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IMAGENS COMBINADAS DE GLUCARATO-99mTc E SESTAMIBI-99mTc NO 
DIAGNÓSTICO DO INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO 
Marcos V. Pedras, Harrison C. Hong, Bárbara J. Amorim, Mariana C.L. Lima, Allan O. Santos, 
Elba C.S.C. Etchebehere, Willian Cirillo, Otávio R. Coelho, Marycel F. Barboza, Jair Mengatti, 
Celso D. Ramos. 
Serviço de Medicina Nuclear do Departamento de Radiologia, Disciplina de 
Cardiologia do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Ciências Médicas da 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Campinas e Instituto de Pesquisas 
Energéticas e Nuclear 
INTRODUÇÃO: O glucarato-99mTc é um novo radiofármaco para imagens de necrose 
miocárdica e foi recentemente produzido em nosso meio pelo Instituto de Pesquisas 
Energéticas e Nucleares (IPEN). Os poucos estudos disponíveis com esse radiotraçador indicam 
uma alta sensibilidade para a detecção do infarto agudo do miocárdico (IAM) desde que a 
administração do material seja feita até 9 horas após o evento cardíaco. 
OBJETIVOS: Avaliar a utilidade da cintilografia com glucarato-99mTc no diagnóstico precoce, 
localização e estimativa da extensão do IAM. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Foram estudados 4 pacientes, sendo 3 do sexo feminino e 1 
masculino, com 33 a 75 anos de idade, média de 54 anos. Todos se apresentaram ao Serviço 
de Emergência do Hospital, onde foi feita a hipótese diagnóstica de IAM não-Q ao 
eletrocardiograma (ECG). Foram excluídos os pacientes com possibilidade de gravidez, condição 
clínica crítica, ECG evidenciando supra-ST e precordialgia há mais de 9 horas de duração. Além 
do ECG, todos realizaram curva enzimática dos marcadores cardíacos. Foi administrado por via 
venosa 740 MBq de glucarato-99mTc, ainda no setor de emergência. As injeções foram 
realizadas após 3, 5, 6 e 9 horas do início da dor, respectivamente, nos 4 pacientes. Após 2 
horas foram adquiridas imagens tomográficas (SPECT) do tórax sendo 1 imagem a cada 6 
graus, completando 186 graus. Mantendo o paciente na maca de aquisição cintilográfica, sem 
alterar sua posição, foi administrado por via venosa, 740 MBq de sestamibi-99mTc e adquiridas, 
imediatamente, novas imagens tomográficas exatamente na mesma posição. 
RESULTADOS: Em dois casos o estudo foi verdadeiro positivo para IAM e foram visualizadas 
pequenas áreas de captação do glucarato-99mTc e ausência de captação do sestamibi-99mTc, 
compatíveis com necrose miocárdica aguda, o que foi comprovado pela elevação da curva 
enzimática. A localização e a extensão da área necrótica puderam ser avaliadas com precisão 
nos dois casos. Um desses pacientes apresentava área de infarto antigo que também pode ser 
corretamente identificada pelas imagens combinadas de glucarato-99mTc e sestamibi-99mTc. 
Em outro paciente, o estudo foi verdadeiro negativo: ausência de captação de 
glucarato-99mTc, captação normal de sestamibi-99mTc e enzimas normais. No quarto paciente, 
que recebeu a injeção de glucarato-99mTc 9 horas após o início da dor, o estudo foi falso-
negativo, não se evidenciando captação de glucarato-99mTc, apesar da positividade da curva 
enzimática. 
CONCLUSÃO: As imagens combinadas de glucarato-99mTc e sestamibi-99mTc parecem ser 
úteis no diagnóstico, localização e avaliação da extensão do IAM não-Q e possibilitam fazer a 
distinção entre IAM recente e antigo. Por outro lado, o tempo entre o início da dor e a injeção 
do glucarato-99mTc parece ser crítico, devendo ser inferior a 9 horas. Mais estudos com uma 
maior casuística são necessários para avaliar o potencial desse novo radiofármaco. 
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