
Avaliação metabólica do tumor primário pré e pós-

tratamento – deve ser considerada?

Hugo Duarte



PET/CT 



* Imagens de Elevada Qualidade com concentrações na ordem dos nanomolar ou picomolar

IM
A

G
EM

 M
O

LE
C

U
LA

R

O. Schober et al, EJNMMI 

2009, 36 (302-314)



CT
Helicoidal

Detectores
PET



Doente ♀, 47 anos

Carcinoma ductal invasor
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• Difusão facilitada

• 6 subtipos

– diferentes localizações

– diferente afinidade pela glicose

• GLUT1: BHE, Eritrócitos; Tumores

• GLUT2: Fígado, Células  pâncreas

• GLUT3: Cérebro; Leucócitos

• GLUT4: Adipócitos; Músculos

(resposta à insulina)

• GLUT5: Intestino

• GLUT7: Retículo endoplamático

18F-FDG- GLUTs



• PROCESSOS INFLAMATÓRIOS

• REGENERAÇÃO TECIDULAR

• CANCRO E METÁSTASES

– Reflete o metabolismo tumoral

• Distinção entre tecido viável e não 
viável

• Indicador de malignidade (e do grau de 
malignidade)

• Avaliação da resposta terapêutica

• Microvascularização

– Aumento da permeabilidade vascular e celular

• Sobre-expressão dos transportadores da glicose

– (sobretudo GLUT1)

• Estimulação das enzimas glicolíticas

– Actividade da Hexoquinase

• Nº de Células/Volume

• Índice proliferativo

18F-FDG- Bases Fisiopatológicas



•Marcador inespecífico mas consegue-se boa especificidade quando há:
-uma questão clínica concreta
-avaliado no contexto clínico -> história clínica do doente (patologias concomitantes)
-conhecimentos sólidos da biodistribuição, pitfalls , e artefactos
-correlação com outros estudos morfológicos

•Estuda um único aspecto da patofisiologia dos tumores
•Quando surgirem outros marcadores podemos avaliar vários aspectos

18F-FDG 



•♀, 65 Anos

• Nódulo Pulmonar em 
RX-Tórax de Rotina
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•Qualidade de vida

•Marcadores tumorais / marcadores bioquímicos

•Imagem morfológica

•Dificuldade na avaliação de massas residuais
•difícil a distinção entre persistência e fibrose
•difícil a avaliação de lesões necróticas/quísticas

•Dificuldade na avaliação de lesões ósseas

•Imagem funcional

•18F-FDG ou outros traçadores 

•Estudos de corpo inteiro

•Imagem de processos metabólicos “in vivo”

•Elevada sensibilidade de deteção -informações biológicas com concentrações na ordem dos nano ou picomolar



18F-FDG PET/CT: POTENCIAIS VANTAGENS/CONTRIBUTOS

Identificação de mudanças celulares iniciais induzidas pela

terapêutica

• Tempo de avaliação precoce

• Possibilidade de interrupção/mudança de esquemas

terapêuticos ineficazes na fase inicial de terapêutica



Avaliação independente/prévia a alterações de volume tumoral

David A. Mankoff et al. Clin Cancer Res 2007;13:3460-3469



18F-FDG PET/CT: LIMITAÇÕES/DIFICULDADES 

Implementação de critérios de avaliação

na prática clínica

(dificuldade de padronização de 

vários parâmetros técnicos)

Estandardização/Padronização de 

fatores técnicos:

✓Atividade de radiofármaco administrada

✓Tempo de aquisição do estudo

✓Nível de glicemia sanguínea

Para comparação de valores de semi-
quantificação não deveria haver
discrepâncias neste parâmetros. 
No entanto, a padronização pode não ser fácil
de  implementar ou controlar na prática
clínica. 



Atividade na região de interesse (mCi/mL) x peso(g)

Atividade administrada (mCi)
SUV (Standardized Uptake Value) =

SUL (Standardized Uptake Value corrected for Lean body mass )



− Medição da lesão com maior intensidade de captação e área de background

“For a tumor to be measurable at baseline, the SULpeak must 
be greater than or equal to one and a half times the mean SUL 
in the 3-cm diameter spherical VOI plus two times its standard 
deviation to have a minimum threshold for evaluation”. 

SULpeak



PERCIST 1.0: PARÂMETROS RECOMENDADOS

Nível de glicemia em jejum < 200mg/dL

Atividade administrada de RF ∆ ≤ 20%

Tempo de administração RF-imagem ≥ 50 min e ≤ 70 min (∆ ≤ 15 minutos)

SUL Hepático ∆ ≤ 20% e ≤ 0.3 unidades SUL

− Assegurar comparabilidade de estudos realizados em dois períodos de tempo diferentes

Parâmetros PERCIST 

Nº lesões alvo 1

Método SUV SULpeak

Cutoff 30% 
(↓ SUV 30-35% ↔ bom px)



18F-FDG PET/CT- PERCIST 1.0: Categorias de resposta metabólica

Variação do SUL= SUL lesão alvo após terapêutica – SUL lesão alvo basal

SUL lesão alvo basal

CATEGORIAS CRITÉRIOS

RESPOSTA  COMPLETA Ø lesões com captação significativa de FDG

Lesão alvo com captação de FDG < SUL hepático e indistinguível do background

RESPOSTA PARCIAL Diminuição do SUL ≥ 30% e ≥ 0.8 unidades SUL 

Ø novas lesões

Ø aumento dimensional > 30% na lesão alvo 

Ø aumento do SUL ou dimensional > 30% numa lesão não alvo

DOENÇA ESTÁVEL Variação do SUL  < 30%

DOENÇA EM PROGRESSÃO Aumento do SUL ≥ 30% e ≥ 0.8 unidades SUL  ou nova lesão ou aumento dimensional 

> 30% em lesões alvo



















•Mulher de 42 anos 
•QT neo-adjuvante (adriamicina+docetaxel)

•Volume total (RM) 20,3cm3 -> 12,1cm3 (-40,3%)

•SULpeak (PET/FDG) 4,1 -> 2,0 (-51,2%)
•MTV(PET/FDG) 13,9cm3 -> 1,5cm3 (-89,2%)

•RECIST – SD (doença estável)

•PERCIST – PR (resposta parcial)

•Histologia: Não respondendor (necrose/fibrose<50%)



•Mulher de 48 anos 
•QT neo-adjuvante (adriamicina+docetaxel)

•Volume total (RM) 12,9cm3 -> Ø

•SULpeak (PET/FDG) 4,5 -> Ø
•MTV(PET/FDG) 5,8cm3 -> Ø

•RECIST –RC

•PERCIST – RC

•Histologia: Não respondendor (necrose/fibrose<50%)



Novos Radiofármacos



• Metabolismo
• 11C-Metionina

• Síntese proteica

• 11C-Acetato
• Metabolismo lipídico

• 18F-Timidina
• Proliferação celular

• 18F-MISO
• Hipóxia

• 18F- ML10
• Apoptose

• Perfusão tumoral
• 15O-H2O
• Estudos dinâmicos com 18F-FDG

• Angiogénese
• 18F-Galacto-RGD

• Expressão da integrina 

• Receptores tumorais

– 18F-fluoro-17--estradiol (FES)
• Ligação aos receptores estrogénicos

• Avaliação in vivo da densidade de receptores estrogénicos em 
todas as lesões

• Monitorização da terapêutica hormonal em tumores com 
receptores positivos

– 68Ga-F(ab’)2 – Trastuzumab

• Ligação aos HER2

– 68Ga-Dota-TOC e outros análogos da SS

• Ligação aos recetores da somatostatina



PET Ósseo – 18F-FNa

Cintigrafia óssea 
(99mTc-HDP) 

18F-FNa PET

Doente ♀, 77 anos

•Carcinoma da mama bilateral 
•Em seguimento.
•Metastização pulmonar recente 
em estudo.
•Para exclusão de metastização 
óssea.



Novos Equipamentos



• PEM (Positron Emission Mammography)

+ Melhor resolução 

- Dose de radiação

- Não permite visualizar a axila

- Não têm correlação com a parte 

anatómica

- Captação fisiológica
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Grato pela atenção!


