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Resumo: A cintilografia de perfusão do miocárdio corresponde na medicina 

nuclear a um dos melhores métodos de diagnóstico para doenças no 

miocárdio. No entanto, artefatos gerados pelo tecido diafragmático podem 

induzir a um diagnóstico falso positivo quando não ocorre associação da 

imagem em posição supino com a posição prona. Foram analisadas imagens 

adquiridas nas duas posições e estimadas as melhorias na avaliação das 

imagens tomográficas, e consequentemente, um diagnóstico mais completo. 

 
 
1 Introdução: 

  

A cintilografia do miocárdio é um dos exames mais solicitados na prática de 

medicina nuclear para avaliação de perfusão do miocárdio [1]. Doenças 

cardiovasculares são uma das principais causas de mortes no mundo, e sua detecção 

de maneira anterior às manifestações clínicas, precocemente, pode resultar em 

diminuição no risco de progressão da doença e até a regressão da mesma. A 

utilidade clínica deste exame é avaliar a funcionalidade e o metabolismo do 

miocárdio, a partir de sua marcação com um radiofármaco, por meio do 

mapeamento do órgão através de câmara de cintilação [2]. 

  

Nos estudos de cintilografia cardíaca podem ser utilizados MIBI - 
99m

Tc – Sestamibi 

(2-metoxi-isobutil-isonitrila), que tem afinidade por células musculares incluindo o 

miocárdio, e o 
201

Tl que tem sua concentração muscular e no miocárdio proporcional 

ao fluxo sanguíneo e à integridade das membranas celulares dos miócitos [3], [4].  

 

O  
99m

Tc é obtido através de geradores de 
99

Mo / 
99m

Tc, possui meia vida física de 6 

horas, tempo adequado para que se acumule no órgão que se quer estudar e, por 

outro lado, não permaneça muito tempo no organismo. É um emissor gama com uma 

energia de, aproximadamente, 140 keV, que pode ser detectado através de um 
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detector de cintilação, para então ocorrer a formação da imagem. Depois de injetado 

no paciente, o radiofármaco é captado pelo miocárdio, e a radiação gama emitida 

pelo órgão é detectada pelos cristais de cintilação da gama câmara, que em sua 

maioria utiliza o NaI:Tl (iodeto de sódio dopado com tálio) como material cintilador 

[5]. 

 

A concentração de material radioativo no órgão representa o fluxo sanguíneo 

regional na parede do miocárdio. Essa concentração do material permite a obtenção 

de cortes das imagens planares e tomográficas. A depender da perfusão sanguínea do 

miocárdio, obtêm-se diferentes imagens, já que quando se tem segmentos mal 

perfundidos, a quantidade de material radioativo recebido é menor, mostrando áreas 

de hipocaptação, quando comparado ao tecido miocárdico normal.  Esse tipo de 

cintilografia é utilizado para determinar a extensão de uma possível doença, 

principalmente na suspeita de infarto do miocárdio, apresentando vantagens devido 

ao grau de precisão dos diagnósticos, com imagem clara e objetiva para 

compreensão na prática clínica [1], [2].  

 

Geralmente, ocorrem dois procedimentos para aquisição das imagens: um com o 

paciente em repouso e outro sob estresse físico, que normalmente acontece através 

de teste ergométrico, embora, dependendo das condições do paciente, pode ser 

utilizada uma droga farmacológica que simula a condição de esforço físico [1]. Nos 

dois procedimentos são obtidas imagens tomográficas e, a partir delas, faz-se a 

comparação, que poderá possibilitar o diagnóstico de uma possível fibrose, ou seja, 

áreas hipocaptantes no miocárdio que são irreversíveis; ou diagnosticar uma 

isquemia, que corresponde a uma menor concentração do material radioativo em 

determinada região do miocárdio, mas que podem ser observadas no exame 

realizado com esforço físico (stress), desaparecendo durante o repouso [1], [5].  

 

O tecido que geralmente atenua raios gama e produz áreas de hipocaptação 

artefatuais é o diafragmático, com hipocaptação em parede inferior do ventrículo 

esquerdo [1], [6]. A partir da avaliação da extensão das hipocaptações, ou seja, das 

áreas com baixa estatística de contagem em relação as demais, causadas devido 

artefatos (diafragma), o especialista pode complementar o exame em diferentes 

posições, a exemplo da posição prona. As imagens obtidas em posições distintas 

permitem corrigir a atenuação, conduzindo a uma melhor avaliação para o 

diagnóstico do paciente, e consequentemente, uma conclusão acurada.  

 

A posição do paciente normalmente adotada para aquisição das imagens é supino 

(decúbito dorsal). No entanto, em muitos pacientes, artefatos hipocaptantes 

decorrentes da atenuação pelo diafragma no homem são notados, fazendo com que a 

imagem avaliada pelo médico indique um diagnóstico de doença que não condiz 



com a verdadeira situação clínica do paciente, gerando resultados falsos positivos. 

Dessa forma, sugere-se obter imagens em posição prona (decúbito ventral) para 

minimizar os artefatos gerados na parede inferior do miocárdio causados pela 

atenuação da radiação antes de ser detectada pela câmara de cintilação. 

 

O objetivo deste trabalho é avaliar a melhoria na imagem da cintilografia de 

perfusão do miocárdio quando se faz imagem em posição prona (decúbito ventral) 

como complemento para a imagem obtida na posição supino (decúbito dorsal).  

 

2 Metodologia: 

 

O radiofármaco utilizado nesse estudo foi o MIBI – 
99m

Tc - Sestamibi. As imagens 

de perfusão miocárdica foram adquiridas em sistema de tomografia por emissão de 

fóton único (SPECT), onde foi utilizada uma gama câmara de duas cabeças, marca 

GE e modelo Millennium, equipada com colimadores LEHR (baixa energia e alta 

resolução). Foi usada uma janela de 20 % centrada no fotopico da energia to tc-99m, 

além de uma magnificação (zoom) de 1.3. Os estudos percorrem todo o hemitórax 

esquerdo do paciente, numa órbita de 180°, iniciando na projeção oblíqua anterior 

direita menos 45° até a projeção oblíqua posterior esquerda a 135°, com 32 

projeções que duram em torno de 30 s cada, fazendo com que a duração total da 

aquisição fique em torno de quinze minutos. As aquisições das imagens em posição 

prona foram realizadas imediatamente após a parte do esforço (stress) em posição 

supino. As imagens foram adquiridas usando matriz 64×64. A partir das imagens 

podem-se reconstruir estas informações por programas específicos, e obter cortes 

tomográficos segundo três planos, conforme a figura 1 [1], [7], [8].  

 

 
Fig. 1: Simulação dos cortes tomográficos feitos após aquisição das imagens [8].  

 

Foram realizadas 107 cintilografias de perfusão do miocárdio em homens, com 

aquisição de imagens em posição supino também associada com a posição prona. A 

idade média dos pacientes foi de 55 anos. 



Para determinar o fator de correção para as estatísticas de contagens obtidas nas 

imagens prona, devido à posição da mesa de exame entre o paciente e o detector, 

onde ocorre atenuação da radiação, utilizou-se uma fonte plana de 
99m

Tc. Foram 

realizadas aquisições sem a mesa e com a mesa, utilizando a mesma fonte durante o 

mesmo tempo para todas as aquisições. Essas avaliações foram realizadas para que 

fosse possível, a partir das contagens obtidas, determinar a atenuação da radiação 

pela mesa.  

Com esses resultados foi realizada a correção da estatística. Para obtenção do 

cálculo da atenuação da radiação, foi utiIizada a equação I = I0e
-µx

, onde I0 é a 

intensidade da radiação incidente, I é a intensidade da radiação que emerge do 

material, x é a espessura do material absorvedor e μ é o coeficiente de atenuação 

linear total, que está relacionado à probabilidade de os fótons serem absorvidos.  

 

3 Resultados: 

 

Analisando as imagens adquiridas nas duas posições, foi observado que dos 107 

homens que realizaram imagem em prona, 38 tiveram uma melhoria da captação na 

parede inferior, correspondendo a 35,5% do total de pacientes avaliados.  

 

A aquisição das imagens em posição prona do paciente apresenta diferença na 

estatística de contagens com relação às imagens obtidas em posição supino, 

mostrando que na parede inferior do miocárdio ocorre diminuição da atenuação, 

como verificado na figura 2. Vale ressaltar que a posição prona é indicada para 

excluir eventuais dúvidas numa imagem cardíaca, quando a imagem mostra pouca 

captação em área da parede inferior do miocárdio.  

 

 
Fig.2: Imagens em posição supino associada à posição prona na cintilografia do miocárdio. 

 

 

 



4 Discussão: 

 

Dos pacientes analisados, 64,5 % dos pacientes poderiam ter seu diagnóstico 

concluído corretamente, sem que fossem necessárias complementações nas imagens; 

no entanto, os 35,5 % só tiveram o diagnóstico concluído quando foram realizadas 

imagens adicionais. Assim, a posição prona faz reduzir a atenuação da radiação pelo 

tecido diafragmático, pois foi observada melhoria na estatística de contagem, com 

correção de artefatos referentes à atenuação, possibilitando ao especialista em 

cardiologia nuclear a emissão de resultados mais acurados, sem que um resultado 

falso positivo fosse diagnosticado. 

 

Com as análises das contagens obtidas através do processamento das imagens, em 

que foi utilizada uma marcação de ROI (region of interest) no miocárdio (parede 

inferior), foi possível calcular o fator de correção para atenuação da radiação pela 

mesa. As imagens somente na posição supino, que são as normalmente adquiridas na 

cintilografia de perfusão do miocárdio, podem confundir o especialista no momento 

do laudo, pois a hipocaptação na parede inferior do miocárdio, referente a artefato é 

comum, principalmente em homens, devido ao diafragma, e pode sugerir 

conclusões, como infarto do miocárdio ou isquemia, quando não há 

complementação do mapeamento do órgão com a imagem prona. Então, gastos 

referentes a tratamentos ou outras formas de complementação do diagnóstico podem 

ocorrer, além de desgaste físico e psicológico do paciente.  Além disso, caso haja 

necessidade de repetição do exame pelo paciente, devido à incerteza no diagnóstico 

médico, o paciente será submetido desnecessariamente a uma nova exposição à 

radiação. 

 

5 Conclusão: 

 

Através das imagens adquiridas e levando em consideração o fator de correção 

devido à presença da cama, observa-se que os resultados mostraram-se satisfatórios, 

pois houve melhoria na estatística de contagem na posição prona, quando 

comparado à posição supino, e consequentemente, as áreas hipocaptantes da parede 

inferior do miocárdio devido à atenuação tiveram melhor visualização da 

distribuição do material radioativo, aumentando assim a confiabilidade e precisão 

dos resultados nos exames dos paciente submetidos à cintilografia de perfusão do 

miocárdio.  
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