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INTRODUÇÃO: O citrato de gálio-67 é um radiotraçador utilizado há muitas décadas 
para identificar processos inflamatórios e infecciosos em pacientes com febre de 
origem indeterminada.  
RELATO DE CASO: E.M., 26 anos, masculino, praticante de musculação. O paciente 
apresentava febre vespertina de 38,5° C associada à sudorese, perda de peso (7 kg) 
e linfonodomegalia axilar, supra-clavicular e inguinal há 2 meses. Negava 
tabagismo, etilismo, uso de drogas, hemotransfusão, cirurgias, relações extra-
conjugais, comorbidades prévias e uso de medicações. Todas as sorologias foram 
normais. Os exames laboratoriais mostraram apenas aumento de LDH e VHS e 
hipergamaglobulinemia. A tomografia computadorizada do abdome e radiografia do 
tórax também foram normais. Foi realizada biópsia de linfonodo inguinal esquerdo 
que mostrou achados inflamatórios inespecíficos e cultura para fungo negativa. 
Decidiu-se, então, solicitar cintilografia de corpo inteiro com gálio-67 que, 
surpreendentemente, mostrou hipercaptação do radiofármaco muito acentuada e 
simétrica na musculatura dos braços. O restante do corpo não apresentava captação 
anormal de gálio-67. O paciente negava dor nos braços. A palpação local era indolor 
e evidenciou que os músculos tríceps estavam acentuadamente endurecidos 
bilateralmente, com consistência pétrea. Foi solicitada cintilografia óssea que não 
evidenciou alterações ósseas. A ressonância magnética mostrou apenas aumento de 
volume e alteração de sinal dos tríceps e bíceps, achados inespecíficos. Foi então 
indicada biópsia do local de hipercaptação de gálio-67, obtida da musculatura do 
braço direito. A biópsia revelou a presença de fasceíte em atividade, que poderia ter 
como etiologias, injeção de substâncias estranhas, possivelmente com finalidade 
estética, e doença de Whipple. Essa última possibilidade, que é uma doença de 
acometimento multivisceral principalmente do trato gastrintestinal, foi descartada 
por biópsia de duodeno. Apesar de o paciente negar injeção de substâncias 
estranhas nos braços, sua preocupação estética excessiva e sua musculatura 
altamente desenvolvida reforçaram essa hipótese etiológica.  
DISCUSSÃO: A cintilografia com gálio-67 pode ser muito útil para o diagnóstico de 
fasceítes e outros processos inflamatórios ocasionados por injeções de substâncias 
estranhas, principalmente se essas injeções são feitas com finalidade estética, 
quando é comum a omissão do paciente sobre esse tipo de procedimento. 


