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CASOS CLÍNICOS

A cintigrafia com 99mTc-HMPAO-leucócitos autó-
logos apresenta elevada sensibilidade na detecção da
osteomielite vertebral. O seu valor é objecto de al-
guma controvérsia, pois as lesões apresentam-se em
geral como áreas fotopénicas, semelhantes às de ou-

tras patologias como metástases, enfartes ósseos ou
alterações degenerativas, mas a sua aplicação revela-
se, contudo, muito útil em alguns casos, principal-
mente quando se pretende uma resposta rápida e o
67Gálio não está disponível de imediato. 

Apresentamos as imagens gamagráficas revelando
defeitos de captação de 99mTc-HMPAO-leucócitos na
osteomielite vertebral. Trata-se de dois pacientes do
sexo masculino, com 81 e 57 anos de idade, subme-
tidos previamente a cirurgia, o primeiro por abcesso
paravertebral há 1 ano (Fig. 1), o segundo por hérnia
discal há 10 anos (Fig. 2).

As lesões fotopénicas na gamagrafia com leucóci-
tos apresentaram hipercaptação no estudo de triagem
com 99mTc-MDP. A ressonância magnética confirmou
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FIG. 1.—Doente de 81 anos, com sus-
peita de osteomielite vertebral após
cirurgia por abcesso paravertebral.
99mTc-MDP: Hiperactividade L3-L4.
99mTc-HMPAO-Leucócitos: Fotopenia

L2-L3-L4.MDP Leucócitos
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a presença de osteomielite, com uma extensão lesio-
nal semelhante à da cintigrafia com leucócitos.
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FIG. 2.—Doente de 57 anos com sus-
peita de osteomielite vertebral após

cirurgia por hérnia discal.
99mTc-MDP: hiperactividade em D8-D9.
99mTc-HMPAO-Leucócitos: fotopenia

D8-D9. MDP Leucócitos


