado durante 20 minutos por meio de um bocal com o nariz ocluído 

enquanto o paciente  faz a inalação, conforme demonstrado na Figura 19. As 

imagens de inalação podem ser obtidas em múltiplas projeções ou com SPECT para 

coincidir com os obtidos para imagens de perfusão.  

Nos SMNs são utilizados kits para a etapa de inalação (Figura 18). No 

recipiente é colocado o radioaerossol, junto ao oxigênio. O gás é inalado através da 

mangueira que está ligada ao nebulizador. O oclusor nasal é fundamental para que o 

paciente inale somente pela boca. 
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Figura 18: Kit para radioaerossol utilizado na Cintilografia Pulmonar  

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

A recomendação da EANM (2009) é que o paciente esteja em pé 

enquanto inala o aerossol, mas pode estar supino se necessário. Os SMNs realizam 

a etapa da inalação com o paciente sentado, conforme a Figura 20.  
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Figura 19: Etapa de inalação do RF na cintilografia de inalação pulmonar. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.  

4.3.5 Biodistribuição 

Os Serviços de Medicina Nuclear não abordam informações sobre a 

distribuição do 99mTc-DTPA no organismo.  

Segundo a EANM (2009) normalmente é utilizado o aerossol líquido 

99mTc-DTPA. Sua eliminação ocorre na região alveolar por “difusão transeptelial”. A 

meia vida biológica deste varia em torno de 80 minutos em pacientes não fumantes 

saudáveis, 45 minutos em fumantes passivos saudáveis e 24 minutos em fumantes 

saudáveis. A excreção do RF é realizada via glomerular, ou seja, ocorre a filtração 

nos rins. Os níveis de depuração do RF nos pulmões irão demonstrar a integridade 

da membrana epitelial alveolar. O tamanho máximo das gotículas inaladas pelo 

paciente não deve exceder 2 micrómetros (μm). O nebulizador utilizado deve ter seu 

desempenho comprovado, pois o mal desempenho causa um índice elevado de 

deposição na condução das vias aéreas.  
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4.3.6 Atividade e método de administração  

Os protocolos e guidelines dispõem que o método de administração é 

inalatório. Segundo a SBMN o RF utilizado no exame é o DTPA marcado com 99mTc, 

e sua atividade em um paciente adulto é de 25 a 35 mCi (900 a 1.300 MBq) e de 

0,27 mCi (10 MBq) para pacientes pediátricos. O guideline da SMN (2012) dispõe 

atividade símile à SBMN, sendo a atividade descrita de 25 a 35 mCi (900 a 1.300 

MBq) no nebulizador, do qual apenas 0.5 a 1.0 mCi (20 a 40 MBq) chega nos 

pulmões. A diretriz utiliza outros radionuclídeos como o 133Xenônio e o 81mCriptônio, 

que são gases nobres de alto custo, de difícil manuseio pois necessitam de um 

esquema de exaustores na sala de inalação, para impedir que o gás saia da sala. 

Desta forma, no Brasil o 99mTc se torna o radionuclídeo de mais fácil acessibilidade 

às clínicas. 

Nos protocolos disponibilizados pelas clínicas, as atividades são de 20 a 

30 mCi (740 a 1.110 MBq) de 99mTc-DTPA diluído em agua destilada.  

Conforme o guideline da EANM (2009) a atividade utilizada é de 20 a 30 

MBq de aerossol para ventilação, entretanto conforme os outros valores já 

demonstrados, acredita-se haver um equívoco em relação à unidade de medida 

utilizada, devendo esta ser em mCi.  

A ferramenta Dosage Card não demonstra a atividade pediátrica para o 

99mTc-DTPA aplicado à cintilografia de inalação pulmonar.  

 

4.3.7 Reações adversas  

A bula do medicamento 99mTc-DTPA (GRUPO RPH PHARMA, 2018), 

discorre inúmeras reações adversas que podem ocorrer. Foi observado que o RF 

pode causar reações como “calafrios, náuseas, eritema, rubor, exantema difuso, 

prurido, urticária, hipertensão, hipotensão, reação respiratória, taquicardia, síncope, 
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desmaio, dor de cabeça, cianose, anafilaxia, artralgia, dor, ardor no local da 

administração e tosse”. 

   

4.3.8 Instrumentação 

Os guidelines e protocolos dos SMNs utilizam equipamentos gama-

câmara que possibilitam a realização de imagens planares, imagens SPECT e/ou 

SPECT-CT.  

A aquisição das imagens segundo a SBMN (2017) é realizada nas 

incidências posterior e anterior com 300.000 contagens, oblíquas com 250.000 

contagens e lateral com 200.000 contagens. É recomendado colimador LEAP (Low 

Energy All purpose) de baixa energia e alta resolução, janela em 15% centralizada 

em 140 keV para 99mTc, devido as características dos fótons que saem do 99mTc e 

adentram o colimador LEAP, que é projetado para absorver este tipo de fótons. Há 

também sugestão para o protocolo SPECT-CT, que descreve a utilização de matriz 

64x64, 64 views, tendo 20 segundos cada. No protocolo há a descrição de fatores 

para as imagens tomográficas, como pitch, corte e tempo de rotação do tubo, 

entretanto este trabalho optou por enfatizar os procedimentos cintilográficos em si, 

visto que a tomografia realizada tem apenas valor para referencial anatômico das 

captações vistas na aquisição do SPECT.  

A EANM (2009) orienta que o tamanho de matriz seja de 256 × 256, 

usado com um colimador de alta resolução e baixa energia. O número de contagens 

recomendado pela Associação é de 500.000 a 100.000.000 por visualização. Para o 

estudo SPECT de ventilação, cada projeção tem duração de 10 segundos, 

diferentemente do sugerido pela SBMN (2017). 

Os SMNs utilizam equipamento gama-câmara. As imagens são adquiridas 

com 500.000 contagens, colimador de alta resolução e janela de energia de 15% 

centralizada em 140 keV. Não há informação sobre a matriz utilizada. 
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4.3.9 Protocolos de aquisição 

Conforme os SMNs e a SBMN (2017), para a aquisição das imagens o 

paciente deve ser posicionado no equipamento em decúbito dorsal, com os braços 

elevados (Figura 20). A aquisição das imagens é iniciada 10 a 15 minutos após a 

inalação. A fim de minimizar a atividade residual da boca e do esôfago, pode-se 

realizar um bochecho com água ou gole de água, sem engoli-la.  

A SMN (2012) orienta que seja primeiramente realizada a etapa de 

inalação e depois perfusão. Devem ser realizadas no mínimo 6 projeções planares. 

As projeções recomendadas são planares anterior, posterior, oblíquas anteriores 

direita e esquerda, oblíquas posteriores direita e esquerda e laterais (SBMN, 2017).  

Figura 20: Posicionamento para aquisição da imagem na cintilografia de inalação pulmonar. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

Segundo a EANM (2009) o número total de projeções é 128 (no caso de 

câmaras com duas cabeças, realizar 64 projeções em cada cabeça). 

O estudo de perfusão é realizado após a aquisição do SPECT de 
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inalação, sem que o paciente se movimente, cada projeção com duração de 5 

segundos. Se as imagens SPECT não estiverem disponíveis no SMN, pode-se 

realizar imagens planares, com pelo menos quatro visualizações (anterior, posterior, 

oblíqua posterior esquerda e direita). Porém, é recomendada a realização de seis a 

oito projeções. Na Figura 21 é possível visualizar a aquisição de imagem SPECT na 

cintilografia pulmonar, evidenciando uma hipocaptação no lobo superior direito. 

Figura 21: Aquisições SPECT no plano coronal em cintilografia pulmonar. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

A imagem tomográfica também pode ser adquirida para auxiliar como 

referência anatômica das regiões de interesse (Figura 22).  
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Figura 22: Imagem de tomografia computadorizada no plano coronal em Cintilografia pulmonar. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

A fusão de imagens SPECT e CT auxiliam o médico no diagnóstico das 

patologias pulmonares, dada a vantagem da referência anatômica que é 

proporcionada com a fusão, conforme demonstrado na Figura 23.  
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Figura 23: Fusão das imagens SPECT-CT no plano coronal em Cintilografia Pulmonar. 

 

Fonte Dados da pesquisa, 2018. 

 

4.3.10 Artefatos 

A prevalência dos artefatos de movimento é maior em imagens planares 

do que em SPECT segundo a EANM (2009), e podem ocorrer devido á 

movimentação do paciente durante o exame.  

Já os protocolos dos SMNs não descrevem este item. Contudo, podem 

ser observados artefatos na imagem ocasionados durante a inalação pelas vias 

aéreas, evidenciando esporadicamente determinadas  estruturas como a traqueia e 

o esôfago, caso o paciente no decorrer da inalação degluta a saliva (Figura 25). 
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Figura 24: Imagens planares em cintilografia de inalação pulmonar demonstrando artefatos. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

4.3.11 Protocolo cintilografia de inalação pulmonar 

Este protocolo será parte integrante do livro Manual de Procedimentos 

Cintilográficos em Medicina Nuclear, do capítulo Cintilografia Pulmonar. 

O RF aplicado á cintilografia de inalação pulmonar é o 99mTc-DTPA. O 

radionuclídeo utilizado é o 99mTc que emite radiação gama, com energia a 140 keV e 

meia vida de 6 horas, características que o tornam um RF adequado para realização 

de cintilografias.   
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4.3.11.1 Indicações clínicas 

Este exame busca diagnosticar doenças como embolia pulmonar, 

avaliação de grau de doença pulmonar, quantificação de função pulmonar diferencial 

antes de cirurgia para CA de pulmão, avaliação de transplante de pulmão, avaliação 

de estenoses arteriais pulmonares, fistulas bronco pleural, distúrbios crônicos no 

parênquima pulmonar e avaliação de causa de hipertensão pulmonar (PARKER, 

2012; SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA NUCLEAR, 2017; BJAC, 2009).  

 

4.3.11.2 Contraindicações  

Não há contraindicações para realização da cintilografia pulmonar (BAJC, 

2009, p. 1532), exceto em casos de gravidez. A cintilografia pulmonar só pode ser 

realizada em gestantes, se constatado ser realmente necessário pelo corpo clínico.  

 

4.3.11.3 Interações medicamentosas 

O 99mTc-DTPA interage direta ou indiretamente com compostos que 

contém alumina, acetazolamida, ciclosporina, mitomicina, anticoncepcionais orais, 

tetraciclinas, anestésicos, furosemida e amiodarona, podendo prejudicar a qualidade 

das imagens (GRUPO RPH PHARMA, 2018). 

 

4.3.11.4 Preparo do paciente 

Pode ser realizada TC de tórax no equipamento SPECT-CT. A 

cintilografia de inalação geralmente ocorre antes da perfusão. O 99mTc-DTPA 

(aerossol líquido) é administrado durante 20 minutos por meio de um bocal com o 
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nariz ocluído enquanto o paciente inala-o (Figura 26). É preferível que o paciente 

esteja em pé enquanto inala o aerossol, mas pode também estar supino se 

necessário. Após 20 minutos de inalação, é iniciada a aquisição das imagens.  

Figura 25: Etapa de inalação do RF na cintilografia de inalação pulmonar. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.  

4.3.11.5 Biodistribuição  

A eliminação do 99mTc-DTPA ocorre na região alveolar por “difusão 

transeptelial”. A meia vida biológica deste varia em torno de 80 minutos em 

pacientes não fumantes saudáveis, e 45 minutos em fumantes passivos saudáveis e 

24 minutos em fumantes saudáveis. A excreção do 99mTc-DPTA é realizada via 

glomerular, ou seja, ocorre a filtração nos rins. Os níveis de depuração do 99mTc-

DTPA nos pulmões irão demonstrar a integridade da membrana epitelial alveolar. 

  

4.3.11.6 Atividade e método de administração  

A atividade recomendada para pacientes adultos é de 20 mCi a 35 mCi 



92 

 

 

 

(740 MBq a 1.300 MBq). O método de administração é inalatório.   

 

4.3.11.7  Reações adversas 

Podem ocorrer reações como calafrios, náuseas, eritema, rubor, 

exantema difuso, prurido, urticária, hipertensão, hipotensão, reação respiratória, 

taquicardia, síncope, desmaio, dor de cabeça, cianose, anafilaxia, artralgia, dor, 

ardor no local da administração e tosse.  

 

4.3.11.8 Instrumentação 

 São utilizados equipamentos gama-câmara que possibilitam a realização 

de imagens planares, imagens SPECT e/ou SPECT-CT. São realizadas aquisições 

posterior e anterior com 300.000 contagens, oblíquas com 250.000 contagens e 

lateral em 200.000 contagens. Uso de colimador de baixa energia e alta resolução, 

com a janela de energia de 20%, centrada em 140 keV. Utilizar matriz 256x256. Para 

o SPECT são adquiridos 64 views, com 10-20 segundos cada.  

 

4.3.11.9 Protocolo de aquisição  

Realizar primeiro a etapa de inalação e depois perfusão (SMN, 2012). 

Durante a inalação, posiciona paciente na posição semi-ortostática. A aquisição das 

imagens é iniciada 20 minutos após o início da inalação. Realizar bochecho com 

água para minimizar atividade residual na boca e esôfago (SBMN, 2017). Posicionar 

o paciente no equipamento em decúbito dorsal, com os braços elevados. 

As projeções recomendadas são planares anterior, posterior, oblíquas 

anteriores direita e esquerda, oblíquas posteriores direita e esquerda e laterais 
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(SBMN, 2017). Para o SPECT, o número total de projeções é 128 (no caso de 

câmaras com duas cabeças, realizar 64 projeções em cada cabeça). 

 

4.3.11.10 Artefatos 

Podem ocorrer artefatos de movimento devido á movimentação do 

paciente durante o exame. Também são observados artefatos na imagem 

ocasionados durante a inalação pelas vias aéreas, evidenciando esporadicamente 

determinadas  estruturas como a traqueia e o esôfago, caso o paciente no 

decorrer da inalação degluta a saliva. 

 

4.4 CINTILOGRAFIA DE PERFUSÃO PULMONAR 

Este capítulo contém os resultados obtidos em análise dos protocolos dos 

Serviços de Medicina Nuclear (SMNs), guidelines nacionais e internacionais, e 

literatura que inclua a Cintilografia Pulmonar, com aplicação á cintilografia de 

perfusão pulmonar.  

O RF aplicado á cintilografia de perfusão pulmonar é o 99mTc-MAA. O 

radionuclídeo utilizado é o 99mTc que emite radiação gama, com energia a 140 keV e 

meia vida de 6 horas, características que o tornam um RF adequado para realização 

de cintilografias.   

 

4.4.1 Indicações clínicas 

As indicações obtidas neste estudo são resultado da análise feita com 

base em guidelines, protocolos e literatura que discorrem sobre o assunto. Os 

guidelines analisados descrevem as indicações clínicas para a perfusão 
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semelhantes ao protocolo de inalação, que foi descrito no tópico para cintilografia de 

inalação pulmonar. Os protocolos dos SMNs não descrevem indicações clínicas. 

 

4.4.2 Contraindicações  

Segundo a EANM não há contraindicações para realização da cintilografia 

pulmonar (BAJC, 2009). A SNM (2012) e os SMNs não descrevem em seu protocolo 

contraindicações para a cintilografia pulmonar. Já a SBMN (2018) dispõe 

amamentação e gravidez como contraindicações para o exame. Contudo, o fator 

amamentação pode ser definido como preparação do paciente e não 

contraindicação ao exame, bastando apenas orientar a paciente á suspender a 

amamentação por no mínimo 24 horas após a administração do RF. Na bula do 

99mTc-MAA há contraindicação ao RF caso o paciente possua sensibilidade á algum 

componente da formulação e hipertensão pulmonar (Instituto de Pesquisas 

Energéticas e Nucleares, 2018).  

 

4.4.3 Interações medicamentosas  

O conhecimento das possíveis interações medicamentosas auxiliam o 

profissional a estar ciente das alterações recorrentes nas imagens e a que deve este 

fator. Nos protocolos disponibilizados pelos SMNs não há descrição das interações. 

Já a bula do RF dispõe que “a única interação medicamentosa para o 99mTc-MAA 

ocorre com a heparina” (INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E 

NUCLEARES, 2018, p.3). Esta interação causa alterações na imagem que geram 

um falso-positivo, aparentando uma embolia pulmonar que não existe.  

Na literatura, encontramos interações do RF com medicamentos como o 

metotrexato e a ciclofosfamida (utilizadas em tratamento de câncer e doenças 

autoimunes) que geram hipocaptação nos pulmões (JANKOVIC, 2005). A 
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nitrofurantoína (um antibiótico utilizado no tratamento de infecções no trato urinário) 

causa defeito perfusional pulmonar devido à toxicidade de drogas (BASOGLU, 

1997).  

 

4.4.4 Preparo do paciente  

Os SMNs afirmam que não é necessário preparo para o exame. Já o 

guideline da SBMN (2017) informa que o paciente deve ser capaz de tolerar o 

posicionamento durante todo o exame e ser cooperativo o suficiente para realizar a 

etapa de inalação do RF. O paciente deve realizar uma radiografia ou tomografia 

computadorizada de tórax, que será analisada. Avaliar se há probabilidade de 

tromboembolismo pulmonar, e realizar análise de história prévia do paciente 

(evidenciando patologias como trombose venosa profunda, TEP anterior, e o uso de 

anticoagulante ou trombolítico).  

O guideline da SNM (2012), similarmente à SBMN , orienta que o paciente 

realize uma radiografia de tórax nas posições póstero-anterior e perfil. Pode-se 

substituir a radiografia por uma tomografia computadorizada de tórax. A EANM 

(2009) não informa preparos para o paciente.  

 

4.4.5 Biodistribuição  

Na bula disponibilizada pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e 

Nucleares (2018) vemos que o 99mTc-MAA depois de injetado no paciente, atinge o 

átrio e ventrículo direito. Nesta etapa, ocorre discreta homogeneização, chegando na 

circulação pulmonar onde são retidos. Em áreas desprovidas de perfusão, chega 

pouco ou nenhuma atividade, resultando em áreas “frias”. As partículas de 99mTc-

MAA se armazenam em vasos de menor diâmetro do leito vascular pulmonar e 

ganham a grande circulação, sendo englobadas no sistema reticuloendotelial e 
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metabolizadas. Sua meia-vida biológica no pulmão é em torno de duas a três horas. 

Logo após a administração do RF, observa-se 80% da atividade nos alvéolos, e 75% 

é eliminado nas primeiras 24 horas por via renal. A EANM (2009) estabelece que a 

perfusão “é realizada por microembolização com partículas radiomarcadas injetadas 

em uma veia periférica”. O tamanho destas partículas varia de 15 a 100 μm e se 

alojam nos capilares pulmonares e nas arteríolas pré-capilares.  

Nos protocolos dos SMNs e no guideline da SNM não foram encontradas 

informações sobre a biodistribuição do RF. 

 

4.4.6 Atividade e método de administração  

Os protocolos disponibilizados pelos SMN orientam a atividade de 3 mCi 

(111 MBq) de 99mTc-MAA, com aproximadamente 500 mil partículas (verificar o 

número de partículas por frasco). Em casos de paciente que possuam hipertensão 

pulmonar, shunt direita-esquerda ou crianças, deve-se reduzir as partículas para 100 

mil. Antes de administrar, agitar o frasco e a seringa. Não aspirar sangue ou lavar 

seringa. Recomenda-se que a administração seja realizada com o paciente em 

decúbito, respirando profundamente por 2 a 3 vezes.  

A SNM (2012) e SBMN (2017) sugerem a administração endovenosa em 

adultos com atividade de 1 a 4 mCi (40 a 150 MBq), em pacientes pediátricos de 

0,03 mCi/kg (1,11 MBq/kg) e em gestantes realizar somente imagens de perfusão 

com atividade reduzida do RF a 0,5-1 mCi (18,5-37 MBq). Recomenda que o número 

de partículas esteja na faixa de 200.000 a 700.000 para adultos.  

A EANM (2009) afirma que para o protocolo de perfusão pulmonar é 

administrado de forma endovenosa a atividade de 2,8 mCi a 3,25 mCi (100–120 

MBq) de 99mTc-MAA, suficiente para proporcionar imagens diagnosticáveis.  

A ferramenta Dosage Card não demonstra a atividade pediátrica para o 

99mTc-MAA aplicado á cintilografia de perfusão pulmonar.  
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4.4.7 Reações adversas  

Nos protocolos dos SMNs e guidelines analisados não foram encontradas 

reações adversas ao RF.  

A bula do IPEN (2018) descreve reações hemodinâmicas e reações 

peculiares a cada paciente que podem ocorrer no organismo. O 99mTc-MAA pode 

causar cianose, tremores, rigidez de pescoço e dificuldade respiratória, vermelhidão 

no rosto, sudorese e náuseas. Caso os sistemas não sejam reversíveis, é 

necessária intervenção médica. Entretanto, a bula dispõe que estas reações são 

raríssimas e normalmente são leves, reversíveis e sem muita gravidade, não 

necessitando assim de intervenção médica (IPEN, 2018).  

Segundo Silindir (2008) e também de acordo com a bula, as reações ao 

RF são improváveis, mas podem ocorrer. São elas: dor no peito; colapso; eritema; 

vermelhidão; erupção cutânea difusa; prurido; e urticária.  

 

4.4.8 Instrumentação 

A SBMN (2017) orienta a utilização de colimador de baixa energia e alta 

resolução, com janela de energia de 20%, centrada em 140 keV. Para imagens 

planares, sugere também a realização de 500.000 contagens para projeções 

posterior e anterior, 400.000 para oblíquas e 300.000 contagens para laterais. Se 

utilizar equipamento que possibilite a aquisição de SPECT, a matriz deve ser de 

64x64, com 64 views e tempo de aquisição de 20 segundos por view. Imagens em 

180º se forem duas cabeças e 360º se for uma cabeça.  

Os protocolos dos SMNs descrevem que o equipamento, colimador, 

janela de energia e tipo de aquisição continuam sendo os mesmos realizados na 

etapa de ventilação. A matriz não é descrita em ambos os protocolos.  
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4.4.9 Protocolos de aquisição  

Segundo a SBMN (2017) a posição indicada para o exame é em decúbito 

dorsal (Figura 24). As projeções planares são: anterior, posterior, oblíquas anteriores 

direita e esquerda, oblíquas posteriores direita e esquerda e laterais. Neste guideline 

não foram encontradas informações relacionadas ao momento em que deve ser 

realizar a imagem. Os SMNs orientam que a aquisição das imagens deve ser 

iniciada logo após a administração do RF.  

Figura 26: Posicionamento para aquisição da imagem na cintilografia pulmonar.  

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

Nos protocolos dos SMNs o posicionamento e as projeções são as 

mesmas descritas na etapa de ventilação, alterando somente o início da aquisição 

das imagens (que se dá após a administração do RF) vista na Figura 25. 
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Figura 27: Cintilografia de perfusão pulmonar. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

4.4.10 Artefatos  

Segundo a EANM alguns artefatos podem surgir no momento da 

manipulação da injeção do 99mTc-MAA. Não se deve retirar sangue para a seringa 

contendo o RF, pois isso pode causar agregação de partículas, ocasionando em 

pontos quentes nas imagens.  

Os demais documentos analisados não abordaram artefatos no exame. 

 

4.4.11 Protocolo cintilografia de perfusão pulmonar 

Este protocolo será parte integrante do livro Manual de Procedimentos 

Cintilográficos em Medicina Nuclear, do capítulo Cintilografia Pulmonar. 
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O RF aplicado á cintilografia de perfusão pulmonar é o 99mTc-MAA. O 

radionuclídeo utilizado é o 99mTc que emite radiação gama, com energia a 140 keV e 

meia vida de 6 horas, características que o tornam um RF adequado para realização 

de cintilografias.   

 

4.4.11.1 Indicações clínicas 

Este exame busca diagnosticar doenças como embolia pulmonar, 

avaliação de grau de doença pulmonar, quantificação de função pulmonar diferencial 

antes de cirurgia para CA de pulmão, avaliação de transplante de pulmão, avaliação 

de estenoses arteriais pulmonares, fistulas bronco pleural, distúrbios crônicos no 

parênquima pulmonar e avaliação de causa de hipertensão pulmonar (PARKER, 

2012; SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA NUCLEAR, 2017; BJAC, 2009).  

 

4.4.11.2 Contraindicações  

O exame é contraindicado caso o paciente possua sensibilidade á algum 

componente da formulação e hipertensão pulmonar. 

 

4.4.11.3 Interações medicamentosas 

O 99mTc-MAA interage com a heparina. Esta interação causa alterações 

na imagem que geram um falso-positivo, aparentando uma embolia pulmonar que 

não existe. 
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4.4.11.4 Preparo do paciente 

Pode ser realizada TC de tórax no equipamento SPECT-CT. É 

fundamental que o paciente suporte o posicionamento e a etapa inalatória durante o 

exame. Devem ser dadas orientações ao paciente sobre o exame antes dele ocorrer, 

informando como realizar uma inalação adequada.  

 

4.4.11.5 Biodistribuição  

O 99mTc-MAA após injetado no paciente, atinge o átrio e ventrículo direito. 

Chega na circulação pulmonar onde são retidos. Em áreas desprovidas de perfusão, 

chega pouco ou nenhuma atividade, resultando em áreas “frias”. Sua meia-vida 

biológica no pulmão é em torno de 2-3 horas. Logo após a administração do RF, 

observa-se 80% da atividade nos alvéolos, e 75% é eliminado nas primeiras 24 

horas por via renal.  

 

4.4.11.6 Atividade e método de administração 

A atividade recomendada de 99mTc-MAA para adultos é de 1mCi a 4 mCi 

(40 a 150 MBq) e 0,03 mCi/kg (1,11 MBq/kg) para pacientes pediátricos. O método 

de administração é endovenoso.  

 

4.4.11.7  Reações adversas 

O 99mTc-MAA pode causar cianose, tremores, rigidez de pescoço e 

dificuldade respiratória, vermelhidão no rosto, sudorese e náuseas. Estas reações 

são raríssimas e normalmente são leves, reversíveis e sem muita gravidade, não 
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necessitando assim de intervenção médica (INSTITUTO DE PESQUISAS 

ENERGÉTICAS E NUCLEARES, 2018).  

 

4.4.11.8 Instrumentação  

Recomenda-se a utilização de colimador de baixa energia e alta 

resolução, com janela de energia de 20% centrada em 140 keV. Projeções planares 

com 500.000 contagens para posterior e anterior, 400.000 para oblíquas e 300.000 

contagens para laterais. Se utilizar equipamento que possibilite a aquisição de 

SPECT, a matriz deve ser de 64x64, com 64 views e tempo de aquisição de 20 

segundos por view. Imagens em 180º se forem duas cabeças e 360º se for uma 

cabeça.  

 

4.4.11.9 Protocolo de aquisição  

Realizar primeiramente a etapa de inalação e depois perfusão. A posição 

indicada para o exame é em decúbito dorsal ou supino. As projeções planares são: 

anterior, posterior, oblíquas anteriores direita e esquerda, oblíquas posteriores direita 

e esquerda e laterais. Iniciar as aquisições da imagem logo após a administração 

endovenosa do RF.  

 

4.4.11.10 Artefatos 

Alguns artefatos podem surgir no momento da manipulação da injeção do 

99mTc-MAA. Não se deve retirar sangue para a seringa contendo o RF, pois tal ação 

pode causar agregação de partículas, ocasionando em pontos quentes nas imagens.  
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5 CONCLUSÃO 

As análises dos dados demonstra que existem divergências e 

inconsistências nas informações entre os documentos analisados. Dados 

importantes como indicação, contraindicação, interações medicamentosas e reações 

adversas não constam em alguns dos protocolos analisados, e devido a este fator o 

profissional pode limitar seus conhecimentos e atuação durante o exame. 

Informações que não se aplicam a prática nacional estão inseridas em alguns dos 

protocolos nacionais, tornando dificultoso o acesso á informação válida a realidade 

em questão. Constatou-se a necessidade da concepção de protocolos práticos 

aplicáveis ás clínicas nacionais. 

Entretanto, a análise dos guidelines, protocolos dos SMNs e literatura 

propiciou a elaboração de 2 capítulos de protocolos práticos em Medicina Nuclear: 

Cintilografia do Sistema Cardiovascular e Cintilografia do Sistema Pulmonar.  
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA 
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE SAÚDE E SERVIÇOS – DASS 

APÊNDICE A – SOLICITAÇÃO DOS PROTOCOLOS DAS CLÍNICAS 

Prezado, 

 

Hodiernamente, o correr da tecnologia tem deixado muitas práticas e 

equipamentos obsoletos. Na Medicina Nuclear, ainda na academia, muitos alunos 

levam para suas casas livros extremamente densos e volumosos e acabam 

aproveitando pouco o material. A dificuldade em filtrar a temporalidade das 

aplicações faz com que os discentes aprofundem em procedimentos que não são 

mais aplicados ou não correspondem à realidade brasileira.  

 Por este motivo, as acadêmicas Emanuely Petry, Gabriela Rocha, Letícia 

Machado e Nagela dos Santos, do CST em Radiologia, sob a orientação da 

Professora Doutora Tatiane Camozzato, todas atuando no Instituto Federal de Santa 

Catarina, estão desenvolvendo seus Trabalhos de Conclusão de Curso com 

propósito de criar um guia de Medicina Nuclear.  

 Será desenvolvido uma revisão de literatura e tem como objetivo final 

desenvolver um guia prático dos protocolos de execução de exames cintilográficos, 

baseados nos guidelines internacionais e na aplicabilidade dos protocolos nos 

grandes centros de Medicina Nuclear do Brasil.  

Assim, temos o prazer de convidar o ________________________, por ser 

referência em diagnóstico por imagem, para contribuir com este importante trabalho, 

que irá assistir muitos acadêmicos e profissionais das técnicas radiológicas. 

Solicitamos o compartilhamento dos manuais de referência de protocolo de 

cintilografias aplicados em sua instituição. E asseguramos que todos os dados 

fornecidos, serão mantidos em sigilo, sem qualquer divulgação do serviço. 
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“O conhecimento compartilhado é a engrenagem do desenvolvimento.” 
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APÊNDICE B – PLANILHA  
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