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Racional para Imagem Oncológica 

• Detecção de lesão
• Caracterização da natureza da lesão
• Avaliação da extensão local do 

comprometimento
• Avaliação do estadiamento sistêmico
• Monitorização da resposta terapêutica
• Planejamento terapêutico (radioterapia e 

quimioterapia)



PET 
PRINCÍPIOS

MEDIDA DE PROCESSOS BIOQUÍMICOS
• Compostos que mimetizam substratos endógenos
• Quantificação de distribuição de marcadores
• Rápida e simultânea aquisição volumétrica
• Captação reflete atividade metabólica ou            
atividade proliferativa celular

• Aquisição de corpo inteiro (05 minutos)
• Resolução espacial (4-5 mm)



PET  

RADIOFÁRMACOS MAIS COMUNS
• 2-deoxy-2(F18)-fluoro-D-glucose (FDG) : glicose
• 5-(F18)Fluoro-DOPA : metabolismo de aminoácido
• (F18)Fluoromethylthyrosine: metabolismo de 

aminoácido
• (F18)Fluorothymidine:atividade proliferativa celular
• (F18)fluoroacyclovir: fosforilação da timidina quinase
• (C11)Acetate: metabolismo oxidativo do ácido graxo
• (N13)Ammonia: perfusão tecidual 
• (O15)Water: perfusão tecidual



FDG



PET-FDG 

• Aspectos relativos à sensibilidade:

– Detecção limitada à avidez do tumor ao substrato 
endógeno empregado

– Expressão de GLUT
– Atividade enzimática (G-6-Fosfatase)
– Limite de resolução espacial (5 mm)
– Pacientes diabéticos
– Taxa de divisão celular e grau de diferenciação 
tumoral



PET-FDG

• Aspectos relativos à especificidade

– Células inflamatórias ativadas captam glicose
– Tumores benignos podem eventualmente 
consumir glicose

– Processos específicos granulomatosos podem 
captar glicose



• FDG-PET

Diferenciação celular
Potencial proliferativo 
Agressividade 
Grau de malignidade

Marcador Biológico



Esôfago

• Aspectos positivos:
–Tumores extremamente ávidos por glicose
–Quase totalidade expressa HK-II e Glut-1
–Impacto direto na sensibilidade

• Aspectos negativos:
–Elevada avidez na lesão primária limita estadiamento 
nodal regional
–Poucos dados na literatura com relação ao impacto 
clínico mensurável 

Hepatogastroenterology 2005; 52(62): 486-490



Esôfago

• Diagnóstico
• Estadiamento

–Pré-tratamento
–Pós-tratamento neoadjuvante

• Detecção de recidiva
• Monitorização terapêutica
• Planejamento radioterápico



Estadiamento

• T= profundidade da lesão e extensão
• N= linfonodos regionais
• M=metástases à distância



Estadiamento

• Esofagograma:
–Extensão da lesão (>7,0 cm; não extirpável)
–Desvio do eixo (> 30graus)

• TC:
–Invasão da aorta, traquéia, brônquio  
–Avaliação mediastinal limitada
–Avaliação de envolvimento pulmonar e hepático

• US endoscópico:
–Avalia a profundidade nas diferentes camadas 
–Avalia linfonodos regionais com acurácia > 85%



Estádio T
• Tis

The cancer is only in the epithelium (the top layer of cells lining the esophagus). It 
has not started growing into the deeper layers. This stage is also known as high-
grade dysplasia. In the past it was called carcinoma in situ. 

• T1
The cancer is growing into the tissue under the epithelium, such as the lamina 
propria, muscularis mucosa, or submucosa. 

• T2
The cancer is growing into the muscle layer (muscularis propria). 

• T3
The cancer is growing into the outer layer of tissue covering the esophagus (the 
adventitia). 

• T4
The cancer is growing into nearby structures. 

– T4a: The cancer is growing into the pleura (the tissue covering the lungs), the pericardium (the tissue 
covering the heart), or the diaphragm (the muscle powering the lungs). The cancer can be removed 
with surgery. 

– T4b: The cancer cannot be removed with surgery because it has grown into the trachea (windpipe), 
the aorta (the large blood vessel coming from the heart), the spine, or other crucial structures.

AJCC 2010



Estádio N

• N0
The cancer has not spread (metastasized) to nearby 
lymph nodes. 

• N1
The cancer has spread to 1 or 2 nearby lymph nodes. 

• N2
The cancer has spread to 3 to 6 nearby lymph nodes 

• N3
The cancer has spread to 7 or more nearby lymph nodes 

AJCC 2010



Estádio M

• M0
The cancer has not spread (metastasized) to 
distant organs or lymph nodes. 
• M1

The cancer has spread to distant lymph nodes 
and/or other organs. 

AJCC 2010



Grade

• GX: The grade cannot be assessed (treated in 
stage grouping as G1). 

• G1: The cells are well-differentiated. 
• G2: The cells are moderately differentiated 
• G3: The cells are poorly differentiated 
• G4: The cells are undifferentiated (these cells are 

so abnormal that doctors can't tell if they are 
adenocarcinoma or squamous cell carcinoma). 
For staging, G4 cancers are grouped with G3 
squamous cell cancers.

AJCC 2010



Staging

• Carcinoma epidermóide
• Adenocarcinoma

– I
• IA
• IB

– II
• IIA
• IIB

– III
• IIIA, IIIB, IIIC

– IV
AJCC 2010



Estadiamento



Estadiamento

TC PET /AC PET /NAC PET + TC



Estadiamento



Estadiamento



Estadiamento

• Clin Radiol. 2009 Jul;64(7):699-705. Epub 2009 May 26.
• Impact of integrated PET/CT in the staging of oesophageal cancer: 
a UK population-based cohort study. Noble F, Bailey D; SWCIS 
Upper Gastrointestinal Tumour Panel, Tung K, Byrne JP

– 190 pacientes
– 19% com estádio M1

• 13% dos estádios III
• 0% estádio IIB
• 6% estádio IIA
• 0% estádio I



Impacto

• J Gastrointest Surg. 2009 May;13(5):868-73. Epub 2009 Jan 28.
• The early use of PET-CT alters the management of patients with 
esophageal cancer. Williams RN, Ubhi SS, Sutton CD, Thomas AL, 
Entwisle JJ, Bowrey DJ

– 38 pacientes candidatos à terapia radical

•Modificação de estádio em 26% (10p)
•Mudança de conduta em  18% (7p)



Estadiamento Pós-Cirurgia



Esôfago

• Predição de ressecção com intenção de cura:
– Ressecção suspensa em 78 dos 203 pacientes (38%)
– PET/CT – única modalidade independente (p<0.001) 

J Gastrointest Surg 2005; 9(1): 54-61



Esôfago



Esôfago



Esôfago

• Predição de resposta à terapia neoadjuvante
CT USE PET

–Acurácia 54% 86% 85%

USE não exeqüível em 6%
USE não avalia comprometimento sistêmico

J Gastrointest Surg 2005; 9(1): 54-61



Avaliação de Resposta
Tratamento Neodjuvante



Avaliação de Resposta

• Mol Imaging Biol. 2009 Jan-Feb;11(1):54-60. Epub 2008 Sep 4.
• Metabolic tumor width parameters as determined on PET/CT 
predict disease-free survival and treatment response in squamous 
cell carcinoma of the esophagus. Roedl JB, Halpern EF, Colen RR, 
Sahani DV, Fischman AJ, Blake MA

• 49 pacientes com carcinoma células 
escamosas
–SUVmax vs. Área tumor+diâmetro tumor+ Index diâmetroxSUVmédio

• Index =  > 55% (boa resposta patológica)
– sensibilidade 91%
– especificidade 93%



Esôfago

J Clin Oncol 2001; 19: 3058-3065



Detecção de Recidiva

• J Nucl Med. 2007 Aug;48(8):1251-8. Epub 2007 Jul 13.
• Diagnostic and prognostic value of 18F-FDG PET/CT for patients with 
suspected recurrence from squamous cell carcinoma of the esophagus. Guo 
H, Zhu H, Xi Y, Zhang B, Li L, Huang Y, Zhang J, Fu Z, Yang G, Yuan S, Yu J

•
• 56 pacientes

– Sensibilidade= 93,1%
– Especificidade= 75,7%
–Acurácia= 87,2%



Recidiva



PÂNCREAS



Câncer de Pâncreas

• Tipo histológico
– 90% adenocarcinomas;
– 2 a 5% tumores neuroendócrinos ou acinares;

• Tratamento
– < 20% pacientes são candidatos à cirurgia com  
intenção de cura - > apresentação tardia

• Sobrevida:
– Doença localizada: 13 a 15 meses
– Doença avançada:  03 a 06 meses 

Li D, Lancet 2004; 363: 1047-59



Métodos de Imagem

• Ultra-som
– Sensibilidade para lesão primária: 57 a 81%;
– Acurácia semelhante ao CT para metastáse hepática;
– Permite avaliar condições de ressecabilidade (Doppler)

– Echo-enhanced Doppler-ultrassonography
– Coded-phased inversion harmonic 95%

Clarke DL, J Am Coll Surg 2003; 186: 119-129  
Kitano M, Gut 2004; 53: 854-59



Métodos de Imagem

• Tomografia Computadorizada Multidetector (MDCT)
– Superior eficácia comparada com US
– Permite avaliar anatomia vascular com excelente resolução
– Critérios de ressecção:

•Envolvimento hepático, pulmonar ou peritoneal;
•Extenso envolvimento linfonodal, além da cadeia peri-pancreática;
•Derrame pleural ou ascite tumoral;
• Infiltração vascular (* 50% dos casos considerados candidatos à
tratamento cirúrgico mostram sinais que contra-indicam ressecção 
cirúrgica)

Smith SL, Clin Radiol 2004; 59: 26-38



Métodos de Imagem

• Ressonância Magnética
– Superior para visualização de diminutos nódulos pancreáticos;
– Melhor visualização da árvore biliar com a colangio-RM;
– Evolução da MDCT tem limitado uso da RM

• Colangioduodenopancreatografia endoscópica retrógrada 
(ECRP)
– Vantagens diagnósticas (biópsia) e terapêuticas (“stents”)
– Melhor poder de diferenciação entre lesões benignas e malignas (ECRP = 
76% ; RM + MCRP = 58%)

– Pancreatite aguda (incidência média de 8.6%)
• EUS: 

– Melhora performance diagnóstica e poder de diferenciação (incremento de 
76% para 88%)

Hanbidge AE, Can J Gasttroenterol  2002; 16: 101-05
Domagk D, Am J Gastroenterol 2004; 99: 1960-61



Métodos de Imagem

• FDG-PET/CT



PET-FDG 

• Aspectos relativos à sensibilidade:

– Detecção limitada à avidez do tumor ao substrato endógeno 
empregado

– Expressão de GLUT*
– Atividade enzimática (G-6-Fosfatase)
– Limite de resolução espacial (5 mm)
– Pacientes diabéticos
– Taxa de divisão celular e grau de diferenciação tumoral 

Reske SN, J Nucl Med 1997; 38: 1344-48



PET-FDG

• Aspectos relativos à especificidade

– Células inflamatórias ativadas captam glicose
• Macrófagos ativados

– Tumores benignos podem eventualmente consumir glicose
– Processos específicos granulomatosos podem captar 

glicose



Detecção e Caracterização da Lesão

• Lesões inferiores à 7-8 mm por vezes não são 
detectadas, mesmo que expressem GLUT-1 e 
alta expressão de HK-II.

• Lesões maiores podem não ser detectadas 
especialmente quando paciente apresenta 
alterações em teste de tolerância à glicose ou 
diabetes. 

• Poucos trabalhos avaliam o uso da PET em 
conjunto com MDCT após injeção venosa de 
contraste. 



• 106 massas pancreáticas
– 70% malignas; 30% pancreatite crônica (histologia)
– FDG-PET: Sensibilidade: 85% ; Especificidade: 84%

• 35 pacientes com carcinoma pancreático
– FDG-PET identificou corretamente 95% das lesões
– CT (89%); US (89%) e EUS (80%)

• 93 pacientes com câncer de pâncreas
– PET = 95.1% ;  MDCT = 76,5%

Detecção e Caracterização da Lesão

Zimny M, Eu J Nucl Med 1997; 24: 678-682

Inokuna T, Radiology 1995; 195: 345-52

Bang S, J Clin Gastroenterol 2006; 90: 923-29



• 50 pacientes com lesões císticas no pâncreas
– Acurácia do PET em definir lesão maligna = 94%
– Acurácia do MDCT em definir lesão maligna = 80%
– 31/33 lesões císticas benignas s/ captação = 94%

• 21 lesões císticas pancreáticas
– FDG-PET confirmou 4/7 carcinomas in situ ou invasivos
– Sensibilidade = 57% ; Especificidade = 85% 

Detecção e Caracterização da Lesão
Lesões CLesões Cíísticassticas

Sperti C, J Gastrointest Surg 2005; 9: 22-28

Mansour JC, J Gastrointest Surg 2006; 10: 1354-60



Pâncreas

J Nucl Med 1999; 40: 1706-1715



Detecção de Lesão



Detecção de Lesão



Pâncreas

MDCTMDCT PETPET MDCT + PETMDCT + PET



Pâncreas



Estadiamento Local

• Estadiamento “T”
– PET isolado não permite estabelecer relações com 
estruturas vasculares e órgãos vizinhos

– MDCT e EUS são mais apropriados para avaliação de 
extensão loco-regional.

– Escassa evidência na literatura especializada quando 
ao valor da PET/CT (MDCT) na avaliação da 
extensão local do tumor (VPP?).  



Estadiamento Linfonodal

• Estadiamento “N”
– MDCT e FDG-PET com limitada acurácia

• Sensibilidade: 46 a 71%
• Especificidade: 63 a 100%

– Limitações:
•Pequenos linfonodos peri-pancreáticos situam-se junto ao 
leito tumoral primário
•Grau de diferenciação tumoral e taxa de divisão celular 
influencia a detecção de pequenos linfonodos
•Pouco estudos com PET/CT na avaliação do 
comprometimento linfonodal regional
•Excelente acurácia do EUS (88%) comparada com MDCT 
(20%) para envolvimento de linfonodos peri-pancreáticos * 

Diederichs CG, Pancreas 2000; 20: 109-116
Kala Z, Eur Radiol 2007; 62: 166-69 *



Pâncreas



Estadiamento Sistêmico

• Estadiamento “M”
– PET apresenta maior acurácia que MDCT:

•Maior valor de predição positivo nas metástases hepáticas e 
pulmonares
•Maior sensibilidade no envolvimento de peritônio
•Potencial para maior sensibilidade em envolvimento da 
medula óssea 

– Limitações:
•Micronódulos pulmonares identificados na MDCT
•Lesões hepáticas focais < 8,0 mm 
•Microimplantes peritoniais 

Mertz HR, Gastrointest Endosc 2000; 52: 367-71



Estadiamento Sistêmico



Estadiamento Sistêmico



Estadiamento Sistêmico



Estadiamento Sistêmico



Estadiamento Sistêmico



Metástases Hepáticas

• MDCT e RM > sensibilidade (lesões < 8 mm)
• PET > especificidade e > VPP
• Poucos trabalhos com PET/eMDCT

Shani DV, Am J Roentgenol 2005; 185: 239-46



Metástases Hepáticas



Metástases Hepáticas



Metástases Hepáticas



Detecção de Recorrência 

• Alterações pós-cirúrgicas e pós-radioterápicas
• Marcadores tumorais não permitem localizar sítios 

de recorrência tumoral
• Limitações dos métodos de imagem 

convencionais e do EUS para detecção de 
recorrência local
– 31 pacientes com suspeita de recorrência local:

• FDG-PET corretamente detectou 96%
• CT/MR detectaram apenas 23%

Ruf J,  Pancreatology 2005; 5: 266-72



Detecção de Recorrência 



Detecção de Recorrência 



Detecção de Recorrência



Detecção de Recorrência



Impacto Clínico

• Impacto na avaliação de possibilidade de 
ressecção
– 59 pacientes com carcinoma pancreático
– PET/CT alterou conduta em 16% dos pacientes 
considerados candidatos à ressecção baseados em 
achados de MDCT, MR e EUS

– Boa relação custo/benefício

Ann Surg 2005; 242(2): 235-43



Avaliação de Possibilidade de Ressecção 



Controle Terapêutico

• Alterações pós-actínicas limitam acurácia dos 
métodos convencionais

• Alteração volumétrica mais tardia (> 2 meses)
– 10 pacientes  com tumor de pâncreas s/ condição de 
ressecção

– CAI (5-fluorouracil [FU], 500 mg/peso/dia) combinada 
com RT (50.4 Gy dose total)

– Percentual de casos ocorreu alteração significativa de 
FDG sem alteração volumétrica na MDCT  

Yoshioka M, J Gastroenterol 2004; 39: 50-5



Controle Terapêutico

PrPréé--QTQT PPóóss--QTQT



Pâncreas

• PET/CT mais sensível e específico que CT
• Permite detectar focos metastáticos à distância
• Possibilita monitorar esquemas quimioterápicos
• Limitado em tumores muito pequenos (< 6-7 mm)
• Limitado em pacientes diabéticos
• Escassos trabalhos com relação custo/eficácia



TUMOR ESTROMAL GASTROINTESTINAL

GISTGIST



Definição

• Entidade bem definida apenas recentemente
• Origem:

–Células intersticiais de Cajal 
•Responsáveis pela motilidade intestinal
•Características imunofenotípicas de músculo liso e neuronal 

–Expressão da proteína c-Kit (CD 117), com mutação 
do gene Kit
•Receptor tirosina quinase transmembrana
•Controla várias funções celulares:

– Proliferação
– Adesão
– Apoptose
– Diferenciação celular

–GIST sem expressão da proteína Kit (mais raros)



Incidência

• 80% de todos os tumores mesenquimais do TGI
• 5% de todos os sarcomas
• Indivíduos de meia idade (média = 60 anos)
• Origem:

–Estômago (70%)
–Intestino delgado (20-30%)
–Intestino grosso (10%)
–Outros locais do TGI (5%)



Diagnóstico

• Localizações extremas (estômago e reto/cólon)
– Endoscopia 
–Colonoscopia

• Intestino delgado
–Tomografia computadorizada
–PET-CT?



Tratamento

• Cirurgia com intenção curativa (R0)
–40-60% casos 
–>70% nos casos de doença não metastática

Eur J Cancer. 2002;38(suppl 5):537-8. 

• Terapia molecular com mesilato de Imatinib
–Bloqueio da tironisa quinase, atuando diretamente no 
bloqueio da proliferação celular.
–Estudos fase I e II demonstraram em GIST avançado:

•Estabilização da doença = 27,9%
•Melhora parcial = 53,7%
•Toxicidade grau 3 & 4 = 21,1%

N Engl J Med. 2002;347(7): 472-80.



Tratamento

• Oncologist. 2010 Mar 3. [Epub ahead of print]
• Approval Summary: Imatinib Mesylate in the Adjuvant Treatment of
Malignant Gastrointestinal Stromal Tumors. Cohen MH, Cortazar P, Justice R, 
Pazdur R

• 713 pacientes com GIST >= 3,0 cm
• Todos com R0
• Imatinib = 400 mg/day  1 ano
• Estudo controlado, duplo cego, placebo vs droga
• Taxa de recidiva:  30 vs 70 casos



Recidiva

• Muito freqüente
• Envolve preferencialmente peritônio e fígado
• Não susceptível à tratamento cirúrgico
• > 40% podem apresentar recidiva após R0 

Cancer. 2000; 88(1):66-74. 



Imatinib

N Engl J Med. 2001;344(14):1052-6. 



Monitorar Resposta Terapêutica

• Tomografia computadorizada
–RECIST inadequado
–Perfusão com injeção de contraste iodado > 
especificidade

• PET-CT 
–Critério metabólico
–Integra informações estruturais
–Perspectiva de modulação de dose

J Nucl Med. 2004 Mar;45(3):357-65



Resposta Terapêutica

• Rev Esp Med Nucl. 2008 May-Jun;27(3):168-75.
• [18F-FDG PET/CT in response evaluation of gastrointestinal stromal tumours 
treated with imatinib] Banzo I, Quirce R, Martínez-Rodríguez I, Jiménez-Bonilla 
JF, Sainz-Esteban A, Barragán J, Portilla-Quattrociocchi H, Carril JM

• 08 pacientes com GIST avançado
– 5 (62,5%) resposta completa
– 1 resposta parcial
– 2 progressão de doença



GIST



GIST
(cirurgia sem margem livre)



Junho 2009 Outubro 2009



Janeiro 2010 Março 2010



Dezembro 2008                    Setembro 2009                  Março 2010



Agosto 2008Janeiro 2008



Janeiro 2008

Agosto 2008



Janeiro 2008

Agosto 2008



Agosto 2008

Dezembro 2008



Dezembro 2008Agosto 2008



Dezembro 2008 Janeiro 2010




