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NASCIMENTO, Bárbara Cardozo Henriques. A contribuição do PET/CT utilizando 
18F-FDG em neoplasia pulmonar no Brasil. 2017. 34 folhas. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Graduação em Farmácia) – Centro Universitário Anhanguera 
de Niterói, Niterói, 2017. 
 

RESUMO 

 

É de grande notoriedade o avanço tecnológico com os equipamentos híbridos de 
PET e Tomografia Computadorizada (PET/CT), possibilitando assim um diagnóstico 
mais preciso e precoce da neoplasia pulmonar. O fluordesoxiglicose marcado com 
flúor-18 (FDG- 18F) é o radiofármaco empregado no exame PET/CT, auxiliando no 
diagnóstico de neoplasias. O estudo tem por objetivo descrever, através de uma 
revisão de literatura, a farmacodinâmica e farmacocinética do FDG- 18F, assim 
como o protocolo de preparo do paciente e a administração da dose para a 
realização do FDG- 18F em PET/CT e os custos e os benefícios. O paciente deve 
seguir um preparo rigoroso para que sejam evitados erros de interpretação. A 
administração da dose adequadamente também é essencial para a qualidade do 
exame, onde o paciente deve se sentir confortável com seu posicionamento e o 
acesso intravenoso deve ser escolhido atentando-se ao histórico do paciente. Assim 
sendo, sem um preparo adequado do paciente, assim como sem o preparo correto 
na administração da dose, promoverá um exame final com qualidade inadequada 
para uma avaliação. O presente trabalho terá sua delimitação caracterizada como 
pesquisa qualitativa exploratória, utilizando como limitação temporal o período de 
dezembro de 2014 até os dias atuais. Este trabalho demonstrou a contribuição do 
exame do PET/CT utilizando FDG- 18F que vem se estabelecendo como um método 
por imagem não invasivo de diagnóstico eficiente e seguro, representando a 
tecnologia mais moderna. Determinando o grau de disseminação da neoplasia 
pulmonar, e assim, sendo crucial na terapia e no prognóstico mais adequado.  

 

Palavras-chave: Neoplasia pulmonar ; Exame Pet/Ct ; FDG-18F     
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NASCIMENTO, Bárbara Cardozo Henriques. The contribution of PET / CT using 
18F-FDG in pulmonary neoplasia in Brazil. 2017. 34 folhas. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Graduação em Farmácia) – Centro Universitário Anhanguera 
de Niterói, Niterói, 2017. 
 
ABSTRACT 
 
Technological advancement with hybrid PET and CT (PET / CT) equipment is of 
great notoriety, thus enabling a more precise and early diagnosis of lung neoplasia. 
Fluoride-18-labeled fluorordeo-lysate (FDG-18F) is the radiopharmaceutical used in 
the PET / CT scan, aiding in the diagnosis of neoplasms. The aim of the study was to 
describe, through a literature review, the pharmacodynamics and pharmacokinetics 
of FDG-18F, as well as the protocol of preparation of the patient and the 
administration of the dose for the accomplishment of FDG-18F in PET / CT and the 
costs and benefits. The patient should follow a rigorous preparation so that errors of 
interpretation are avoided. Proper dosing is also essential for the quality of the 
examination, where the patient should be comfortable with their positioning and 
intravenous access should be chosen based on the patient's history. Therefore, 
without adequate preparation of the patient, as well as without the correct preparation 
in the administration of the dose, it will promote a final examination with inadequate 
quality for an evaluation. The present work will have its delimitation characterized as 
exploratory qualitative research, using as temporal limitation the period from 
December 2014 until the present day. This work demonstrated the contribution of the 
PET / CT scan using FDG-18F, which has been established as a safe and efficient 
non-invasive diagnostic imaging method, representing the most modern technology. 
Determining the degree of dissemination of the lung neoplasia, and thus, being 
crucial in the therapy and the most appropriate prognosis. 
 
Key-words: Pulmonary neoplasia; Pet / Ct Examination; FDG-18F. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Neoplasia pulmonar é um tipo de câncer muito comum em todo o Brasil e dele 

contém vários subtipos. É o câncer que mais leva o paciente a óbito, a incidência se 

dá principalmente em pessoas fumantes. Pesquisas apontam que, ainda nos dias de 

hoje, milhares de pessoas de todas as partes do Brasil continuam morrendo por 

causa do câncer pulmonar. Mesmo com toda a tecnologia dos dias de hoje, ainda 

não inventaram um tratamento que fosse totalmente eficaz para pessoas que tem o 

hábito de fumar deixarem o vício. 

A importância deste estudo é compreender a tomografia por emissão de 

pósitron utilizando o radiofármaco fluorodesoxiglicose que é um método por imagem 

não invasivo do setor de medicina nuclear que detecta precocemente diferentes 

tipos de câncer e metástase. A neoplasia pulmonar tem diversos tipos de estádios e 

a PET/CT determina o grau de disseminação sendo crucial na terapia e no 

prognóstico mais adequado, portanto, sendo mais eficiente no tratamento. 

A incorporação da PET/CT no Sistema único de saúde (SUS) permite mais 

acesso da população a uma tecnologia de alta eficiência, mas será que o beneficio 

compensa o custo?  

O trabalho visa analisar o exame não invasivo chamado Pet/ct com a 

utilização do radio fármaco 18F- FDG que é um método para uma melhor avaliação 

do estadiamento e monitoramento em neoplasia pulmonar no Brasil e a 

farmacodinâmica e a farmacocinética. Portanto o trabalho tem como objetivos 

específicos compreender a neoplasia pulmonar, a contribuição da PET/CT utilizando 

18F- FDG como alternativa de método não invasivo para o estadiamento e 

monitoramento terapêutico no Brasil, e assim, entender a farmacodinâmica e a 

farmacocinética 18F-FDG . 

Para elaboração do presente trabalho, foi necessário pesquisar em bases de 

dados como a Base de Dados Referencial de Artigos e Periódicos em Ciência da 

Informação (BRAPCI), na Scientific Eletronic Library Online (SciELO), além de 

materiais físicos como livros, artigos, teses e demais trabalhos que versam sobre o 

tema tanto nacional como internacional, utilizando como limitação temporal o período 

de dezembro de 2014 até os dias atuais. Como palavras chaves no levantamento de 

dados foram utilizados os termos: FDG-18F, PET/CT, neoplasia pulmonar. O 
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presente estudo terá sua delimitação caracterizada como pesquisa qualitativa 

exploratória. 
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    A NEOPLASIA PULMONAR  

 

Neoplasia ou câncer é uma patologia causada por múltiplas alterações 

genéticas que levam a uma proliferação celular descontrolada. Esse crescimento 

desordenado e maligno de células invade os tecidos e órgãos, podendo se espalhar 

para outros locais do corpo, processo esse chamado de metástase. As células 

cancerosas são células muito agressivas e incontroláveis que se dividem muito 

rápido e determinam a formação dos tumores. Dentre os vários tipos de câncer, 

destaca-se o Câncer de Pulmão (INCA, 2012). 

O câncer de pulmão é o mais comum de todos os tumores malignos e 

apresenta um aumento de 2% ao ano na sua incidência mundial. A doença 

representa uma importante causa de mortalidade no mundo. No Brasil, para 2016 a 

estimativa de novos casos é de 28.220, sendo 17.330 homens e 10.890 mulheres 

conforme dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA,2015). 

A incidência do câncer de pulmão no Brasil tem aumentado nas últimas 

décadas, e apesar dos consideráveis avanços nas técnicas de diagnóstico e 

modalidades de tratamento, sua mortalidade continua aumentando em todo o mundo 

(GUIMARÃES apud LORENZONI et al., 2001). 

Segundo Zambon et al. (2009); Oliveira (2002), o risco do desenvolvimento da 

neoplasia pulmonar depende da interação entre a exposição ao agente e a 

suscetibilidade individual para seu aparecimento. Dentre os diversos fatores de risco 

para o câncer pulmonar encontra-se principalmente o tabagismo. Além do tabaco, 

outros fatores predisponentes para o câncer de pulmão são o Radônio, 

hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, arsênico, níquel, cromo, asbestos, éteres 

clorometílicos e a poluição atmosférica.  

De maneira geral os sintomas podem ser: tosse, dor torácica, pneumonia de 

repetição, derrame pleural neoplásico, linfatite carcinomatosa, síndrome de 

compressão da veia cava superior e as mais diversas síndromes paraneoplásicas 

(ósteo-articulares, neuromusculares, endócrinas, dermatológicas). Além destes, 

pode haver sintomas relacionados às metástases, sendo cerebral, óssea, hepática e 

supra-renal, mais frequentes (MOREIRA et al.,2001). 
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1. 2 CLASSIFICAÇÃO DOS TIPOS PRINCIPAIS DA NEOPLASIA PULMONAR  

 

O câncer de pulmão é dividido em quatro tipos: escamoso, adenocarcinoma, 

carcinoma de pequenas células e carcinoma de não pequenas células (NOVAIS, 

2008). 

O carcinoma de pulmão de não pequenas células é um grave problema de 

saúde pública em todo o mundo, pois é um câncer muito agressivo (RILEY et al., 

2013). Entre os cânceres primários de pulmão, constitui aproximadamente 85% dos 

casos, manifestam-se como nódulos ou massas pulmonares, que acomete com 

frequência a pleura, porém como é corriqueiro nas neoplasias malignas pulmonares, 

o diagnóstico ocorre em estágio avançado e inoperável (KUMAR et al., 2010). As 

principais características do CPNPC quanto à evolução clínica são a baixa resposta 

ao tratamento e a sobrevida de cinco anos de somente 15% dos pacientes (KUMAR 

et al., 2010). Este fato pode ser explicado por cerca de 50% dos pacientes 

apresentarem metástase quando câncer é diagnosticado (REED et al., 2008). 

Os subtipos histológicos mais frequentes do CPNPC são o carcinoma de 

células escamosas e o adenocarcinoma; porém, nos últimos anos, registrou-se um 

aumento da incidência de adenocarcinoma (RILEY et al., 2013). O aumento 

generalizado nas taxas de adenocarcinoma pode ser explicado por mudanças nos 

componentes do cigarro e sistemas de distribuição, bem como fatores de risco não 

relacionados ao tabaco. Em geral, a epidemiologia global destas características em 

relação a incidência e mortalidade por câncer de pulmão precisa ainda ser 

amplamente estudada (PALLIS et al., 2010). Cerca de 50% dos casos 

diagnosticados de CPNPC ocorrem em pacientes com idade superior 65 anos, e 

35% em pacientes com idade superior a 70 anos. Pesquisas apontam que a 

proporção de incidência de CPNPC em razão da idade é de 20,2 a cada 100.000 

habitantes com idade menor que 65 anos, enquanto após os 70 anos é de 306,1 

(HAMMERSCHMIDT ;WIRTZ, 2009). 

O principal determinante do sucesso do tratamento em pacientes com 

CPNPC, é o conhecimento do estágio da doença, os que estão nos estágios iniciais 

possuem melhores chances de uma sobrevida em longo prazo. A relação entre a 

extensão anatômica da doença no momento do diagnóstico e a sobrevida é a base 

para conceito de estadiamento em oncologia (GRIDELLI ;SHEPHERD, 2005). 
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Carcinoma de pequenas células tem crescimento central, e é comum a 

estenose dos brônquios por compressão extrínseca secundária ao tumor ou a 

volumosa linfoadenomegalia. As metástases a distância são comuns (ZAMBONI, 

2001). 

 

1. 3     ESTADIAMENTO CLINICO  

 Segundo Moreira (2001), o estadiamento oncológico é a aplicação de um 

conjunto de processos diagnósticos e de conhecimento sobre o comportamento, 

grau de evolução de uma neoplasia e experiência prévia acumulada sobre seu 

manejo, indicar a modalidade atual de tratamento que seja a mais adequada para 

determinado paciente como um todo, devendo-se também levar em conta seus 

sintomas, estados clínicos funcionais, eventuais morbidades presentes e estágio da 

patologia em relação à classificação utilizado o sistema TNM como mostra as 

Tabelas 1 e 2. 

 
Tabela 1 - Sistema TNM 

Classificação Descrição 

T TUMOR PRIMARIO 

TX O tumor primário não pode ser avaliado, ou tumor detectado 

pela presença de células malignas no escarro ou lavado 

brônquio, mas não visualizado em diagnóstico por imagem ou 

broncoscopia 

T0 Não há evidência de tumor primário Tis Carcinoma in situ 

T1 Tumor com 3 cm ou menos em sua maior dimensão, 

circundado por pulmão ou pleura visceral, sem evidência 

broncoscópica de invasão mais proximal que o brônquio lobar  

T2  Com mais de 3 cm em sua maior dimensão  Compromete o 

brônquio principal, com 2 cm ou mais distalmente à carina 

 Invade a pleura visceral Associado com atelectasia ou 

pneumonite obstrutiva que se estende até a região hilar, mas 

não envolve todo o pulmão  

 

T3 Tumor de qualquer tamanho que invade diretamente qualquer 

uma das seguintes estruturas: parede torácica (inclusive os 
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tumores do sulco superior), diafragma, pleura mediastinal, 

pericárdio parietal; ou tumor do brônquio principal com menos 

de 2 cm distalmente à carina1 mas sem envolvimento da 

mesma; ou tumor associado com atelectasia ou pneumonite 

obstrutiva de todo o pulmão 

T4 Tumor de qualquer tamanho que invade qualquer das 

seguintes estruturas: mediastino, coração, grandes vasos, 

traquéia, esôfago, corpo vertebral, carina; ou nódulos tumorais 

distintos no mesmo lobo; tumor com derrame pleural maligno 

N            LINFONODOS REGIONAIS 

NX Os linfonodos regionais não podem ser avaliados 

N0 Ausência de metástase em linfonodos regionais 

N1 Metástase em linfonodos peribrônquicos e/ou hilares 

homolaterais e nódulos intrapulmonares, incluindo o 

comprometimento por extensão direta  

N2 Metástase em linfonodos mediastinais homolaterais e/ou em 

linfonodos subcarinais 

N3 Metástase em linfonodos mediastinais contralaterais, hilares 

contralaterais, escalenos homo- ou contralaterais, ou em 

linfonodos supra-claviculares 

M METÁSTASE À DISTÂNCIA 

  MX 

 

A presença de metástase à distância não pode ser avaliada  

  M0 Ausência de metástase à distância  

         M1 Metástase à distância, inclusive nódulos tumorais distintos 

num lobo diferente homolateral ou contralateral 

Fonte: Scheneider, 2001. 

 

O estadiamento é realizado através do sistema TNM, onde T representa o 

tumor primário e numera seu crescimento e envolvimento de estruturas adjacentes; 

o N representa os linfonodos regionais e seus graus de envolvimento e o M 

representa a ausência ou a presença de metástases à distância (SCHENEIDER, 

2001). 
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Tabela 2 Estágio da patologia em relação a classificação TNM  

ESTÁGIOS DO 

CÂNCER 

OCULTO 

TUMOR 

PRIMÁRIO  

LINFONODO

S 

REGIONAIS 

METÁSTA

SE À 

DISTÂNCI

A 

DESCRIÇÃO 

Estágio 0  TIS    N0  M0 É o câncer 

localizado, 

chamado de 

câncer in situ, 

limitado à 

camada mais 

superficial 

que recobre 

as vias 

aéreas. 

Estágio IA  T1a/T1b N0 M0 Tumor com 

menos de 3 

cm sem 

comprometim

ento de 

linfonodos 

regionais ou 

outros 

órgãos. 

Estágio IB  T2a N0 M0 O tumor tem 

entre 3 - 5 cm 

de diâmetro. 

Não há 

comprometim

ento de 

linfonodos 

regionais ou 

outros 
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órgãos.  

Estágio IIA  T1a/T1b 

T2a/T2b 

N0, N1 M0 O tumor se 

espalhou 

para os 

linfonodos do 

mesmo lado 

do tumor 

primário, mas 

não atingiu o 

mediastino 

nem outros 

órgãos.  

Estágio IIB  T2b,T3 N0,N1 M0 Tumor maior 

que 5 cm que 

se espalhou 

para os 

linfonodos 

hilares, ou 

brônquios, ou 

pleura, ou 

vias aéreas, 

ou 

mediastino, 

ou pericárdio, 

ou outros 

órgãos 

distantes.  

Estágio IIIA  T0, T1, T3, T4 N0, N1, N2 M0 Tumor de 

qualquer 

tamanho que 

atinge os 

linfonodos do 

mediastino 
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do mesmo 

lado, mas 

não outros 

órgãos 

distantes.  

Estágio IIIB Qualquer T N2, N3  M0 Qualquer 

tamanho de 

tumor que 

infiltrou 

extensament

e os 

linfonodos, 

mas não 

atingiu outros 

órgãos  

Estágio IV  Qualquer T Qualquer N M1a, M1b Qualquer 

tumor que 

tenha 

atingido 

órgãos 

distantes 

Fonte: Scheneider, 2001. 
 

 

A duração dos sintomas sugere seu prognóstico. Casos assintomáticos ou 

com sintomas de longa duração usualmente colhem um melhor resultado terapêutico 

que aqueles com sintomas há menos tempo, indicando, que neste caso, a doença é 

mais agressiva (MOREIRA et al.,2001) 
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 2.  A MEDICINA NUCLEAR  

 

A história da Medicina Nuclear teve início com as descobertas da 

radioatividade, por Henri Becquerel (1896), e de elementos naturais radioativos, por 

Marie Curie (1898). No entanto, foi o húngaro George Hevesy (1913) que, através 

das suas experiências em plantas para estudar a absorção de nitrato de chumbo 

marcado com o nuclídeo radiativo 210Pb, descobriu o “princípio do traçador”, o qual 

proporcionou o fundamento biológico à especialidade da medicina nuclear 

(ROBILOTTA, 2006).  

Mais tarde, em 1932, Ernest O. Lawrence e M. Stanley Livingstone 

inventaram e construíram o primeiro ciclotrão para produção de radionuclídeos 

artificiais, através do bombardeamento de núcleos-alvos por partículas positivas 

aceleradas (ROBILOTTA, 2006). 

Em 1958, Hal Anger introduziu a câmara de cintilação, um sistema de 

formação de imagens que não necessitava que o detector se movimentasse e que 

tinha maior resolução geométrica, além da capacidade de obter projeções diferentes 

de uma mesma distribuição do radiofármaco. As modernas câmaras utilizadas 

atualmente derivam da câmara de Ânger. Paul Harper introduziu o radionuclídeo 

99mTc o qual permitia marcar um elevado número de fármacos, o que o tornou 

aplicável em estudos de quase todos os órgãos e sistemas do corpo humano. Em 

1970 começaram a ser realizados os primeiros exames de Tomografias por Emissão 

de fotão único (SPECT), por David Kuhl, e Tomografias por emissão de positrão 

(PET), por Gordon Brownell no Hospital Geral de Massachusetts e por Michael 

Phelps na Universidade da Califórnia em Los Angeles, devido ao avanço dos 

computadores e principalmente ao desenvolvimento e implementação de métodos 

de reconstrução (ROBILOTTA, 2006). 

A introdução das técnicas de SPECT e PET veio ajudar a comunidade médica 

no diagnóstico com informações biológicas distribuídas no espaço e no tempo. 

Porém, devido à meia-vida física relativamente curta dos radionuclídeos emissores 

de positrões e ao elevado custo de implementação e execução, só a partir 1990 a 

técnica de PET se fixou terminantemente, mesmo nos países desenvolvidos, na 

rotina de grande parte das clínicas de medicina nuclear, principalmente com o uso 

de 18F-fluordesoxiglicose (FDG). Por sua vez, a técnica de SPECT foi 
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imediatamente absorvida sendo que muitos dos seus radiofármacos e 

procedimentos continuam a ser desenvolvidos (ROBILOTTA, 2006)  

A PET é uma técnica de diagnóstico por imagem que veicula o estudo das 

propriedades fisiológicas do organismo através da administração de materiais 

radioativos (radiofármacos). As imagens PET adquiridas constituem um mapa da 

distribuição do radiofármaco administrado e resultam, de forma sumária, da emissão 

de radiação y da zona do organismo em estudo (WERNICK, 2004). 

Em 1972 foi introduzida a TC como um novo método de diagnóstico pela 

imagem, que se tornou rapidamente numa ferramenta muito importante na área 

médica. Este método foi inventado pelo Engenheiro Eléctrico Godfrey N. Hounsfield 

em conjunto com o Físico Allan M. Cormack, o qual trabalhou simultaneamente a 

teoria de reconstrução de imagens (LIMA, 2005).  

A medicina nuclear é uma especialidade médica que utiliza compostos 

denominados fármacos, que quando marcados com radionuclídeos, formam os 

radiofármacos, para fins de diagnóstico e terapia. Esses compostos possuem 

afinidades funcionais ou metabólicas específicas no interior do organismo humano, o 

que confere a essa modalidade diagnóstica uma característica de 28 natureza 

molecular, que as outras modalidades não possuem. A detecção externa da 

radiação emitida pelo radiofármaco permite diagnosticar precocemente diversas 

doenças, pois muitas vezes as alterações anatômicas não se manifestam, senão em 

estágios relativamente avançados, como no caso de diversos tipos de câncer 

(ROBILOTTA, 2006). 

A alta sensibilidade é outra característica importante dos exames realizados 

com radiofármacos, pois é possível obter informações biológicas com concentrações 

de radiofármacos em níveis molares. Além disso, a marcação de diferentes 

moléculas com um único radionuclídeo permite avaliações e estudos de um mesmo 

órgão ou sistema em seus aspectos tanto macroscópicos quanto moleculares. Tais 

estudos podem ser realizados através de imagens obtidas in vivo ou através de 

ensaios laboratoriais. Atualmente, a maior parte dos estudos clínicos dos 

radionuclídeos é realizado através de análise de imagens, em especial as 

tomográficas (ROBILOTTA, 2006). 



 34 

2. 2    O EXAME PET-CT  

 

Em 2001, mais um avanço tecnológico foi alcançado com a associação da 

técnica de tomografia computadorizada (CT) à PET, formando um tomógrafo 

composto de PET-CT. Esses equipamentos permitem a aquisição sequencial 

imediata de imagens de CT e PET, tornando o método ainda mais completo, 

agregando e localizando as alterações metabólicas com base nas informações 

anatômicas em um único exame (SOARES JUNIOR et al., 2010). 

Na Figura 1 é mostrado o sistema PET-CT, que combina o CT com a PET. 

Como esperado, tanto o hardware (detectores, componentes eletrônicos) quanto 

software (algoritmos de reconstrução e correção) apresentam tecnologia avançada, 

tendo o PET-CT alta sensibilidade para aplicações oncológicas (BETTINARDI, 

2011). 

Figura 1- Imagem do PET-CT: (A) região referente à emissão dos raios X e 

detectores da CT; (B) Região referente à posição dos detectores PET. 

 

 

Fonte: Bettinardi, 2011 

 

No que diz respeito à avaliação metabólica, o exame de PET/CT utiliza de 

compostos biológicos marcados com elementos emissores de pósitrons (TERRA 

FILHO et al., 2000), os radionuclídeos, que quimicamente se unem a fármacos que 

apresentam afinidade por órgãos e sistemas, dando origem aos traçadores 
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denominados radiofármacos. Estes traçam caminhos dentro do paciente e, por meio 

da emissão de radiação, permite-se diagnosticar alterações metabólicas 

precocemente, antes mesmo de suas manifestações anatômicas (ROBILOTTA, 

2006). 

A junção das duas modalidades trouxe como clara vantagem às imagens de 

PET a possibilidade de efetuar a correção da atenuação dos dados de PET com os 

dados da modalidade de TC, o que se traduziu numa redução significativa do tempo 

total do exame como também num aumento da qualidade das imagens (BRIX, 

2005).    

Um exame de PET individual demorava cerca de uma hora a ser realizado, 

após a adição da TC a duração do exame foi reduzida para cerca de trinta minutos 

Esta redução da duração total do exame diminuiu também a possibilidade de 

surgirem artefatos na imagem devidos à movimentação do paciente (NUNES, 2011). 

 

2. 3      RADIOFÁRMACO 18F-FLUORODESEOXIGLICOSE 

 

Em PET-TC podem ser utilizados vários emissores de positrões, sendo a 

maioria isótopos de carbono (11C), azoto (13N), oxigénio (15O) e fluor (18F). Estes, 

devido às suas características de elementos naturais radioativos, são usados na 

investigação ou estudo in vivo da perfusão e metabolismo de tecidos e órgãos, bem 

como de processos biomoleculares em indivíduos saudáveis ou doentes. O 18F é 

um dos mais utilizados, uma vez que apresenta um período de semi-desintegração 

relativamente longo quando comparado com os restantes (SILVA, 2008). 

O Brasil iniciou a produção do radiofármaco 18F-FDG no Instituto de 

Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), em 1985. Entretanto, somente a partir 

de 1998, o IPEN iniciou seu fornecimento comercial para exames clínicos. Desde 

então, o que se observa é o contínuo aumento de sua produção devido, 

principalmente, ao sucesso de sua aplicação na área oncológica (OLIVEIRA, 2013). 

A produção de 18F é realizada em um equipamento denominado cíclotron. O 

cíclotron é uma máquina que acelera partículas carregadas ao longo de órbitas 

circulares de raio crescente, até que as mesmas adquiram energia suficiente para 

provocar reações nucleares. Quase todos os cíclotrons modernos usam uma fonte 

de íons negativos. Os íons são gerados pela passagem do gás de origem através de 

um plasma mantido sob a influência de um campo elétrico (IAEA, 2008). 
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O 18F-FDG, por ter similaridade com a glicose (C6H12O6), acompanha a 

metabolização deste glicídio nos tecidos, Como a glicose é a principal fonte de 

energia para as células do corpo, o seu acúmulo indica maior atividade metabólica 

em um determinado órgão ou tecido, ou seja, maior necessidade de consumo de 

energia (TINOIS, 2005). 

 Através de proteínas transmembranares, o radiofármaco 18F-FDG entra nas 

células por transporte facilitado e é transformado em 18F-FDG-6-fosfato pela ação 

da enzima hexoquinase. O 18F-FDG-6-fosfato não atravessa a membrana celular, 

ficando retido no interior da célula, e não é metabolizado pela enzima seguinte da 

via glicolítica a fosfoglucoseisomerase. Esta estrutura química somente abandona a 

célula quando é desfosforilada para 18F-FDG, pela glicose-6-fosfatase. Porém essa 

reação ocorre de forma lenta onde há falta de glicose-6-fosfatase, principalmente em 

células tumorais (ROLIM, 2007). Por esse motivo, o 18F-FDG-6-fosfato se acumula 

39 continuamente na célula enquanto houver disponibilidade na corrente sanguínea 

(DUARTE et al., 2001). Dessa forma o 18F-FDG fica retido no interior da célula 

durante o tempo necessário para a realização da varredura do tecido ou órgão em 

estudo (OLIVEIRA, 2013). 

As imagens de PET/CT utilizando FDG-18F são analisadas qualitativamente 

mediante a comparação visual entre a captação nas lesões tumorais e nos tecidos 

normais. Estudos apontaram que a intensidade de captação do FDG-18F é 

relacionado com o grau da lesão neoplásica (RODRIGUES, 2015 ).  

Desta forma a técnica de aquisição de imagens de 18F-FDG-PET é muito 

eficiente para o planejamento do tratamento de pacientes oncológicos, avaliação da 

resposta terapêutica à quimioterapia e à radioterapia, detecção de recidivas e 

eventuais metástases e diferenciação entre tumores benignos e malignos 

(OLIVEIRA, 2013).  
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3.     A FARMACODINÂMICA DO 18F-FDG  

 

A farmacologia é um assunto amplo, incluindo o conhecimento das fontes, 

propriedades químicas e físicas, composição, ações fisiológicas, absorção, destino e 

excreção das drogas. A farmacodinâmica e farmacocinética são subdivisões da 

farmacologia (BITTENCOURT; CAPONI; MALUF, 2013). 

 A farmacodinâmica trata dos efeitos biológicos e fisiológicos dos fármacos e 

seus mecanismos de ação, ou seja, os efeitos do fármaco no organismo. A 

absorção, a distribuição, o metabolismo e a excreção dos fármacos fazem parte da 

farmacocinética. Nas propriedades farmacodinâmicas, o FDG- 18F é um análogo da 

glicose, que atravessa a membrana celular por meio de um mecanismo de difusão 

com transportadores de glicose, sendo captada pelas células em competição com 

outros açúcares. No processo ocorre a fosforilação pela hexoquinase, no momento 

em que o radiofármaco está dentro da célula, sendo que este pode ser 

desfosforilado pela glicose 6-fosfatase, processo este que ocorre lentamente. A 

concentração celular de FDG- 18F representa o acúmulo do radiofármaco e da 

atividade glicolítica da célula. (BRUNTON; KNOLLMAN; CHABNER, 2011). 

 A quantidade acumulada nos tecidos em um período específico de tempo 

permite o cálculo da taxa de absorção de glicose pelo tecido. A glicólise acelerada e 

a redução da capacidade de fazer energia aerobicamente são características de 

células malignas, causando assim elevadas taxas de captação de glicose para 

manter as células. A alta captação em uma imagem é em geral associada a 

elevados números de células tumorais, à alta expressão de GLUT1, GLUT3 ou 

GLUT5 (proteínas transportadoras de glicose) e a um aumento na atividade de 

diversas enzimas glicolíticas, como a hexoquinase, fosfofrutase e piruvato 

desidrogenase. Nestas células, que apresentam a falta ou níveis baixos da glicose-

6-fosfatase, a desfosforilação da glicose ocorre de forma lenta em comparação às 

células não cancerígenas (IPEN, 2010). 

Além disso, a hipóxia frequente nos tecidos tumorais estimula o transporte e a 

fosforilação do FDG- 18F, um esforço para potencializar o metabolismo glicolítico, e 

em especial o anaeróbio. O uso FDG- 18F em oncologia é baseado nas taxas 

diferenciais do metabolismo da glicose nos tecidos benignos e malignos. No entanto, 

a absorção de FDG- 18F também é acelerada durante processos inflamatórios, o 

que conduz a resultados falso-positivos e de menor especificidade. Além disso, a 
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absorção de FDG- 18F é muito variável para diferentes tipos de tumores. Na 

concentração química utilizada para procedimentos diagnósticos, FDG- 18F parece 

não apresentar qualquer atividade farmacodinâmica (IPEN, 2010).  

 
3. 2  FARMACOCINÉTICA DO 18F-FDG  
 

Nas propriedades farmacocinéticas, após a administração intravenosa, a 

cinética da FDG- 18F no compartimento vascular é biexponencial. O radiofármaco 

apresenta uma meia vida de distribuição de 1 minuto e uma meia vida de eliminação 

de aproximadamente 12 minutos. A captação celular do FDG- 18F ocorre por 

sistemas carregadores tecidos específicos, que são parcialmente 

insulinodependentes, podendo ser influenciados pela alimentação, condições 

nutricionais e existência de diabetes mellitus. No caso de pacientes com diabetes 

mellitus, ocorre a redução da captação do FGD- 18F nas células, devido à 

distribuição tecidual e ao metabolismo de glicose alterados. O FDG- 18F é 

transportado via membrana celular de modo similar à glicose, mas sofre somente a 

primeira etapa da glicólise, formando assim o fluordeoxiglicose- 18F-6-fosfato que 

permanece na célula tumoral, não sendo metabolizado. Sendo lenta a 

desfosforilação promovida pelas fosfatases intracelulares, a fluordeoxiglicose- 18F- 

6-fosfato é retida no tecido por várias horas (mecanismo de aprisionamento). Em 

indivíduos sadios, o FDG- 18F é distribuído amplamente no organismo, com maior 

incidência em nível cerebral e cardíaco e menor extensão em nível pulmonar e 

hepático (IPEN, 2010).  

A eliminação do FDG- 18F é predominantemente renal, com 20% da atividade 

sendo excretada na urina em duas horas após a administração. A fixação no 

parênquima renal é baixa, porém o processo de eliminação renal do FDG- 18F 

promove uma atividade importante em todo o sistema urinário, principalmente 

bexiga. O FDG- 18F atravessa a barreira hematoencefálica, sendo que 

aproximadamente 7% da atividade injetada acumulam-se no cérebro entre 80-100 

minutos após administração. Aproximadamente 3% da atividade administrada são 

recaptadas pelo miocárdio em 40 minutos. Durante e após uma isquemia miocárdica 

reversível, uma captação aumentada de glicose ocorre na célula do miocárdio 

(IPEN, 2010). Aproximadamente 0,3% a 2,4% da atividade injetada acumulam-se no 

pâncreas e pulmão. O FDG- 18F também se liga em menor extensão no músculo 
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ocular, faringe e intestino. Uma fixação muscular mais importante pode ser notada 

em caso de esforço recente ou em caso de tensão muscular durante o exame. Na 

célula tumoral, a FDG- 18F atravessa a membrana celular de forma similar como é 

feita pela glicose, mas sofre apenas a primeira parte da glicólise, com formação de 

FDG- 18F-6-fosfato, que permanece como tal no interior da célula (IPEN, 2010).  

 
3. 3 PREPARO DO PACIENTE  
 
Um exame de PET com FDG- 18F deve ser realizado seguindo um preparo 

rigoroso, para evitar erros de interpretação de imagem e artefatos. Durante o 

processo, é feita a anamnese do paciente, sendo coletadas algumas informações 

importantes, que também contribuirão para uma boa qualidade do exame (Tabela 3) 

(SANTOS OLIVEIRA; LEÃO, 2007). 

Tabela 3. Principais averiguações a serem realizadas antes da aplicação de 

FDG- 18F para PET 

 

Fonte: OLIVEIRA; LEÃO (2007). 

 

O protocolo para a administração do FDG- 18F preconiza que o paciente deve 

evitar exercícios físicos exagerados e adotar uma dieta pobre em carboidratos por 

24 horas antes do exame; deve estar em jejum de 4-6 horas antes do momento da 

administração do FDG- 18F para que os níveis plasmáticos de insulina estejam 

baixos, reduzindo assim a captação do radiotraçador em músculo, gordura e coração 

(SURASI et al., 2014). 

 O paciente também deve abster-se de cafeína e nicotina por várias horas 

antes do exame, pois os efeitos dessas substâncias prejudicam a realização do 

mesmo. A presença destas substâncias aumenta a captação de glicose por 
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estimulação cárdica e miocárdica. Em relação à hidratação, há várias indicações 

quanto à quantidade de água que se deve tomar antes e depois da realização do 

exame, porém, no geral, os valores se mantêm entre 1,5 litros para o dia anterior ao 

exame e 0,8 litros ou mais para o dia da realização deste. No entanto, é 

aconselhável continuar a tomar água após a realização do exame porque a ingestão 

de água reduz a absorção de radiação pela bexiga, considerada órgão crítico 

(SANTOS OLIVEIRA; LEÃO, 2007). 

Pacientes diabéticos devem estar em jejum e não necessitam suspender 

medicação, desde que mantenham um intervalo de duas horas da medicação até 

antes da realização do exame, para que não seja comprometido o procedimento. 

Todos os pacientes devem ter a glicemia monitorada antes da administração do 

FDG- 18F, e esta deve estar abaixo de 150 mg/dl sendo que, se em pacientes 

diabéticos a glicemia apresentar valor superior a 200 mg/dl, é recomendado realizar 

o exame em outro momento, pois a administração de insulina promove aumento da 

captura da glicose pelos tecidos, principalmente muscular, fazendo com que menos 

radiofármaco seja capturado pelo tecido tumoral (SANTOS OLIVEIRA; LEÃO, 2007; 

SURASI et al., 2014).  

No caso de crianças, o preparo inicial é semelhante ao adulto, sendo 

necessário o jejum de 4-6 horas, evitar exercícios físicos exagerados no dia anterior 

ao exame e uma dieta sem muitos carboidratos, porém alguns cuidados podem ser 

necessários caso a criança não permaneça quieta durante o exame ou esteja 

assustada demais para seguir com o procedimento, podendo haver casos em que 

seja necessária sedação ou anestesia geral. O procedimento deve ser explicado aos 

pais e ao paciente, mencionando sobre seus potenciais riscos, tempo de duração e 

sobre a possibilidade de sedação (GUEVARA, 2011).  

Pessoas que necessitam de sedação ou anestesia geral exigem cuidado e 

programação. Nestes casos, é aconselhável a realização da injeção do FDG- 18F 

antes da medicação, evitando assim que ocorram mudanças na distribuição do 

metabolismo ou no fluxo sanguíneo. (HAMBLE; LOWE, 2003). 

Para a administração da dose, o paciente deve ser posicionado deitado em 

uma cama ou em uma cadeira reclinável, permanecendo confortável, amenizando a 

vontade do paciente de andar ou mover-se durante a injeção. Atualmente, o acesso 

intravenoso é o recomendado, atentando-se ao local escolhido de acordo com o 
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histórico do paciente e de modo a evitar os linfonodos ou a infiltração da dose em 

áreas de doença (HAMBLE; LOWE, 2003). 

 A dose recomendada de FDG- 18F a ser administrada ao paciente é de 185 - 

370 MBq (pacientes de aproximadamente 70 kg). A dose poderá variar devido ao 

equipamento utilizado, ao paciente ou ao exame realizado (IPEN, 2010).  

Em crianças, o método utilizado para calcular a atividade injetada de FDG- 

18F em diferentes países da Europa variava muito, criando assim uma grande 

discrepância na qualidade dos exames, levando a EANM (European Association of 

Nuclear Medicine) sugerir um mínimo de atividade injetada de FDG- 18F. A atividade 

injetada deve ser ajustada de acordo com o peso do paciente e tipo de aquisição 

(2D ou 3D)  (STRAUSS et al., 2008). 

Para a administração do radiofármaco, é essencial que o paciente esteja 

relaxado, em um ambiente calmo e com temperatura adequada (GUEVARA, 2011). 

Após a administração do radiofármaco, o paciente deve ficar em um ambiente 

escuro e quieto, por aproximadamente 60 minutos até o momento da aquisição das 

imagens (HAMBLE; LOWE, 2003). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A neoplasia pulmonar no Brasil vem aumentando devido à alta exposição ao 

agente de risco, dentre eles o principal vem sendo o tabagismo. O principal 

determinante do sucesso do tratamento em pacientes com neoplasia pulmonar é o 

conhecimento do estágio da doença, os que estão nos estágios iniciais possuem 

melhores chances de uma sobrevida em longo prazo. 

 Este trabalho demonstrou a contribuição do exame do PET/CT utilizando 

FDG- 18F que vem se estabelecendo como um método por imagem não invasivo de 

diagnóstico eficiente e seguro, representando a tecnologia mais moderna. 

Determinando o grau de disseminação da neoplasia pulmonar, e assim, sendo 

crucial na terapia e no prognóstico mais adequado, com isso, podendo evitar gastos 

desnecessários. O exame PET/CT foi incluído no sistema único de saúde 

possibilitando o acesso do exame em redes públicas de saúde.  

O FDG- 18F é um análogo da glicose, a concentração celular de FDG- 18F 

representa o acúmulo do radiofármaco e da atividade glicolítica da célula. A 

quantidade acumulada nos tecidos em um período específico de tempo permite o 

cálculo da taxa de absorção de glicose pelo tecido, sendo assim, auxiliando num 

melhor exame de imagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 43 

REFERÊNCIAS 

BETTINARDI, V.; PRESOTTO, L.; RAPISARDA, E.; PICCHIO, M.; GIANOLLI, L.; 
GILARDI, M.C. Physical Performance of the new hybrid PET-CT Discovery 690. 
Medical Physics, v. 38, n. 10, out. 2017. 

BITTENCOURT, S. C.; CAPONI, S.; MALUF, S. Farmacologia no século XX: a 
ciência dos medicamentos a partir da análise do livro de Goodman e Gilman. 
História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 20, n. 2, p. 499-520, 
Jun. 2013.  

BIZ, Aline ; CAETANO, Rosângela  Impacto orçamentário da incorporação da 
tomografia de emissão de pósitrons – tomografia computadorizada para 
estadiamento de câncer pulmonar Rev Saúde Pública 2015;49:57 Retirado de: 
http://dx.doi.org/10.1590/S0034-8910.2015049005447 Acesso em 20/04/2017 

BRIX,G.; LECHEL, U.; GLATTING, G.; ZIEGLER, S.I.; MUNZING, W.; MULLER, 
S.P.; BEYER, T. Radiation exposure of patients undergoing whole-body dualmodality 
18F-FDG PET-CT examinations. The journal of nuclear medicine, v. 46, n. 4, p. 
608- 613. 2005. 

BRUNTON, L. L.; KNOLLMAN, B.C.; CHABNER B.A. As Bases Farmacológicas da 
Terapêutica de Goodman & Gilman. 12ed. Porto Alegre. McGraw-Hill, 2011. p. 17-
41. 

CAMARGO, E. E. Experiência inicial com PET/CT. Radiologia Brasileira, São 
Paulo, v. 38, n.1, p. 3-5, fev. 2005. Disponível em: . Acesso em: 27, set. 2017. 

DUARTE, P.S.; ZHUANG, H.; COUTURIER,O.; ALAVI, A. Qual o valor da análise 
semi-quantitativa dos exames de 18F-FDG-PET no diagnóstico da esclerose 
mesial temporal; Neuro-Psiquiatria, v.59, n. 4. 2001. 

GUEVARA, D. L. PET/CT em Oncologia Pediátrica, Revista Médica Clínica Las 
Condes, Santiago - Chile, v.22, n.4, p.528-537, jul. 2011. Disponível em: . Acesso 
em: 22, set. 2017 

GRIDELLI, C., & SHEPHERD, F. A. (2005). Chemotherapy for elderly patients 
withnon-small cell lung cancer: a review of the evidence. CHEST Journal, v. 128, n. 
2, p.947-957, 2005. < http://doi.org/10.1378/chest.128.2.947> 

HAMBLE, S.M.; LOWE, V.J. Clinical 18F-FDG Oncology Patient Preparation 
Techniques, The Journal of Nuclear Medicine, Reston, v. 31, n. 1, p. 3-10, mar. 
2003. Disponível em: . Acesso em: 21, outubro, 2017. 

HAMMERSCHMIDT, S., & WIRTZ, H. (2009). Lung cancer: current diagnosis and 
treatment. Deutsches Ärzteblatt International, v. 106, n. 49, p. 809-18, 2009.          
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20038979> DOI:10.3238/arztebl.2009.0809 

IAEA - INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY. Cyclotron produced 
radionuclides: principles and practice. Vienna, 2008. 



 44 

 INCA, Instituto Nacional de Câncer (2016a). ABC do câncer. Acessado em junho 
de 2016. [acesso 28 agosto 2017]. Disponível 
em:http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/abc_do_cancer.pdf 

INCA, Instituto Nacional de Câncer (2016b).Estimativas 2016: Incidências do 
câncerno Brasil. [acesso 20 agosto 2017]. Disponível 
em:http://www,inca.gov.br/estimativa/2016/  

FLUORDESOXIGLICOSE- 18F: Radiofármaco. São Paulo: Ipen, 2010.  

KUMAR V.; ABBAS A.K.; FAUSTO N. Robbins e Cotran: Patologia – 
Basespatológicas das doenças . 9 ed. Rio de Janeiro: Editora Elsevier, 2010.  

Lima, Joao J. P.; Técnicas de Diagnóstico com Raios X – Aspectos Físicos e 
Biofísicos. [ed.] Imprensa da Universidade de Coimbra. Coimbra, 2005. 

LORENZONI, P. J.; DONATTI, M. I.; MULLER, P. T. e DOBASHI, P. N. Endoscopia 
respiratória em 89 pacientes com neoplasia pulmonar. Jornal de 
Pneumologia,vol.27, nº2, 83-88, 2001. 

MASTERS, G. A.; TEMIN, S.; AZZOLI, C. G.; GIACCONE, G.; BAKER, S. 
JR.;BRAHMER, J. R.;. Systemic Therapy for Stage IV Non-Small-Cell Lung 
Cancer:AmericanSociety of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline Update. 
Journal of Clinical Oncology, v. 33, n. 30, p. 3488-3515, 2015. 
<http://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2015.62.1342> 

MENEZES, A. M. B. Controle do tabagismo. In: SILVA, L. C. C. Condutas em 
Pneumologia, Rio de Janeiro: Revinter, 2001, vol. I, 216-218.  

MINNA, J. . 2008. “Neoplasias de pulmão”. In Harrison: Medicina interna, 1:551–
562. 17a ed. Rio de Janeiro: Mc Graw Hill. 

MOREIRA, J. S.; PORTO, N. S. e GEYER, G. R. Câncer de pulmão. In:TARANTINO. 
Doenças Pulmonares. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1997, 4ª edição, 651-
666. 

MOREIRA, J. S.; PORTO, N.; CAMARGO, J. J. e GEYER, G. R. Carcinoma 
brônquico. In: SILVA, L. C. C. Condutas em Pneumologia. Rio de Janeiro: 
Revinter, 2001, vol. I, 553-568.  

MURTA, Eddie Fernando Candido; Nomelini , Rosekeila Simões . Métodos de 
Imagem no estadiamento das neoplasias malignas de colo uterino. Rio de 
Janeiro V. 38 n. 1 Janeiro 2010 

NOVAES, F. T.; CATANEO, D. C.; RUIZ JUNIOR, R. L.; DEFAVERI, J.; 
MICHELIN,O. C.; CATANEO, A. J. M. Lung cancer: histology, staging, treatment and 
survival.Jornal Brasileiro de Pneumologia, v. 34, n. 8, p. 595-600, 2008. 
http://dx.doi.org/10.1590/S1806-37132008000800009  

Nunes, Ana. Dose optimization in CT, in Nuclear Medicine and in PET-CT 
procedures 2011.(tese submetida para o grau de Mestre em Engenharia 
Biomédica). Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, 2011. 



 45 

OLIVEIRA, C.M. Propostas de implementações de aspectos metodológicos na 
utilização do 18F-FDG na tomografia por emissão de pósitron. 2013. 224f. Tese 
(Doutorado em Ciências e técnicas nucleares)- Universidade Federal de Minas 
Gerais, 2013. 

OMS, Organização Mundial da Saúde. [Acesso agosto 2017]. Disponível 
em:http://www.who.int/eportuguese/countries/bra/pt/ 

PALLIS, A.G.; GRIDELLI, C.; VAN MEERBEECK, J.P.; GREILLIER, L.; 
WEDDING,U.; LACOMBE, D.; AAPRO, M. EORTC Elderly Task Force and Lung 
Cancer Group and International Society for Geriatric Oncology (SIOG) experts’ 
opinion for the treatment of non-small-cell lung cancer in an elderly population. 
Annals of oncology, v.21, n.4, p.692-706, 2010. 
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19717538> DOI:10.1093/annonc/mdp360  

REED, C.E.; GRAHAM, A.; HODA, R.S.; KHOOR, A.; GARRETT-MAYER, 
E.;WALLACE, M. B.; MITAS, M. A simple two-gene prognostic model for 
adenocarcinoma of the lung. The Journal of thoracic and cardiovascular surgery, 
v.135, n.3, p.627-634, 2008. <http://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2007.10.058>  

RILEY, J.S.; HUTCHINSON, R.; MCART, D.G.; CRAWFORD, N.; HOLOHAN, 
C.;PAUL, I.; GATELY, K. Prognostic and therapeutic relevance of FLIP and 
procaspase-8 overexpression in non-small cell lung cancer. Cell death & disease, v. 
4, n.12, p.951, 2013. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3877552/ 
DOI:10.1038/cddis.2013.481.  

ROBILOTTA CC. A tomografia por emissão de pósitrons: uma nova modalidade na 
medicina nuclear brasileira. Revista Panamena de Salud Publica, v. 20, n. 2/3, 
p.134–142. 2006. 

Rodrigues, M.; Estudo da distribuição de dose em torno de fontes usadas em 
braquiterapia; 2009 Dissertação apresentada na Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa; Lisboa, 2009. 

ROLIM A. A. C. SBBMN. Sociedade Brasileira de Biologia, Medicina Nuclear e 
imagem Molecular. Disponível em: http://www.sbbmn.com.br/tutorial/ 
medicos_nao_nucleares/oncologia.php#22. Acesso em: 10/10/ 2017. 

SANTOS OLIVEIRA, R.; LEÃO, A. M. A. C. Técnicas para aplicação de FDG-18 na 
clínica médica oncológica, Acta Scientiarum. Health Sciences, Maringá, v. 29, 
n.2, p. 139-143, 2007. Disponível em: Acesso em: 23, set. 2015. 

SCHENEIDER, N. C. Carcinoma brônquico. Disponível 
em:www.medstudents.com.br/artigo_conteudo.asp. Acesso em: 20/08/2017. 

SOARES JUNIOR, J.; FONSECA, R.P.; CERCI, J.J.; BUCHPIGUEL, C.A.; CUNHA, 
M.L.; MAMEDE, M.; ALMEIDA, S.A. Lista de recomendações do Exame PET-CT 
com 18F-FDG em Oncologia. Consenso entre a Sociedade Brasileira de 
Cancerologia e a Sociedade Brasileira de Biologia, Medicina Nuclear e Imagem 
Molecular. Radiologia Brasileira , v. 43, n. 4 . 2010. 



 46 

Silva, Maria. Caracterização física de um sistema de imagem por PET/CT 2008 
(tese para obtenção do grau de Mestre em Engenharia Física Tecnológica).Instituto 
Superior Técnico, 2008. 

Suetens, P; Fundamentals of Medical Imaging, 2nd Edition; Cambridge Univerity 
Press; USA, 2009. 

SURASI et al. 18F-FDG PET and PET/CT Patient Preparation: A Review of the 
Literature. The Journal of Nuclear Medicine Technology, Reston, v.42, n.1, p. 5-
13, mar, 2014. Disponível em: . Acesso em: 21,Setembro. 2017. 

STAUSS, J.; FRANZIUS, C.; PFLUGER, T.; JUERGENS, K. U.; BIASSONI, L.; 
BEGENT, J.; KLUGE, R.; AMTHAUER, H.; VOELKER T.; HOJGAARD, L.; 
BARRINGTON, S.; HAIN, S.; LYNCH, T.; HAHN, K. Guidelines for 18F-FDG PET 
and PET-CT imaging in paediatric oncology. European Journal of Nuclear Medicine 
and Molecular Imaging, Viena, v.35, n.8, p.1581-1588, jun. 2008. Disponível em: . 
Acesso em: 24/09/207 

TERRA FILHO, M. et al. Tomografia por emissão de pósitrons (PET) no tórax: 
resultados preliminares de uma experiência brasileira. Jornal Brasileiro de 
Pneumologia, Brasília, DF, v.26, n.4, p. 183-188, jul. a ago. 2000. Disponível em: 
<http://www.jornaldepneumologia.com.br/busca_exibe.asp?buscar=Tomografia+por+
emiss%E3o+de+p%F3sitrons+%28PET%29>. Acesso em 16, Setembro , 2017 

TINOIS, E. Imagem Funcional PET e FMRI. Tecnologia para a saúde 5. 
Multiciência. 2005 

TURKINGTON, G.T. Introduction to PET Instrumentation. Journal of Nuclear 
Medicine Technology, v. 29, n. 1. 2001. 

Wernick, N.; Aasvold, N.; Emission Tomography. The Fundamentals of PET and 
SPECT. Copyrughted Material, 2004. 

ZAMBONI, M. Epidemiologia do câncer do pulmão. Jornal de Pneumologia , 
v.28,n.1, p.41-47, 2002. 

ZAMBONI, M.. Câncer do Pulmão e DPOC. Sumário Content, v. 22, n. 2, p. 
4440,2013. < www.sopterj.com.br/profissionais/_revista/2013/n_02/09.pdf>  

ZANZONICO, P. Positron Emission Tomography: A Review of Basic Principles, 
Scanner Design and Performance, and Current Systems, Seminars in Nuclear 
Medicine, v. XXXIV, n. 2, p. 87-111. 2004. 

 
 


	1. INTRODUÇÃO
	A neoplasia pulmonar
	2.  A medicina nuclear
	2. 2    O exame pET-ct
	CONsiderações finais
	REFERÊNCIAS

