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"Whereas we," said Dr. Robert, "have always chosen to 

adapt our economy and technology to human beings---not 

our human beings to somebody else's economy and 

technology. We import what we can't make; but we make 

an [sic] import only what we can afford. And what we can 

afford is limited not merely by our supply of pounds and 

marks and dollars, but also primarily---primarily," he 

insisted---"by our wish to be happy, our ambition to become 

fully human."  

Aldous Huxley, Island 

	  

	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

RESUMO 

	  

O câncer tem contribuído drasticamente em termos de morbidade, mortalidade e custos para 

os sistemas de saúde no mundo. O manejo desses pacientes é complexo e novas tecnologias 

têm emergido para o seu melhor cuidado. A tomografia por emissão de pósitrons associada à 

tomografia computadorizada (PET/CT) é um método diagnóstico disponível mais 

recentemente no Brasil e determinou uma mudança de paradigma no fluxo do 

acompanhamento para muitos dos pacientes com câncer. Nesse sentido, o objetivo desse 

trabalho é  avaliar o acesso ao exame 18F-FDG PET/CT Oncológico no Estado do Rio Grande 

do Norte, segundo as características dos usuários, as indicações e as fontes de financiamento 

do método. Trata-se de um estudo individuado, observacional e transversal. Foram incluídos 

todos os pacientes que realizaram o exame 18F-FDG PET/CT com fins oncológicos na Liga 

Norteriograndense Contra o Câncer no período de 01/05/2011 a 30/04/2013. Coletaram-se 

dados relativos à data de realização do exame, sexo, idade, indicação (diagnóstico / 

estadiamento / monitorização da resposta ao tratamento / reestadiamento / suspeita de recidiva 

e controle), tipo de câncer ou condição que determinou a realização do exame e a fonte de 

financiamento (público ou particular). Nos dois anos que compreenderam o período de coleta 

de dados do estudo, foram realizados 924 exames 18F-FDG PET/CT, em 718 pacientes. A 

média de idade foi 51,4 (19,1) anos, variando entre 4 e 88 anos. Houve maior realização do 

exame entre as mulheres, com um total de 539 exames (58,3%). Observou-se aumento da 

realização do exame do primeiro ano (37,4%) para o segundo ano (62,6%). Quanto às 

indicações do exame 18F-FDG PET/CT, foram realizados 3,8% com fins de diagnóstico, 6,6% 

para estadiamento, 1,0% para monitorização da resposta ao tratamento, 49,8% para 

reestadiamento e 38,9% na suspeita de recidiva/controle, ou seja, apenas 10,4% dos exames 

foram realizados como estratégia inicial (diagnóstico e estadiamento). Em relação ao 

financiamento do 18F-FDG PET/CT, a maioria dos exames foi realizada com o convênio 

firmado com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (45% dos exames). Os principais tipos 

de câncer encaminhados para o exame foram o linfoma (36,7%), câncer colorretal (10,6%), 

pulmão (9,7%) e mama (8,5%). Foram realizados poucos exames PET/CT em alguns tipos de 

câncer, em especial esôfago (0,4%), pâncreas (0,9%), estômago (1,2%) e cabeça e pescoço 

(2,1%). De todos os exames em pacientes classificados como estratégia inicial, apenas 21% 

tiveram acesso ao exame pelo sistema público, o que denota a pouca realização do 18F-FDG 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

PET/CT Oncológico no estado para esse fim. Para os sistemas de saúde, é fundamental 

promover o uso racional desse método. 

	  

Palavras-chave: Tomografia por emissão de pósitrons. PET. PET-CT. Oncologia. Avaliação 

em saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

ABSTRACT 

 

Cancer has contributed dramatically in terms of morbidity, mortality and costs for healthcare 

systems in the world. The management of these patients is complex and new technologies 

have emerged for their best care. Positron emission tomography associated with computed 

tomography (PET/CT) is a diagnostic method available more recently in Brazil and led to a 

paradigm shift in the management for many cancer patients. Therefore, the aim of this study 

is to analyse the access to the exam 18F-FDG PET/CT in Oncology in the State of Rio 

Grande do Norte, according to the users characteristics, indications and sources of funding. 

This is an individual, observational and transversal study. All patients who underwent 18F-

FDG PET-CT examinations for oncologic purposes at Liga Norteriograndense contra o 

Câncer from 01/05/2011 to 30/04/2013 were included. Data on the date of the examination, 

sex, age, indication (diagnosis / staging / monitoring response to treatment / restaging / 

suspected recurrence and control), type of cancer or condition that determined the exam and 

the source financing (public or private) were collected. During the two years that comprised 

the period of data collection for the study, 924 18F-FDG PET/CT exams were performed in 

718 patients. The mean age was 51.4 (19.1) years, ranging from 4 to 88 years. There were 

more exams among women with a total of 539 examinations (58.3%). Increases were 

observed in the exams from the first year (37.4%) for the second year (62.6%). Accordingly, 

the 18F-FDG PET/CT indications were: 3.8% for diagnostic purposes, 6.6% for staging, 1.0% 

for monitoring response to treatment, 49.8% for restaging and 38.9% in suspected 

recurrence/control, only 10.4% of the exams were performed as initial strategy (diagnosis and 

staging). Regarding the financing of 18F-FDG PET/CT, the majority of tests were carried out 

with the agreement signed with the State Department of Public Health (45% of the exams). 

The main types of cancer referred for examination were lymphoma (36.7%), colorectal cancer 

(10.6%), lung (9.7%) and breast (8.5%). Few PET/CT studies were performed in some 

cancers, especially oesophagus (0.4%), pancreas (0.9%), stomach (1.2%) and head and neck 

(2.1%). Among those patients classified as initial strategy, only 21% had access to the exam 

by the public system, which demonstrates the low access of 18F-FDG PET/CT in Oncology 

in the state for this purpose. For health systems, it is essential to promote the rational use of 

this method. 

 

Keywords: Positron emission tomography. PET. PET-CT. Oncology. Health evaluation. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O câncer é um grave problema de saúde pública no mundo. As elevadas taxas de 

morbidade e mortalidade por essa doença, associadas ao grande custo para o adequado 

cuidado desses pacientes, são motivos de preocupações, mesmo entre países desenvolvidos. 

Em 2012, foram estimados aproximadamente 14 milhões de novos casos e cerca de 8 

milhões de mortes por câncer no mundo. O crescimento e envelhecimento da população, 

certamente, irão contribuir para um aumento significativo da incidência e mortalidade por 

câncer, estando estimadas, em 2030, em aproximadamente 21 milhões e 13 milhões, 

respectivamente (FERLAY et al., 2013).  

Atualmente, países menos desenvolvidos já contribuem com cerca da metade da 

incidência mundial de câncer e, também, já representam mais da metade dos casos de morte 

por câncer (FERLAY et al., 2013). O impacto nesses países será ainda maior nas próximas 

décadas, uma vez que estes apresentam uma série de fatores agravantes, como falta de acesso 

universal para centros especializados em Oncologia e tratamentos apropriados que possam 

salvar vidas, não disponíveis por questões econômicas e sociais (GOSS et al,. 2013).  

A vigilância epidemiológica impõe-se como fator determinante em todo o mundo, para se 

obter conhecimento do número de casos de câncer e para busca de estratégias de controle. 

Investimentos são realizados tanto na prevenção, diagnóstico, tratamento e cuidados 

paliativos. Os gastos com saúde são mais elevados quanto mais tardio for o diagnóstico e 

início do tratamento do câncer. Dessa forma, especial foco deve ser dado em medidas de 

prevenção e de diagnóstico precoce. 

A tomografia por emissão de pósitrons associada à tomografia computadorizada 

(PET/CT) com glicose marcada (2-[fluoro18]-2-deoxi-D-glicose) (18F-FDG) é um método 

diagnóstico que proporcionou uma mudança de paradigma no manejo de muitas neoplasias. A 

avaliação por imagem, que era antigamente embasada apenas nas alterações morfológicas, 

passou, em muitos casos, para uma avaliação morfológica e funcional (ELL, 2006). 

Evidências científicas têm demonstrado o impacto e definido o espaço desse método no 

manejo de pacientes oncológicos. Este vem sendo utilizado principalmente como auxiliar no 

processo diagnóstico em alterações suspeitas de câncer, estadiamento, monitorização da 

resposta ao tratamento, reestadiamento e suspeita de recorrência. 

Como toda nova tecnologia em saúde, o 18F-FDG PET/CT deve passar por avaliação 

detalhada quanto à sua segurança, benefícios e custos. Vários sistemas de saúde do mundo 
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têm apresentado diferentes soluções quanto à implantação e aplicação desse método em 

pacientes oncológicos (BUCK et al., 2010). 

No Brasil, a introdução da tomografia por emissão de pósitrons (PET) ocorreu em meados 

de 1998, em equipamentos de gama-câmara modificados e, a partir de 2002, com 

equipamentos PET-dedicados. Desde então, novos equipamentos híbridos (PET/CT) estão 

sendo adquiridos nas diferentes unidades federativas do país, principalmente pela iniciativa 

privada. Discute-se, ainda, a abrangência desse método diagnóstico pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

De acordo com o exposto, esse trabalho visa demonstrar a utilização do exame 18F-FDG 

PET/CT nos dois primeiros anos da incorporação desse método em um centro especializado 

em Oncologia no estado do Rio Grande do Norte. Essa avaliação permite identificar o perfil 

dos pacientes (sexo e idade), bem como possibilita avaliar quais as principais indicações que 

determinaram o uso desse exame, de acordo com as diferentes fontes de financiamento 

(público e privado) e as evidências científicas atuais. Essas informações serão úteis para um 

melhor planejamento e utilização do método em pacientes com câncer no estado. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

	  

A revisão da literatura foi dividida em seis seções. Inicialmente, há contextualização 

da Epidemiologia do câncer no mundo e no Brasil, enfatizando-se a incidência e mortalidade 

dessa doença. Na sequência, encontra-se a descrição do método 18F-FDG PET/CT, com 

destaque para aspectos básicos da instrumentação, radiofarmácia e protocolos vigentes. 

Diante da extensa literatura e da especificidade do exame para cada tipo de câncer, a terceira 

seção traz uma breve revisão das suas principais aplicações em Oncologia, tendo como base 

as “Recomendações da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear e da Sociedade Brasileira 

de Cancerologia”. Na quarta seção, são apresentados estudos que compreenderam o National 

Oncologic PET Registry, o qual utilizou a técnica de “cobertura sob desenvolvimento de 

evidências”, a fim de trazer subsídios no processo de tomada de decisão quanto à 

incorporação do exame PET/CT para muitos tipos de câncer no Estados Unidos. A quinta 

seção faz referência à definição de avaliação de tecnologias em saúde e demonstra sua 

incorporação no Brasil, com especial atenção aos estudos encomendados pelo Departamento 

de Ciência e Tecnologia (DECIT) sobre o exame PET/CT. Finalmente, são abordados 

aspectos da introdução do exame no Brasil e no estado do Rio Grande do Norte, assim como 

as políticas vigentes de cobertura no país.        

 

2.1 EPIDEMIOLOGIA DO CÂNCER NO MUNDO E NO BRASIL 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS), ciente do impacto em termos de morbidade 

e mortalidade do câncer, não tem medido esforços na tentativa de buscar dados 

representativos dessa doença em toda a população. Estimativas confiáveis são necessárias 

para estabelecer prioridades para o controle do câncer. O projeto GLOBOCAN, ligado à 

Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC) e à OMS, tem o objetivo de fornecer 

estimativas contemporâneas em relação à incidência, mortalidade, prevalência e anos de vida 

ajustados por incapacidade (DALY) dos principais tipos de câncer nos 184 países 

participantes. Em 2008, o câncer correspondeu a uma das principais causas de morte no 

mundo, sendo estimadas 7,6 milhões de mortes (cerca de 13% de todas as causas) (FERLAY 

et al., 2008). 

Os dados mais atuais, referentes a 2012, estimaram 14,1 milhões de novos casos de 

câncer e 8,2 milhões de mortes por câncer no mundo. Quanto à incidência de câncer, os mais 
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comuns, em ambos os sexos, foram pulmão (1,82 milhões), mama (1,68 milhões) e colorretal 

(1,36 milhões). Em relação à mortalidade, destacou-se novamente o câncer de pulmão (1,59 

milhões), seguido de fígado (745.517 mortes) e estômago (723.027 mortes) (Figura 1) 

(FERLAY et al., 2013). 

 

Figura 1 - Incidência e mortalidade por tipo de câncer, em ambos os sexos, no mundo em 2012. 
Natal/RN, 2014. 

 
Fonte: Ferlay et al.(2013). 

 

Nos homens, maior incidência estimada foi devido a câncer de pulmão (1,24 milhões), 

próstata (1,11 milhões) e colorretal (746.298), enquanto que a mortalidade ocorreu 

principalmente por câncer de pulmão (1,09 milhões), fígado (521.031) e estômago (468.931) 

(Figura 2) (FERLAY et al., 2013).  
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Figura 2 - Incidência e mortalidade por tipo de câncer, em homens, no mundo em 2012. Natal/RN, 
2014. 

 
Fonte: Ferlay et al. (2013). 

 

Nas mulheres, maior incidência estimada foi devido a câncer de mama (1,67 milhões), 

colorretal (614.304) e colo do útero (527.624), enquanto que a mortalidade deveu-se 

principalmente por câncer de mama (521.817), pulmão (491.194) e colorretal (320.250) 

(Figura 3) (FERLAY et al., 2013). 
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Figura 3 - Incidência e mortalidade por tipo de câncer, em mulheres, no mundo em 2012. Natal/RN, 
2014. 

 
Fonte: Ferlay et al. (2013). 

 

Nos países mais desenvolvidos, foram estimados em 2012, 6,1 milhões de novos casos 

de câncer e 2,8 milhões de mortes por câncer, enquanto ocorreram 8,1 milhões de casos novos 

e 5,3 milhões de mortes por câncer nos demais países. Esses dados demonstram que o câncer 

representa um problema de saúde pública, em especial nos países menos desenvolvidos, já 

correspondendo a aproximadamente 57% da incidência e 65% da mortalidade mundial. A 

figura 4 demonstra a grande desproporção entre os países mais desenvolvidos e menos 

desenvolvidos em relação às taxas de incidência em relação às taxas de mortalidade 

(FERLAY et al., 2013). 
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       Figura 4 - Incidência e mortalidade por tipo de câncer, por país, em 2012. Natal/RN, 2014. 

            
Fonte: Ferlay et al. (2013). 

 

 A mortalidade por câncer no mundo provavelmente continuará aumentando, sendo 

estimadas 13,03 milhões de mortes em 2030 (FERLAY et al., 2013).  

No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer (INCA), através do programa de 

Epidemiologia e Vigilância do Câncer e seus fatores de Risco, ligado às Secretarias de Saúde, 

obtém informações nacionais sobre a incidência e mortalidade por câncer. É importante 

salientar que, embora exista este trabalho nas unidades federativas do país, os dados de 

incidência ainda não apresentam a mesma acurácia em relação aos dados de mortalidade. O 

país contempla, atualmente, etapas diferentes de transição epidemiológica e demográfica em 

cada região, por isso a importância de estudos que busquem conhecer a realidade local. 
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Os dados de mortalidade proporcional não ajustada por câncer no Brasil, em homens e 

mulheres, têm apresentado significativo aumento, passando de 8,0 em 1980 para 15,1 em 

2011 (Figura 5) (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2013). 

 
Figura 5 - Mortalidade proporcional não ajustada por câncer, Brasil, homens e mulheres entre 1980 e 
2011. Natal/RN, 2014. 

 
Fonte: Instituto Nacional de Câncer (2013). 

 

A taxa de mortalidade por câncer, em 2011, ajustada pela idade, em homens, 

correspondeu a: traqueia, brônquios e pulmões (15,08/100.000), próstata (13,5/100.000), 

estômago (9,36/100.000), cólon e reto (7,36/100.000) e esôfago (6,54/100.000). A figura 6 

demonstra as taxas dessas doenças entre 1980 e 2011 (INSTITUTO NACIONAL DE 

CÂNCER, 2013).  
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Figura 6 - Taxas de mortalidade das 5 localizações primárias mais frequentes em 2011, Brasil, 
ajustadas por idade, pela população mundial, por 100.000 homens, entre 1980 e 2011. Natal/RN, 2014. 

 
Fonte: Instituto Nacional de Câncer (2013). 

 

A taxa de mortalidade por câncer, em 2011, ajustada pela idade, em mulheres, 

correspondeu a: mama (11,88/100.000), traqueia, brônquios e pulmões (7,83/100.000), cólon 

e reto (6,16/100.000), colo do útero (4,66/100.000) e estômago (4,04/100.000). A figura 7 

representa as taxas dessas doenças entre 1980 e 2011 (INSTITUTO NACIONAL DE 

CÂNCER, 2013).  

 

Figura 7 - Taxas de mortalidade das 5 localizações primárias mais frequentes em 2011, Brasil, 
ajustadas por idade, pela população mundial, por 100.000 mulheres, entre 1980 e 2011. Natal/RN, 
2014. 

 
Fonte: Instituto Nacional de Câncer (2013). 
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 As atuais taxas de mortalidade e incidência do câncer no mundo e no Brasil justificam 

uma intervenção global com finalidade de reduzir o impacto social e econômico dessa doença. 

Especial atenção sempre deve ser dada para medidas de prevenção, como, por exemplo, 

hábitos de vida saudáveis. Desenvolvimento de métodos diagnósticos também são muito 

importantes, principalmente para detectar precocemente a doença e para auxiliar na escolha 

da melhor abordagem terapêutica. O exame PET/CT tem sido extensamente estudado e tem 

apresentado aplicação cada vez mais significativa em pacientes com câncer.   

 

2.2 TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS ASSOCIADA À TOMOGRAFIA 

COMPUTADORIZADA 

 

A tomografia por emissão de pósitrons (PET) é um método de imagem da Medicina 

Nuclear que permite avaliação não invasiva de uma série de processos biológicos. Estudos 

clínicos têm consolidado sua posição como instrumento capaz de trazer informações 

complementares in vivo, fundamentais para o manejo dos pacientes (ELL, 2006). Os 

equipamentos híbridos, tomografia por emissão de pósitrons associada à tomografia 

computadorizada (PET/CT), idealizados em meados de 1990, tornaram-se comercialmente 

disponíveis no início de 2001 e o crescimento desta modalidade, desde então, compara-se 

com o da ressonância magnética nas décadas de 80 e 90 (TOWNSEND, 2008). 

 O princípio da PET assemelha-se ao da cintilografia convencional, porém com 

algumas particularidades que a tornam única. Os traçadores radioativos utilizados nesta 

modalidade são emissores de pósitrons, ou seja, uma partícula elementar que possui a mesma 

massa e magnitude de carga que um elétron, porém com carga positiva. São formados a partir 

de nuclídeos que possuem um excesso de prótons em relação ao número de nêutrons, 

afastando-se, assim, da banda de estabilidade. O próton, emitido de um núcleo instável, viaja 

por alguns milímetros até interagir com um elétron, em um processo denominado de 

aniquilação. Neste fenômeno, a massa do elétron e do próton é convertida em dois raios γ que 

viajam em posições opostas (aproximadamente 180o) com uma energia de 511 keV. Os 

sistemas de PET registram um evento no momento em que dois raios γ atingem, dentro de 

uma janela de tempo determinada, detectores opostos, formando uma linha de projeção. 

Eventos detectados, porém não coincidentes, são descartados. A escolha do material detector 

afeta parâmetros importantes dos equipamentos, como a resolução espacial, sensibilidade e 

ruído. As informações geradas por vários pares de detectores são reconstruídas e geram as 

imagens tomográficas (TURKINGTON, 2001; BLOCKLAND et al., 2002).  
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 Muitos radionuclídeos emissores de pósitrons estão disponíveis atualmente. Enquanto 

alguns são produzidos por geradores nucleares (68Ga e 82Rb), outros são obtidos por cíclotrons 

(11C, 13N, 15O e 18F). O radiofármaco mais amplamente utilizado é o 18F-FDG, um análogo da 

glicose ligado ao 18F, que possui um tempo de meia-vida física de 110 minutos 

(BLOCKLAND et al., 2002). Esse radiotraçador entra nas células por receptores de 

membrana de glicose (GLUT) e, no citoplasma, é convertido a 18F-FDG-6-fosfato, sendo 

acumulado no seu interior por não seguir a rota de metabolismo de glicose intracelular 

subsequente. A captação do 18F-FDG por uma célula é proporcional à sua atividade 

metabólica, por isto sua grande aplicabilidade em uma série de neoplasias (KAPOOR; 

McCOOK; TOROK, 2004). Cabe reforçar que o 18F-FDG não é um marcador específico de 

malignidade, uma vez que ocorre distribuição do radiofármaco em processos fisiológicos, 

bem como em processos infecciosos e inflamatórios (ELL, 2006). 

 O desenvolvimento dos equipamentos híbridos PET/CT na última década propiciaram 

reunir em um único exame a fusão de informações de alta resolução anatômica com o seu 

correspondente comportamento biológico. Além disso, a incorporação da TC ao PET permitiu 

a realização de exames com menor tempo de aquisição das imagens, bem como servir de 

parâmetro para correção de atenuação das imagens de emissão (KAPOOR; McCOOK; 

TOROK, 2004).  

 Um exame de PET/CT de qualidade deve preencher uma série de pré-requisitos, como 

a obtenção das informações clínicas relevantes, adequado preparo do paciente, controle de 

qualidade periódico do equipamento, interpretação e elaboração do laudo (BOELLARD et al., 

2010). A interpretação das imagens é geralmente qualitativa, com aumento focal da captação 

do 18F-FDG acima do pool sanguíneo sendo considerada anormal. Entretanto, é fundamental o 

conhecimento dos padrões de distribuição fisiológicos do radiofármaco, bem como de 

variantes fisiológicas e de potenciais doenças benignas para se minimizar erros de 

interpretação (SHREVE; ANZAI; WAHL, 1999). Um método quantitativo frequentemente 

utilizado é o SUVmax (Standardized Uptake Value), cujo cálculo corresponde a: 

 

SUVmax =
Actvoi (Kbq /ml)

Actadm (Mbq) / peso(Kg)
 

 

Onde, Actvoi corresponde à atividade medida no volume de interesse e Actadm é a 

atividade administrada corrigida pelo decaimento físico ao início da aquisição das imagens. É 
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importante que se tenha cautela na interpretação dos valores de SUVmax, principalmente 

pelas variações que podem ocorrer entre equipamentos diferentes e, também, no seguimento 

do mesmo paciente.  

 De acordo com as diretrizes A Guide to Clinical PET in Oncology: Improving Clinical 

Management of Cancer Patients (INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 2008), 

geralmente ocorrem os seguintes eventos no processo de investigação do paciente oncológico 

por PET/CT. O preparo do paciente geralmente ocorre em casa e envolve boa hidratação. No 

caso da utilização do 18F-FDG, jejum é necessário por 6 horas e é recomendado evitar 

exercício físico intenso nas últimas 24 – 72 horas. No momento em que o paciente chega ao 

centro de PET/CT, a história clínica é obtida e, após, é posicionada cânula intravenosa. O 

meio de contraste oral é, então, administrado (dependendo do protocolo), seguido da 

verificação da glicemia e administração do radiofármaco. Posteriormente, aguarda-se entre 50 

– 120 minutos. É solicitado para o paciente urinar (evitar desconforto durante a realização do 

exame e reduzir a quantidade de radiação no momento do exame na bexiga). Em seguida, 

posiciona-se o paciente na mesa do PET/CT e obtém-se o topograma (scout), com definição 

das áreas de interesse. A administração de material de contraste intravenoso depende da 

indicação clínica. De forma opcional, o contraste intravenoso pode ser realizado após a 

aquisição das imagens do emissão (PET) ou mesmo não ser utilizado. A partir de então, 

inicia-se a aquisição das imagens de TC e, em seguida, das imagens de emissão (PET). 

Verifica-se a qualidade técnica das imagens e estas são transferidas para arquivo digital. Em 

seguida, libera-se o paciente do centro de PET/CT. Por último, elabora-se o laudo final, que é 

entregue para o médico de referência. 

 A compreensão da instrumentação, da radiofarmácia e dos protocolos, bem como o 

treinamento de toda a equipe de profissionais envolvidos com o método, são fundamentais 

para garantir qualidade e reprodutibilidade do exame para sua utilização em Oncologia. 

 

2.3 APLICAÇÕES DA PET/CT EM ONCOLOGIA: RECOMENDAÇÕES DA 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA NUCLEAR E SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE CANCEROLOGIA 

 

Nas últimas décadas, muitos trabalhos foram realizados utilizando a PET em pacientes 

com câncer. Com o intuito de resumir a informação e criar um consenso nacional, foi 

publicada uma lista de recomendações da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear e da 

Sociedade Brasileira de Cancerologia sobre o uso do exame 18F-FDG PET/CT em Oncologia 
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(SOARES JUNIOR et al., 2010). Segundo os autores, esse método de imagem pode ser 

utilizado como: auxiliar no diagnóstico de neoplasias (diferenciando tumores benignos de 

malignos), no estadiamento, na avaliação da resposta terapêutica precoce e tardia, no 

reestadiamento e na avaliação de recidiva tumoral de pacientes oncológicos. No estudo, as 

recomendações foram categorizadas, conforme a melhor evidência da literatura médica, como 

adequada (classe IA), aceitável (classe IB), auxiliar (classe IIA), ainda desconhecida (classe 

IIB) e desnecessária ou sem dados suficientes disponíveis (classe III). O quadro 1 resume os 

principais resultados. 

 

Quadro 1 - Resumo da Lista de Recomendações da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear e 
Sociedade Brasileira de Cancerologia do exame 18F-FDG PET/CT em Oncologia, 2010. Natal/RN, 
2014. 

1 – Cânceres do sistema respiratório 

1.1 – Câncer do pulmão não pequenas células (CPNPC) 

• Avaliação de nódulo pulmonar solitário com dimensões iguais ou maiores que 1,0 cm (Classe IA) – Deve-se considerar que 
existem algumas situações (doenças inflamatórias/infecciosas, doenças granulomatosas) em que podem ocorrer falso-positivos. 
No entanto, o valor preditivo negativo é superior a 90%. 

• Estadiamento nodal do CPNPC (classe IA). A abordagem cirúrgica se limita essencialmente a pacientes com estádios I a IIIA, 
sendo fundamental a avaliação linfonodal. É o método de imagem mais acurado para o estadiamento linfonodal e extranodal no 
CPNPC. 

• Reestadiamento do CPNPC (classe IA). Auxilia no diagnóstico diferencial entre recidiva local e fibrose em pacientes após a 
cirurgia. 

• Planejamento radioterápico de CPNPC (classe IB). É método superior à TC isolada para definição dos campos radioterápicos na 
presença de atelectasia pulmonar pós estenótica. 
 

1.2 – Mesotelioma 
• Diagnóstico diferencial entre lesões benignas e malignas (classe IIA) 
• Estadiamento (classe IB) 
• Avaliação de resposta terapêutica (classe IIA). 

 
2 – Tumores de cabeça e pescoço 

• Estadiamento (classe IA). Principalmente para a definição de conduta cirúrgica com abordagem unilateral ou bilateral. 
• Detecção de doença residual ou recorrente (classe IA). 
• Detecção de tumor primário de origem desconhecida em pacientes com doença metastática (classe IA). 

3 – Cânceres do sistema digestivo 

3.1 – Câncer do esôfago 

• Estadiamento inicial nos casos em que não houver evidência de metástases à CT (classe IB) 
• Acompanhamento pós-tratamento quimiorradioterápico (classe IIA). 

 
3.2 – Carcinoma colorretal 

• Estadiamento inicial (classe III) 
• Antígeno carcinoembrionário (CEA) elevado, sem evidência de lesões por métodos de imagem convencionais (classe IA). 
• Avaliação de ressecabilidade de metástases (classe IA). 
• Na detecção de recidivas diante de achados radiológicos inconclusivos, mesmo sem CEA aumentado em tumores não secretores 

(classe IA). 
 

3.3 – Tumor estromal gastrointestinal (GIST) 

• Estadiamento (classe IIA) 
• Reestadiamento (classe IB) 
• Avaliação de resposta terapêutica notadamente em pacientes tratados com imatinib, nos quais a resposta metabólica avaliada 

pela 18F-FDG PET pode antecipar em semanas a resposta dada por métodos anatômicos (classe IA). 
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4 – Câncer de mama 

• Detecção de câncer de mama metastático ou recorrente para pacientes com suspeita clínica de metástases ou recidiva (classe 
IA). 

• Reestadiamento em pacientes com recidiva locorregional ou metástase (classe IA). 
• Avaliação de resposta ao tratamento em paciente com doença localmente avançada ou câncer metastático (classe IA) 
• Acompanhamento pós-tratamento (classe III). 

 
5 – Melanoma 

• Estadiamento de pacientes de alto risco (Breslow >1,5mm) (classe IA). 
• Reestadiamento de pacientes com melanoma de alto risco ou candidatos a metastectomia, exceto para lesões muito pequenas 

(<3mm de diâmetro) e lesões no sistema nervoso central (classe IA). 
 
6 – Cânceres dos órgãos genitais 

6.1 – Câncer de ovário 

• Reestadiamento após tratamento de primeira linha (classe IA) 
• CA 125 aumentado, sem identificação de lesões por métodos de imagem convencionais (classe IB). 

 

6.2 – Câncer de colo uterino 

• Estadiamento inicial de doença localmente avançada (classe IB). 
• Reestadiamento e avaliação da resposta terapêutica (classe IIB). 
• Na suspeita de recidiva (classe IIA). 
• No planejamento radioterápico (classe IIA). 

 

6.3 – Câncer testicular 

• Reestadiamento, na avaliação de massas residuais, após orquiectomia e quimioterapia (classe IA). 
 
7 – Câncer de tireóide 

• Carcinoma papilífero (classe IA), se a Tg ≥ 10ng/ml ou Tg estimulada > 5 ng/ml e 131I-PCI negativa. 
• Carcinoma folicular (classe IA), se a Tg  ≥ 10ng/ml ou Tg estimulada > 5 ng/ml e 131I-PCI negativa. 
• Carcinoma de células de Hurtle (classe IA), se a Tg ≥ 10ng/ml ou Tg estimulada > 5 ng/ml e 131I-PCI negativa. 
• Carcinoma medular, reestadiamento em pacientes com aumento progressivo dos níveis de calcitonina e com investigação por 

métodos de imagem negativos ou inconclusivos (classe IB). 
 
8 – Tumores do sistema nervoso central 

• Reestadiamento de glioblastoma multiforme / astrocitoma anaplástico / oligodendroglioma anaplástico (classe IA). 
• Pacientes com lesão suspeita no SNC, indefinida pelos métodos de imagem convencionais (classe IIA). 

 
 
9 – Linfoma 

• Estadiamento inicial (classe IA) 
• Reestadiamento após tratamento de primeira linha (classe IA) 
• Avaliação de resposta precoce à quimioterapia (classe IIA) 
• Seguimento (Classe III) 

 
10 – Identificação de tumor primário oculto 

• Identificação de tumor primário oculto (classe IIA). 
 

Fonte: Soares Junior (2010). 

 

Outros grupos internacionais já haviam publicado revisões sobre a utilização do 

exame 18F-FDG PET/CT em Oncologia. Destacam-se a Recommendations on the use of 18F-

FDG PET in Oncology (FLETCHER et al., 2008) e a National Comprehensive Cancer 

Network (NCCN) Task Force Report: Clinical Utility of PET in a Variety of Tumor Types 
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(PODOLOFF et al., 2009). Cada revisão apresenta algumas especificidades quanto às 

indicações do exame PET/CT para cada tipo de câncer. 

Embora muitas diretrizes sejam elaboradas por diferentes entidades médicas, nacionais 

ou internacionais, cabe aos sistemas de saúde de cada país a decisão quanto à incorporação, 

ou não, de novas tecnologias. Muitos fatores devem ser levados em consideração e, 

frequentemente, diferentes metodologias são aplicadas. 

 

2.4 “COBERTURA SOB DESENVOLVIMENTO DE EVIDÊNCIA”: NATIONAL 

ONCOLOGIC PET REGISTRY 

 

Na escolha de um método diagnóstico, muita ênfase recaía apenas sobre os valores de 

acurácia (sensibilidade e especificidade) dos exames. Atualmente, busca-se, principalmente, 

os benefícios clínicos associados. Ainda há divergências em como demonstrar esses 

benefícios clínicos ou mesmo comparar a efetividade de diferentes métodos, entretanto, 

algumas sugestões tem sido propostas (VACH et al., 2011). A falta de concordância dos 

princípios básicos para a geração de evidências científicas de novas técnicas diagnósticas 

determinou diferentes abordagens na incorporação do PET/CT nos sistemas de saúde em 

muitos países. 

Nos Estados Unidos da América (EUA), o Centers for Medicare and Medicaid 

Services (CMS) apresentou algumas soluções inovadoras. Ao contrário de outros métodos 

diagnósticos, como a tomografia computadorizada (TC) e a ressonância nuclear magnética 

(RM), cuja cobertura foi desde o início aprovada para a maioria das aplicações em Oncologia, 

o CMS adotou uma postura mais conservadora em relação à PET e, a partir de 1998, passou a 

avaliar as indicações clínicas dessa tecnologia. Nesse processo, a extensão de cobertura para a 

PET apenas ocorria se houvesse evidência científica robusta que justificasse o seu uso. No 

mesmo ano, as primeiras indicações aprovadas foram para a avaliação de nódulo pulmonar 

solitário indeterminado e no estadiamento de câncer de pulmão não pequenas células. Em 

1999, foram incluídos o reestadiamento do câncer colorretal, estadiamento e reestadiamento 

de linfoma e na suspeita de recorrência de melanoma. Em 2001, passaram a ter cobertura o 

diagnóstico, estadiamento e reestadiamento de melanoma, linfoma, câncer de pulmão de não 

pequenas células, esôfago, colorretal e cabeça e pescoço. Entre 2002 e 2005, entraram 

algumas indicações específicas para mama, tireoide e colo do útero (LINDSAY et al., 2007). 

Nessa época, ainda existiam muitos questionamentos quanto à abrangência do exame PET/CT 

para outros tipos de câncer. 
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Com o objetivo de esclarecer se as demais indicações da PET em Oncologia deveriam 

ou não receber cobertura, o CMS criou o National Oncologic PET Registry (NOPR). Trata-se 

de um mecanismo adotado para a cobertura temporária de PET para indicações de câncer 

ainda não aprovadas no país, pela escassez de trabalhos científicos adequados na área. Esse 

registro prospectivo foi denominado de cobertura sob desenvolvimento de evidência (CED). 

Foi desenhado para avaliar o impacto da PET no planejamento  do manejo do paciente em 

uma série de tipos de câncer e indicações clínicas. O NOPR registrava os dados coletados 

antes e após a realização do exame (PET ou PET/CT) pelo centro que realizava o exame, pelo 

médico solicitante e pelo médico responsável do relatório final. Os primeiros pacientes foram 

incluídos em maio de 2006. As indicações específicas para realização do exame foram 

classificadas como diagnóstico, estadiamento, monitorização da resposta ao tratamento, 

reestadiamento e suspeita de recorrência (HILLNER et al., 2007). 

 Ao final do primeiro ano do estudo, foram registrados 34.358 exames de PET. A 

primeira publicação com os resultados iniciais incluiu 22.975 exames. Esse trabalho 

demonstrou uma modificação global no plano de tratamento em 36,5% (IC95% = 35,9% – 

37,2%) dos pacientes com câncer (HILLNER et al., 2008a). 

No seu segundo ano, obtiveram-se 81.951 registros de exames PET realizados no 

NOPR. Foram excluídos dessa segunda análise os casos sem confirmação histológica, os 

casos de indicação “monitorização da resposta terapêutica”, casos sem consentimento 

informado e alguns casos de câncer que não satisfaziam os previamente estipulados para 

cobertura pelo NOPR. Foram avaliados, dessa forma, 40.863 exames. A mudança no plano de 

tratamento foi de 38,0% (IC95% = 37,6% - 38,5%), sendo que a variação, segundo o tipo de 

câncer, ficou entre 31,4% para câncer de pele não melanoma a 48,7% para mieloma 

(HILLNER et al., 2008b). 

Em janeiro de 2009, o CMS realizou uma reavaliação do exame PET/CT utilizando os 

dados do NOPR e das novas evidências científicas disponíveis. No entendimento do CMS, 

existiam estudos com qualidade suficiente que justificassem a cobertura do exame para o 

diagnóstico e estadiamento do câncer de forma mais ampla. Também foi concluído que ainda 

não havia evidências que demonstrassem a utilidade clínica para a monitorização da resposta 

ao tratamento e reestadiamento, permanecendo essas indicações no NOPR (TUNIS; 

WHICHER, 2009). O quadro 2 demonstra a cobertura do Medicare em 2005 e em 2009. O 

CMS agrupou as indicações “diagnóstico” e “estadiamento” em estratégia de avaliação de 

tratamento inicial e “monitorização da resposta ao tratamento”, “reestadiamento” e “suspeita 
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de recorrência” como estratégia de avaliação de tratamento subsequente (PODOLOFF et al., 

2009). 

 
Quadro 2 - Cobertura pelo CMS em 2005 e 2009 do exame 18F-FDG PET/CT Oncológico. Natal/RN, 
2014. 
 Framework Prévio (Janeiro 2005) Framework novo (abril 2009) 

Tipo de Câncer Diagnóstico 
Estadiamento 

Inicial 

Reestadiamento 

(e Suspeita de 

Recorrência) 

Monitoração do 

tratamento 

Estratégia 

Inicial 

Estratégia 

Subsequente 

Mama SC Cobertura1 Cobertura Cobertura Cobertura4 Cobertura 

Colo Útero CED Cobertura/CED CED CED Cobertura5/CED Cobertura 

Colorretal Cobertura Cobertura Cobertura CED Cobertura Cobertura 

Esôfago Cobertura Cobertura Cobertura CED Cobertura Cobertura 

Cabeça/Pescoço Cobertura Cobertura Cobertura CED Cobertura Cobertura 

Linfoma Cobertura Cobertura Cobertura CED Cobertura Cobertura 

Melanoma Cobertura Cobertura2 Cobertura CED Cobertura2 Cobertura 

Mieloma CED CED CED CED Cobertura Cobertura 

Pulmão6  Cobertura Cobertura Cobertura CED Cobertura Cobertura 

Ovário CED CED CED CED Cobertura Cobertura 

Próstata CED CED CED CED SC CED 

Tireóide Cobertura Cobertura Cobertura3 CED Cobertura Cobertura3/CED 

Outros tumores 

sólidos 
CED CED CED CED Cobertura CED 

Fonte: Adaptado de Podoloff (2009). 
SC: Sem Cobertura. CED: Cobertura sob desenvolvimento de evidência. (1) Sem cobertura para 
estadiamento de linfonodos axilares. (2) Sem cobertura para estadiamento de linfonodos axilares. 
Cobertura para outros usos no estadiamento inicial. (3) Cobertura para cânceres previamente tratados 
com pesquisa de corpo inteiro com I-131 negativo e aumento de tireoglobulina (>10ng/mL). (4) Sem 
cobertura para estadiamento de linfonodos axilares. Cobertura para estadiamento de doença 
metastática. (5) Cobertura para estadiamento inicial com imagens convencionais negativas para 
metástases extrapélvicas. (6) Câncer de pulmão não pequenas células. CMS: Centers for Medicare and 
Medicaid Services. 
 

Em 11 de junho de 2013, foi encerrada a coleta de dados prospectiva (CED) para todas 

as indicações oncológicas do 18F-FDG PET/CT no NOPR. O CMS publicou memorando 

determinando as novas coberturas de indicações do exame (quadro 3) (CENTERS FOR 

MEDICARE AND MEDICAID SERVICES, 2013). 
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Quadro 3 - Cobertura pelo CMS após 11 de junho de 2013 do exame 18F-FDG PET/CT Oncológico. 
Natal/RN, 2014. 

Tipo de Câncer Estratégia Inicial Estratégia Subsequente 
Colorretal Cobertura Cobertura 

Esôfago Cobertura Cobertura 

Cabeça e Pescoço Cobertura Cobertura 

Linfoma Cobertura Cobertura 

Pulmão (CPNPC)1 Cobertura Cobertura 

Ovário Cobertura Cobertura 

Cérebro Cobertura Cobertura 

Colo útero Cobertura com exceções Cobertura 

Pulmão (CPPC)2 Cobertura Cobertura 

Sarcoma partes moles Cobertura Cobertura 

Pâncreas Cobertura Cobertura 

Testículo Cobertura Cobertura 

Próstata Sem cobertura Cobertura 

Tireoide Cobertura Cobertura 

Mama Cobertura com exceções Cobertura 

Melanoma Cobertura com exceções Cobertura 

Todos outros tumores sólidos Cobertura Cobertura 

Mieloma Cobertura Cobertura 

Outros tipos de câncer não listados Cobertura Cobertura 

Fonte: Adaptado de Centers For Medicare And Medicaid Services (2013). 
Estratégia Inicial (dignóstico / estadiamento). Estratégia Subsequente (Reestadiamento / monitoração 
da resposta ao tratamento / suspeita recorrência). (1) Câncer de pulmão não pequenas células. (2) 
Câncer de pulmão pequenas células. CMS: Centers for Medicare and Medicaid Services.  
 

 Em relação à estratégia inicial (anteriormente classificado como diagnóstico e 

estadiamento), há cobertura para a realização do exame para a maioria dos tipos de câncer. 

Casos especiais são:  

• Pacientes com câncer de mama, para o estadiamento de metástases à distância; 

• Pacientes com diagnóstico de melanoma, desde que não seja para avaliação de 

linfonodos regionais; 

• Pacientes com câncer de colo do útero, para a detecção de metástases à distância.  

 

 Não há cobertura para estratégia inicial pelo CMS: 

• Adenocarcinoma de próstata; 

• Câncer de mama, para o estadiamento de linfonodos axilares; 

• Melanoma, para a avaliação de linfonodos regionais; 

• Câncer do colo do útero, para o diagnóstico. 

 



32	  
	  

Em relação à estratégia subsequente (anteriormente classificado como monitorização 

da resposta ao tratamento/reestadiamento/suspeita de recidiva), três exames 18F-FDG PET/CT 

possuem cobertura pelo CMS após o tratamento antitumoral inicial para a maioria dos tipos 

de câncer. Se mais exames são necessários para o cuidado de alguns pacientes, os casos são 

avaliados pela administração local do Medicare (CENTERS FOR MEDICARE AND 

MEDICAID SERVICES, 2013). 

A cobertura sob desenvolvimento de evidência utilizado no NOPR representou uma 

metodologia inovadora na busca de informações para o auxílio na tomada de decisão por parte 

dos gestores em saúde.  

 

2.5 AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE: O CASO DA PET/CT 

 
Os sistemas de saúde, com recursos financeiros limitados em sua maioria, enfrentam a 

difícil tarefa de decidir onde alocar seus investimentos, muitas vezes em detrimento de gastos 

em outras áreas. Diante desse cenário, novas tecnologias em saúde devem ser criteriosamente 

avaliadas e comparadas com os métodos anteriormente consolidados. Não apenas os 

benefícios da tecnologia de saúde em questão devem ser considerados, mas, também, o 

impacto social e o impacto orçamentário da sua incorporação (GOODMAN, 2004).  

Nesse contexto surgiu a avaliação de tecnologia em saúde (ATS). Trata-se de uma 

ferramenta de fundamental importância para auxiliar os sistemas de saúde no processo de 

tomada de decisão. Tecnologias em saúde são definidas como quaisquer intervenções que 

podem ser utilizadas para promoção da saúde, prevenção, diagnóstico ou tratamento de 

doenças, reabilitação ou cuidados (GOODMAN, 2004).  

Segundo a International Network of Agencies for Health Technology e a Health 

Technology Assessment international (HTA GLOSSARY, 2013), ATS é definida como: 

 

Avaliação sistemática das propriedades, efeitos, e/ou impactos da tecnologia 
em saúde. Ela pode abordar as consequências diretas das tecnologias, bem 
como consequências indiretas. Seu maior objetivo é informar decisões 
quanto à utilização das tecnologias no cuidado em saúde. ATS é conduzida 
por grupos interdisciplinares usando um framework analítico explícito de 
uma variedade de métodos. 
 

Geralmente, análises econômicas fazem parte da ATS. Os estudos podem apresentar 

diferentes metodologias e são classificados  como: (1) análise de custo-benefício, (2) análise 

de custo-utilidade, (3) análise de custo efetividade, (4) análise de minimização de custos e (5) 
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análise de impacto orçamentário. A OMS, junto de outras entidades internacionais, tem 

trabalhado para auxiliar a difusão da ATS nos sistemas de saúde, em especial nos países em 

desenvolvimento (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2011).  

A PET/CT, por ser um método de imagem que se tornou comercialmente disponível 

mais recentemente e por apresentar um custo relativo elevado, vem sendo extensamente 

estudada por sistemas de saúde, utilizando ATS. Servem de exemplo o Reino Unido (FACEY 

et al., 2007) e o Canadá (EVANS et al., 2009). 

No Brasil, uma série de medidas têm sido tomadas com o intuito de uma crescente 

utilização de ATS. Com a criação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 

Estratégicos e do Departamento de Ciência e Tecnologia (DECIT), foi instituído o Conselho 

de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde do Ministério da Saúde, esse último responsável 

por conduzir as diretrizes e promover a avaliação tecnológica para a incorporação de novos 

produtos e processos pelos gestores, prestadores e profissionais dos serviços no Sistema 

Único de Saúde (SUS). Foram criados, também, o Grupo Permanente de Trabalho em ATS, a 

Coordenação Geral de ATS e a Rede Brasileira de ATS (REBRATS) (DEPARTAMENTO 

DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2006). Nesse trabalho conjunto, destacam-se as elaborações 

de manuais e diretrizes como “Avaliação de Tecnologias em Saúde Ferramentas para a 

Gestão do SUS” (BRASIL, 2009a), “Estudos de Avaliação Econômica de Tecnologias em 

Saúde” (BRASIL, 2009b) e “Diretrizes metodológicas: análise de impacto orçamentário: 

manual para o Sistema de Saúde do Brasil” (BRASIL, 2012). 

Em 2003, o DECIT contratou o Instituto de Medicina Social da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro para realização de trabalho de ATS sobre PET. Em 2004, foi 

publicado o primeiro relatório referente a essa pesquisa, intitulado “Síntese das Avaliações 

Tecnológicas sobre PET realizadas por Agências Internacionais de ATS na área de 

Oncologia” (PEREGRINO et al., 2004). Das 28 ATS incluídas, 63% correspondiam a 

trabalhos entre 2001 e 2004. Duas ATS não apresentavam como foco a revisão de estudos 

primários, permanecendo, assim, 26 revisões referentes a 21 tipos de câncer, de acordo com 

sua localização anatômica. As principais condições avaliadas no últimos anos por ATS foram 

câncer de pulmão, cabeça e pescoço, cólon e reto, nódulo pulmonar solitário e mama. Os 

principais resultados são apresentados no quadro 4. Foi enfatizado que muitas das revisões 

avaliadas foram inconclusivas, tanto pela falta de evidências, como pela ausência de 

resultados consistentes entre os estudos, refletindo a necessidade de maior investigação na 

área. 
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Quadro 4 - Principais resultados da Síntese das Avaliações Tecnológicas sobre PET realizadas por 
Agências Internacionais de ATS na área de Oncologia, 2004. Natal/RN, 2014. 
Câncer pulmonar: O uso da PET na caracterização das lesões, no estadiamento do comprometimento mediastinal e à distância, e na 

detecção de recorrências encontram-se apoiados em razoáveis evidências e, na atualidade, são recomendados pela maioria das agências de 

ATS. 

Cólon e reto: As revisões analisadas não se mostram animadoras para indicar o uso do PET no carcinoma colorretal, visto que além de 

faltarem mais evidências que corroborem a superioridade do PET na doença tumoral colorretal, o PET nesse contexto não se mostrou 

efetivamente superior a qualquer outro método de investigação atual. 

Cabeça e pescoço: É grande o grau de discordância entre as diferentes agências sobre a utilidade da PET neste câncer. Enquanto algumas 

sugerem que há evidências para indicação do uso do PET na identificação do tumor primário, outras consideram que não há comprovações 

mais afirmativas sobre a superioridade da PET para o diagnóstico e/ou acompanhamento de tumores da cabeça e pescoço, quando comparado 

com os métodos alternativos já disponíveis. Alguns estudos indicam o uso da PET apenas na detecção do carcinoma recorrente, em que os 

métodos convencionais sejam inconclusivos e em que a recorrência tenha razoável chance de cura por terapia subsequente definitiva. O papel 

da PET na avaliação ou predição da resposta do tratamento requer avaliações adicionais. 

Mama: A PET é capaz de discriminar entre massas malignas e massas benignas e consegue detectar metástases em linfonodos axilares, mas 

não existem dados comparativos suficientes para determinar se PET é superior a outros testes diagnósticos. As aplicações clínicas 

disponíveis determinam informação adicional que pode ser utilizada na seleção terapêutica, mas não está claro se PET pode substituir os 

procedimentos utilizados atualmente. É possível que a tecnologia de imagem seja mais acurada do que a cintilografia para o diagnóstico de 

metástases ósseas, mas as evidências são baseadas apenas em um único pequeno estudo para que se possa chegar a uma conclusão definitiva. 

Como não existem resultados clínicos suficientes para determinar se o uso de PET melhoraria o prognóstico de pacientes, não se pode 

afirmar que a informação da PET sobre prognóstico ou resposta à quimioterapia possa melhorar os resultados em saúde. 

Linfoma: As avaliações examinadas consideram que existem evidências consistentes para a recomendação da PET no estadiamento 

primário, na avaliação da resposta terapêutica e no monitoramento da recidiva da doença nos linfomas Hodgkin e não-Hodgkin, 

principalmente para os primeiros. 

Melanoma: As diversas revisões sugerem que existem suficientes evidências para considerar a PET um teste recomendado na avaliação de 

metástases à distância e que a mesma possui um papel potencial e bastante promissor na detecção de metástases ganglionares regionais, 

ainda que não se tenha podido aferir com certeza como isso se reflete em termos de efeitos nos resultados em saúde. 

Cérebro: A PET parece ser útil para aplicações em câncer cerebral, mas seus benefícios clínicos ainda precisam ser estabelecidos. Estudos 

adicionais são necessários para avaliar o papel da PET para detecção de metástases dentro e fora do SNC; estadiamento tumoral; 

diferenciação entre lesões malignas e benignas; detecção de recorrência de doença em indivíduos que foram submetidos à radioterapia 

intensiva e em tumores pediátricos; e determinação de regiões hipermetabólicas previamente à cirurgia ou biópsia. PET pode ser melhor que 

MRI para o diagnóstico diferencial de radionecrose versus tumor residual ou recorrente. Apesar da existência de alguns relatos sobre o 

impacto da PET no manejo clínico de pacientes com glioma, pouco se conhece sobre mudanças em desfechos clínicos relevantes como 

morbidade, mortalidade e qualidade de vida. 

Esôfago: Das quatro revisões levantadas e examinadas, o uso da PET parece ter potencial valor no estadiamento do câncer esofagiano, 

sobretudo aquele relativo à detecção de metástases à distância. Apenas uma agência considerou que essas evidências eram suficientes para 

recomendar seu uso mais regular e sua inclusão nos pacotes de reembolso dos financiadores das ações de saúde. As demais partilharam de 

uma visão mais conservadora e sugeriram novos estudos para confirmar esse valor aparentemente maior. Quanto a efeitos no manuseio 

diagnóstico e, sobretudo, nos resultados finais em saúde, todas foram unânimes em se manter numa posição de expectativa, aguardando o 

acúmulo de novos estudos e evidências. 

Estômago: O uso da PET parece ter potencial valor no estadiamento do câncer gástrico, sobretudo aquele relativo à detecção de metástases à 

distância. Apenas uma agência considerou que essas evidências eram suficientes para recomendar seu uso mais regular e sua inclusão nos 

pacotes de reembolso dos financiadores das ações de saúde. As demais partilharam de uma visão mais conservadora e sugeriram novos 

estudos para confirmar esse valor aparentemente maior. Quanto a efeitos no manuseio diagnóstico e, sobretudo, nos resultados finais em 

saúde, todas foram unânimes em se manter numa posição de expectativa, aguardando acúmulo de novos estudos e evidências. 

Ovário: As revisões apresentadas foram concordes em afirmar uma melhor definição do papel da PET no câncer ovariano requer avaliações 

adicionais. No presente momento, a principal indicação para o uso desta tecnologia de imagem compreenderia a detecção de recorrências 

pós-tratamento da neoplasia, em particular naquelas situações onde os teste de imagem convencionalmente utilizados são negativos com a 

presença de marcadores tumorais (C125) elevados. 

Próstata: Tendo em vista as evidências disponíveis nas duas revisões apresentadas, considera-se que, para o câncer de próstata, a utilidade 
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clínica da PET não pode ser adequadamente avaliada. 

Testículo: Devido à raridade deste tipo de neoplasia e ao pequeno número de estudos disponíveis na literatura, as evidências disponíveis são 

muito limitadas e não justificam a utilização atual da tecnologia neste tipo de câncer, requerendo estudos adicionais. 

Pâncreas: Em geral, observou-se que a PET apresentou uma acurácia levemente superior a das demais tecnologias de imagem avaliadas na 

diferenciação de lesões pancreáticas primárias benignas de malignas. Para detecção de metástases, os resultados apontam para uma maior 

sensibilidade da PET em relação a outras tecnologias de imagem, porém com menor especificidade. Esses resultados precisam, entretanto, 

ser confirmados por outros estudos. Também faltam estudos que permitam avaliar o papel da PET e o impacto clínico de seu uso na detecção 

de doença residual ou recorrente após tratamento primário do câncer pancreático. 

Sarcoma: Existe consenso para recomendação da PET na discriminação das lesões de partes moles primárias e recorrentes. A PET pode ser 

útil na graduação do tumor, mas oferece inadequada discriminação entre tumores de baixo grau e lesões benignas. Não existem dados 

suficientes sobre a avaliação do impacto da PET nos desfechos clínicos e na sua utilidade para avaliação da resposta terapêutica. 

Tireoide: Os resultados sugerem que a PET possa afetar o manuseio de pacientes com cânceres do tipo diferenciado e que seu uso possa 

resultar em cura de pelo menos 1/3 desses pacientes. No entanto, conclusões definitivas dependem da realização de estudos com maior 

tamanho amostral e melhor delineamento metodológico. 

Colo Útero: As duas revisões, ainda que separadas por um grande intervalo de tempo, foram unânimes em afirmar que, ainda que a PET 

pareça ter um papel potencial nesta neoplasia, o pequeno número de trabalhos publicados, os significativos problemas metodológicos 

encontrados e a escassez de evidências disponíveis não permitem conclusões mais afirmativas no presente momento desta síntese. 

Endométrio — Os dados disponíveis são insuficientes para avaliar o papel da PET no câncer de endométrio. 

Bexiga — Não existem dados disponíveis para avaliar o papel da PET no câncer de bexiga. 

Rim — Os dados disponíveis são insuficientes para avaliar o papel da PET no câncer renal. 

Câncer de Sítio Primário Desconhecido — As evidências disponíveis não são suficientes para permitir conclusões mais afirmativas sobre 

os resultados da PET na investigação do câncer de sítio primário desconhecido. 

Nódulo pulmonar solitário — Da síntese das revisões das várias agências internacionais de ATS pode-se inferir que a caracterização dos 

NPS pela PET é hoje considerada como um uso reconhecido desta tecnologia de imagem. Ainda não há evidências que permitam conclusões 

mais consistentes sobre os resultados dessa caracterização pela PET no manuseio clínico e terapêutico nem sobre os resultados em saúde, 

propriamente dito, sendo estas áreas onde recomenda-se concentrar as pesquisas. 

Fonte: Peregrino et al. (2004). 

 

 Outros estudos com financiamento do DECIT sobre PET oncológico estão disponíveis 

no banco de estudos do sistema de informação da REBRATS. O apêndice A representa os 

principais resultados desses trabalhos. Destacam-se, entre eles, a elaboração de pareceres 

técnico-científicos especificados por tipo de câncer. 

 

2.6 PET/CT NO BRASIL E NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

No Brasil, a introdução da tomografia por emissão de pósitrons (PET) ocorreu em 

meados de 1998, em equipamentos de gama-câmara modificados (PET/SPECT) no Serviço de 

Radioisótopos do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo. No final de 2002, nesse mesmo serviço, foi instalado o primeiro 

tomógrafo dedicado PET. Até o início de 2004, os três primeiro sistemas híbridos PET/CT 

foram instalados na Cidade de São Paulo (ROBILOTTA, 2006). Desde então, observa-se o 

crescimento do número de equipamentos PET/CT no país. A difusão dessa tecnologia no 
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Brasil é peculiar e não seguiu uma estratégia de políticas públicas para sua incorporação. 

Assim, a maioria dos equipamentos PET/CT foram adquiridos por instituições privadas 

(VIANA; SILVA, 2010).  

A Liga Norte Riograndense Contra o Câncer é uma instituição privada filantrópica. 

Foi fundada em 1949 e tem se firmado como uma das referências no estado para o cuidado 

dos pacientes com câncer. Compõe sua estrutura física o Hospital Dr. Luiz Antônio, o Centro 

Avançado em Oncologia (CECAN), Policlínica e o Hospital de Oncologia do Seridó. Trata-

se, até a elaboração desse trabalho, da única instituição no estado do Rio Grande do Norte 

com equipamento PET/CT instalado, cujas atividades iniciaram em maio de 2011. Foram 

investidos 3,3 milhões de reais para a aquisição do equipamento (Siemens Biograph 6) e 

reformas necessárias para operação (LIGA NORTERIOGRANDENSE CONTRA O 

CANCER, 2011). 

Os procedimentos realizados com a tecnologia PET ainda não fazem parte das tabelas 

de reembolso do SUS. Entretanto, tendo em vista as evidências científicas em favor do 

método e a sua disponibilidade, foi realizado um convênio diretamente com a Secretaria de 

Estado de Saúde Pública (SESAP) do Rio Grande do Norte. Foi acordada a realização de 

exames com 18F-FDG PET/CT em pacientes oncológicos, mediante liberação pelos auditores 

responsáveis.  

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estabelece um Rol de 

Procedimentos e Eventos em Saúde que constitui a cobertura mínima obrigatória a ser 

garantida pelos planos de saúde comercializados a partir de janeiro de 1999. Entretanto, 

apenas em 2010, com a Resolução Normativa no 211/2010, o exame PET oncológico foi 

incluído, com adendo de diretriz de utilização (AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE 

SUPLEMENTAR, 2010). O quadro 5 demonstra o resultado do parecer técnico da ANS 

referente às indicações de cobertura, segundo a Resolução Normativa no 262/2011 

(AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR, 2011a, 2011b).  

 
Quadro 5 - Parecer técnico da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) referente à cobertura 
do exame 18F-FDG PET/CT oncológico. Natal/RN, 2014. 

Cobertura obrigatória para pacientes portadores de câncer pulmonar de células não pequenas, quando pelo menos um dos seguintes 
critérios for preenchido: 
a. para caracterização das lesões;  
b. no estadiamento do comprometimento mediastianal e à distância;  
c. na detecção de recorrências. 
Cobertura obrigatória para pacientes portadores de linfoma, quando pelo menos um dos seguintes critérios for preenchido: 
a. no estadiamento primário;  
b. na avaliação da resposta terapêutica; 
c. no monitoramento da recidiva da doença nos linfomas Hodgkin e não-Hodgkin. 
Cobertura obrigatória para pacientes portadores de câncer colorretal com metástase hepática potencialmente ressecável. 

Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar (2011b). 
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Desde setembro de 2005, os procedimentos realizados com equipamentos PET-

dedicados e PET/CT fazem parte da tabela de Classificação Brasileira Hierarquizada de 

Procedimentos Médicos, da Associação Médica Brasileira (ASSOCIAÇÃO MÉDICA 

BRASILEIRA, 2005).  
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3 OBJETIVOS 

	  

3.1 OBJETIVO GERAL 

	  

Avaliar o acesso ao exame 18F-FDG PET/CT Oncológico no Estado do Rio Grande do 

Norte, segundo as características dos usuários, as indicações e as fontes de financiamento nos 

dois primeiros anos de sua implantação. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

	  

a) Avaliar as características dos usuários (sexo e idade) e indicações do exame em 

relação aos tipos de câncer.  

b) Comparar as características dos usuários, indicações do exame e tipos de câncer 

dos pacientes que tiveram acesso pelo sistema privado e pelo sistema público de 

saúde. 
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4 MÉTODO 

	  

4.1 DESENHO DO ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo individuado, observacional e transversal.  

 

4.1.1 Critérios de inclusão 

 

Ter realizado o exame 18F-FDG PET-CT com fins oncológicos na Liga 

Norteriograndense Contra o Câncer no período de 01/05/2011 a 30/04/2013.  

 

4.1.2 Critérios de exclusão 

 

Não foram utilizados critérios de exclusão nesse estudo.  

 

4.2 COLETA DOS DADOS 

 

Todos os pacientes referenciados ao Centro Avançado em Oncologia da LNRCC 

foram avaliados previamente à realização do exame 18F-FDG PET/CT. Essa avaliação foi 

realizada pelos Médicos especialistas em Medicina Nuclear e/ou pelas Enfermeiras do 

Serviço de Medicina Nuclear, na qual foram obtidas informações que são necessárias para a 

interpretação do exame. Essas informações foram armazenadas  nas fichas de trabalho (anexo 

A) e/ou prontuário eletrônico. Após realizado, o exame de PET/CT era automaticamente 

transferido para uma estação de trabalho (workstation) para a elaboração do laudo, segundo 

protocolo implementado na LNRCC.  

Ao final de cada semana de trabalho, os dados das variáveis de interesse eram 

transferidos para um banco de dados pelo pesquisador responsável. A ordem de entrada dos 

pacientes no estudo seguiu exatamente a lista de pacientes da estação de trabalho.  

O número total de exames realizados foi obtido pela numeração sequencial dos 

exames realizados, conforme entrada no estudo. A data da realização do exame foi acessada 

pela ficha de trabalho e confirmada com a data registrada na estação de trabalho. Essa 

variável possibilitou a criação da variável categórica ano de realização do exame. Idade em 

anos completos e sexo foram obtidos do cadastro eletrônico do sistema da LNRCC. Como um 
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mesmo paciente pode realizar o exame em diferentes momentos, a ficha de trabalho 

contempla um campo de preenchimento para inserir a data dos exames PET/CT prévios. Essa 

informação era novamente verificada no sistema de informação da LNRCC. Essa variável foi 

chamada de número de exames realizados por paciente. 

No que diz respeito ao financiamento, este foi coletado do cadastro eletrônico da 

LNRCC, buscando identificar a fonte pagadora do exame de cada paciente. Essa variável foi 

categorizada como Convênios, SESAP e Particular. 

A indicação do exame obteve-se a partir da história relatada pelo paciente ou 

responsável legal, bem como pela solicitação do médico de referência e dados de tratamento 

disponíveis no prontuário eletrônico. Existem diferentes classificações da indicação de 

exames em Oncologia e, em especial, de PET/CT, na literatura e na prática médica. A falta de 

um consenso e uma utilização uniforme dessas classificações trazem algumas dificuldades 

para a comparação entre diferentes países e/ou instituições. Segundo o estudo NOPR, as 

indicações para o exame PET/CT foram classificadas pelos médicos solicitantes da seguinte 

forma: Diagnóstico (para determinar se lesão suspeita é câncer / detectar tumor primário 

oculto); Estadiamento inicial (de novo câncer confirmado); Monitorização da resposta 

(durante realização de tratamento); Reestadiamento (após completar a terapia); Suspeita de 

recorrência (de câncer previamente tratado) e Controle (câncer tratado e sem evidência de 

doença residual). O Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) utiliza uma 

classificação simplificada: Estratégia inicial (diagnóstico e estadiamento) e Estratégia 

subsequente (reestadiamento, suspeita de recorrência e controle). 

Nesse estudo optou-se por categorizar as indicações do PET/CT inicialmente em 5 

grupos: (1) diagnóstico, (2) estadiamento, (3) monitorização da resposta ao tratamento, (4) 

reestadiamento e (5) suspeita de recorrência/controle (Anexo A).  Também foi classificado, a 

posteriori, como: indicações (inicial/subsequente): (1) estratégia inicial (diagnóstico e 

estadiamento) e (2) estratégia subsequente (monitorização da resposta ao 

tratamento/reestadiamento/suspeita de recorrência-controle). 

Em relação ao tipo de câncer, o dado foi obtido através das informações contidas nas 

solicitações do exame, fornecidas pelo médico assistente, além de se ter solicitado a todos os 

pacientes que trouxessem comprovantes (anatomopatológicos e imunohistoquímicos) do 

diagnóstico das neoplasias, uma vez que muitos desses dados não estariam no sistema 

eletrônico da LNRCC. Essas informações foram anotadas na ficha de trabalho (anexo A). A 

variável foi denominada tipo de câncer/outras condições (CID-10 capítulos II, XVIII e 

XXI). Para definição dessa variável foi utilizada a Classificação Estatística Internacional de 
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Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, 10a Revisão (CID-10). O capítulo II dessa 

classificação faz referência às neoplasias. O capítulo XVIII do CID-10 é denominado 

sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em 

outra parte. O capítulo XXI do CID-10 refere-se a fatores que influenciam o estado de saúde e 

o contato com os serviços de saúde. O exame PET/CT pode ser realizado muitas vezes com o 

diagnóstico confirmado do tipo de câncer e, em outras situações, como auxiliar no processo 

diagnóstico em pacientes com elevada suspeição de câncer (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2010). 

 

4.3 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 

Os dados coletados constituíram as seguintes variáveis que compuseram o quadro de 

variáveis do estudo. 
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Quadro 6 - Variáveis do estudo. Natal/RN, 2014. 

Variável Descrição Tipo Categoria 

Idade  Idade em anos completos. Quantitativa 

Discreta 

Anos completos  

Sexo Sexo Categórica Masculino 

Feminino 

Ano de realização do 

exame. 

Corresponde ao total de exames realizados 

por ano. 

Categórica Primeiro ano  

Segundo ano 

Exames realizados por 

paciente 

Número de exames de PET/CT que foram 

realizados. 

Categórica 1 exame 

2 ou mais exames 

Financiamento Fonte pagadora do exame. Categórica  SESAP 

Convênio 

Particular 

Indicação Corresponde ao momento de realização do 

exame em relação ao tratamento contra o 

câncer realizado. 

Categórica Diagnóstico 

Estadiamento 

Monitorização da resposta ao tratamento 

Reestadiamento 

Suspeita de recorrência e controle 

Indicação 

(inicial/subsequente) 

Corresponde a categorização conforme a 

classificação do CMS. Sendo estratégia 

inicial (diagnóstico e estadiamento) e 

estratégia subsequente (monitorização da 

resposta ao tratamento, reestadiamento e 

suspeita de recorrência e controle) 

Categórica Estratégia inicial 

Estratégia subsequente 

Tipo de câncer/outras 

condições (CID-10 

capítulos II, XVIII e XXI)  

Corresponde ao tipo de câncer ou 

condição que determinou a solicitação do 

exame PET/CT. 

Categórica Linfoma / mama/ tireoide / colo útero / próstata 

/ vesícula / intestino / bexiga / testicular / ovário 

/ pulmão / estômago / pleural / hepático / 

tumores ósseos / sarcomas de partes moles / 

neuroblastoma / endométrio / esôfago / teratoma 

/ timoma / plasmocitoma / suprarrenal / omento 

/ histiocitose / pâncreas / colorretal / rim / 

câncer sem primário conhecido / melanoma / 

cabeça e pescoço / CID-10 capítulo XVIII e 

XXI. 

Fonte: Autoria própria. 
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4.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Na análise descritiva, a variável quantitativa idade foi analisada pela média, desvio 

padrão, mediana e quartis. A normalidade da distribuição dos dados foi testada levando-se em 

consideração se os valores máximos e mínimos estavam incluídos na amplitude de mais ou 

menos três desvios padrões da média e se o módulo da curtose e assimetria eram menor que 

dois erros padrão de cada uma delas. As variáveis qualitativas foram avaliadas quanto à sua 

frequência absoluta e relativa (percentual).  

Na análise inferencial (figura 8), foram avaliadas inicialmente as variáveis das 

características dos pacientes (idade e sexo), ano de realização do exame, exames realizados 

por paciente e indicação (SESAP, convênios e particular) em relação aos principais tipos de 

câncer (linfoma, pulmão, colorretal e mama). Após essa primeira análise, avaliou-se 

associação entre as variáveis características dos pacientes (sexo), ano de realização do exame, 

exames realizados por paciente, indicação e tipos de câncer, em relação à variável 

financiamento (privado/público). Para essa análise foi utilizado o teste qui-quadrado com 

nível de significância de 95% para busca de associação entre variáveis qualitativas e 

verificada a magnitude do efeito da associação através da razão de prevalência (RP) e seu 

intervalo de confiança de 95%.  

Para a variável idade, a existência de diferença significativa entre as medianas dos 4 

principais tipos de câncer foi investigada utilizando o teste de Kruskal-Wallis. Existindo 

diferença significativa entre os grupos buscou-se a diferença entre os pares através do teste de 

Mann-Whitney, com penalização de Bonferroni. 

Foi utilizado o teste de proporções, com nível de significância de 0,05, na comparação 

entre os tipos de câncer pelo financiamento (público e privado). 

Os dados foram analisados no software SPSS 20.0.  
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Figura 8 - Planejamento estatístico das variáveis de interesse para análise inferencial. Natal/RN, 2014. 

  
Fonte: Autoria própria. 
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4.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O estudo foi aprovado pelo comitê de ética da Liga Norteriograndense contra o 

Câncer, parecer consubstanciado número 099/099/2011, de 06 de junho de 2011. 
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5 RESULTADOS 

	  

Nos dois anos que compreenderam o período de coleta de dados do estudo, foram 

realizados 924 exames 18F-FDG PET/CT, em 718 pacientes. A média de idade foi de 51,4 

(19,1) anos, variando entre 4 e 88 anos. A caracterização dos indivíduos quanto ao sexo, ano 

de realização do exame, número de exames por paciente e financiamento podem ser 

observadas na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Valores absolutos e percentuais da distribuição do sexo, ano de realização do exame, 
número de exames realizados por paciente e financiamento dos indivíduos que tiveram acesso ao 
exame 18F-FDG PET/CT oncológico no estado do Rio Grande do Norte, entre maio 2011 e abril 
2013. Natal/RN, 2014. 

   n % 

Sexo     

Masculino   385 41,7 

Feminino   539 58,3 

Ano de realização do exame     

1 ano   346 37,4 

2 ano   578 62,6 

Número de exames por paciente     

1 exame   718 77,7 

≥2 exames   206 22,3 

Financiamento     

SESAP   416 45,0 

Convênios   393 42,5 

Particular   115 12,4 

    Fonte: Autoria própria. 

 
 Observou-se que o exame PET/CT foi realizado principalmente em mulheres e que 

houve um aumento do número de exames do primeiro para o segundo ano. Alguns exames 

foram realizados duas ou mais vezes por paciente. A  maioria dos pacientes foram 

encaminhados ao método pela SESAP, seguido dos convênios e, em menor proporção, 

particular. 

 Quanto às indicações do exame 18F-FDG PET/CT, os resultados estão apresentados na 

figura 9. 
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Figura 9 - Indicações do exame 18F-FDG PET/CT oncológico nos pacientes do estado do Rio 
Grande do Norte, entre maio 2011 e abril 2013. Natal/RN, 2014. 

 
Fonte: Autoria própria. 
Monitorização Resposta = Monitorização da resposta ao tratamento. 
 

 Pode-se observar que a maioria dos exames 18F-FDG PET/CT no estado do Rio 

Grande do Norte estão concentrados em etapas mais tardias no acompanhamento do paciente 

com câncer. Apenas uma pequena parcela dos exames foi realizada antes do início da 

terapêutica contra o câncer.  

 A figura 10 apresenta os tipos de câncer e outras condições que determinaram a 

realização do exame 18F-FDG PET/CT em pacientes do Estado do Rio Grande do Norte.  
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Figura 10 - Tipos de câncer e outras condições (CID-10 capítulos II, XVIII e XXI) que 
determinaram realização do exame 18F-FDG PET/CT oncológico em pacientes do estado do Rio 
Grande do Norte, entre maio 2011 e abril 2013. Natal/RN, 2014. 

 
Fonte: Autoria própria. 
CUP: Câncer sem primário conhecido (Cancer of Unknown Primary). CID-10 Capitulo XVIII: 
Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em outra 
parte. CID-10 Capítulo XXI: Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços 
de saúde. (CID: Z00 – Z13) Pessoas em contato com os serviços de saúde para exame e investigação. 
 

Os principais tipos de câncer encaminhados para exame foram linfoma, câncer 

colorretal, pulmão, mama e colo do útero. Trinta e oito exames  (4,1%) corresponderam a 
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condições em que havia grande suspeição para câncer, sendo 28 agrupados no capítulo XVIII 

do CID-10 (18 desses pertencendo ao subgrupo R90-R94: achados anormais de exames para 

diagnóstico por imagem e em estudos de função sem diagnóstico) e os outros 10 pertencendo 

ao capítulo XXI do CID-10 (todos incluídos no subgrupo Z00-Z13: pessoas em contato com 

os serviços de saúde para exame e investigação).   

Pacientes com linfoma, câncer colorretal, de pulmão e de mama corresponderam a 

65,6% do total de exames PET/CT realizados no estado. A tabela 2 apresenta informações das 

variáveis de interesse para cada um desses tipos de câncer.  

 

Tabela 2 – Valores absolutos, percentuais e significância estatística da distribuição do sexo, ano da 
realização do exame, exames por paciente, indicações e financiamento nos pacientes com linfoma, 
câncer colorretal, pulmão e mama que tiveram acesso ao exame18F-FDG PET/CT oncológico no 
estado do Rio Grande do Norte, entre maio 2011 e abril 2013. Natal/RN, 2014. 

  Tipos de Câncer 

  Linfoma Colorretal Pulmão Mama  

  n % n % n % n % p 

Sexo Masculino 163 59,7 48 17,6 62 22,7 0 0,0 0,002* 

Feminino 176 52,9 50 15,0 28 8,4 79 23,7  

Ano da 
realização do 
exame 

1o ano 125 57,9 39 18,1 30 13,9 22 10,2 0,353 

2o ano 214 54,9 59 15,1 60 15,4 57 14,6  

Exames por 
paciente 

1 exame 231 51,6 80 17,9 67 15,0 70 15,6 <0,001 

≥ 2 exames 108 68,4 18 11,4 23 14,6 9 5,7  

Indicações Estratégia 
Inicial 23 54,8 2 4,8 13 31,0 4 9,5 

0,008 

Estratégia 
Subseq. 316 56,0 96 17,0 77 13,7 75 13,3  

Financiamento Particular 19 35,8 10 18,9 13 24,5 11 20,8 <0,001 

SESAP 164 62,8 29 11,1 26 10,0 42 16,1  

Convênio 156 53,4 59 20,2 51 17,5 26 8,9  

Fonte: Autoria própria. 
Estratégia subq. = Estratégia subsequente. *Para análise da associação foi excluída mama.  
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 Houve associação significativa entre a variável sexo e tipos de câncer. Observa-se que 

em pacientes do sexo masculino os principais tipos de câncer foram linfoma, seguido de 

câncer de pulmão e câncer colorretal. Não ocorreram casos de câncer de mama nos homens. 

Nas  mulheres, os principais tipos de câncer foram linfoma, seguido do câncer de mama, 

colorretal e de pulmão, respectivamente. Em pacientes com câncer de pulmão, houve maior 

proporção de exames PET/CT em homens.  

Quanto ao ano de realização do exame, no primeiro ano foram realizados exames 18F-

FDG PET/CT principalmente em pacientes com linfoma, seguido de câncer colorretal, 

pulmão e mama. No segundo ano também houve predominância de exames em linfoma, 

entretanto com câncer de pulmão em segundo lugar, seguido de câncer colorretal e mama. 

Houve associação significativa entre a variável exames por paciente e tipos de câncer. 

A maioria dos pacientes que realizaram o exame PET/CT duas ou mais vezes foram aqueles 

com linfoma, enquanto que os que menos foram submetidos ao exame foram os pacientes 

com câncer de mama.  

Das indicações classificadas como estratégia inicial, esta foi mais frequente em 

pacientes com linfoma, seguido do câncer de pulmão. Em relação à indicação subsequente, 

maior frequência ocorreu também com linfoma, seguido de câncer colorretal, pulmão e 

mama. Proporcionalmente, os pacientes com câncer de pulmão tiveram mais acesso ao exame 

como estratégia inicial, enquanto que os pacientes com câncer colorretal e mama tiveram mais 

acesso como estratégia subsequente. 

Quanto ao financiamento, observa-se que os exames que foram autorizados pela 

SESAP estiveram mais associados ao linfoma e menos associados ao câncer de pulmão e 

colorretal. Em relação aos convênios, estes estiveram mais associados ao linfoma e menos 

associados ao câncer de mama. Quanto aos exames particulares, estes obtiveram distribuição 

mais uniforme entre as 4 principais neoplasias, destacando-se o linfoma e pulmão. 

 A figura 11 apresenta o boxplot da idade dos pacientes das 4 neoplasias mais 

frequentes que realizaram o exame 18F-FDG PET/CT no estado. 
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Figura 11 – Boxplot e significância estatística da idade dos pacientes com os 4 tipos de câncer  mais 
frequentes que tiveram acesso ao exame 18F-FDG PET/CT oncológico no estado do Rio Grande do 
Norte, entre maio 2011 e abril 2013. Natal/RN, 2014. 

 

 
Fonte: Autoria própria. 
Letras diferentes denotam diferença significativa quando da comparação dos tipos de câncer.  

 
 Observa-se que três pacientes com câncer de pulmão desenvolveram a doença 

precocemente em relação aos outros pacientes com essa neoplasia (outliers). Os pacientes 

com linfoma foram aqueles com menor idade, enquanto que os pacientes com câncer de 

pulmão foram aqueles com idade mais avançada. Não houve diferença estatisticamente 

significativa entre a idade dos pacientes com câncer colorretal e mama, enquanto que houve 

diferença significativa entre as demais comparações entre as idades dos pacientes com esses 

tipos de câncer. 

Os resultados a seguir apresentam uma comparação entre os exames 18F-FDG PET/CT 

realizados por convênios e particular (privado) em relação aos exames realizados pela SESAP 

(público).  
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Tabela 3 – Valores absolutos e percentuais da distribuição dos tipos de câncer em relação ao 
financiamento dos pacientes que tiveram acesso ao exame 18F-FDG PET/CT oncológico no estado do 
Rio Grande do Norte, entre maio 2011 e abril 2013. Natal/RN, 2014. 

 Financiamento   
       Privado       Público Total 
 n % n % n % 
Linfoma 175 51,6 164 48,4 339 100 
Colorretala 69 70,4 29 29,6 98 100 
Pulmãoa 64 71,1 26 28,9 90 100 
Mama 37 46,8 42 53,2 79 100 
Colo úteroa 6 15,8 32 84,2 38 100 
CID 10 (Cap. XVIII e XXI)

a 34 89,5 4 10,5 38 100 
Ovário 18 51,4 17 48,6 35 100 
CUP 12 42,9 16 57,1 28 100 
Melanoma 10 45,5 12 54,5 22 100 
Próstata 12 60,0 8 40,0 20 100 
Rima 4 21,1 15 78,9 19 100 
Cabeça e Pescoço 8 42,1 11 57,9 19 100 
Tireoide 9 52,9 8 47,1 17 100 
Testiculara 1 09,1 10 90,9 11 100 
Estômago  7 63,6 4 36,4 11 100 
Intestinoa 9 90,0 1 10,0 10 100 
Pâncreas 7 87,5 1 12,5 8 100 
Sarcomas de Partes Moles 3 50,0 3 50,0 6 100 
Hepático 1 20,0 4 80,0 5 100 
Endométrio 5 10,00 0 00,0 5 100 
Tumores ósseos 1 25,0 3 75,0 4 100 
Esôfago 4 100,0 0 00,0 4 100 
Bexiga 2 66,7 1 33,3 3 100 
Pleural 2 66,7 1 33,3 3 100 
Vesícula 2 100,0 0 00,0 2 100 
Neuroblastoma 0 00,0 2 100,0 2 100 
Teratoma 1 50,0 1 50,0 2 100 
Timoma 2 100,0 0 00,0 2 100 
Plasmocitoma 1 100,0 0 00,0 1 100 
Suprarrenal 0 00,0 1 100,0 1 100 
Omento 1 100,0 0 00,0 1 100 
Histiocitose 1 100,0 0 00,0 1 100 
Fonte: Autoria própria. 
a=proporção das colunas com diferença significativa para um nível de 0,05. 
CUP: Câncer sem primário conhecido (Cancer of Unknown Primary). CID-10 Capitulo XVIII: 
Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em outra 
parte. CID-10 Capítulo XXI: Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços 
de saúde. (CID: Z00 – Z13) Pessoas em contato com os serviços de saúde para exame e investigação. 
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 Houve associação significativa de alguns tipos de câncer em relação ao financiamento. 

Pacientes com câncer de colo do útero, renal e testicular tiveram mais acesso pelo 

financiamento público em relação ao financiamento privado. O contrário ocorreu para 

indivíduos com câncer colorretal, pulmão, intestino e as condições classificadas nos capítulos 

XVIII e XXI do CID-10. Os demais tipos de neoplasias não apresentaram diferenças 

proporcionais significativas em relação às fontes de financiamento.  

A tabela 4 apresenta as variáveis de interesse em relação ao financiamento. 

 
Tabela 4 – Valores absolutos e percentuais, significância estatística, RP e IC (95%) das variáveis sexo, 
ano de realização do exame, número de exames por paciente e indicação em relação ao financiamento 
dos indivíduos que tiveram acesso ao exame 18F-FDG PET/CT oncológico no estado do Rio Grande 
do Norte, entre maio 2011 e abril 2013. Natal/RN, 2014. 

  Financiamento   

  Privado Público   

Variável  n % n % p RP (IC 95%) 

Sexo Masculino 228 59,2 157 40,8 0,034 1,14 (1,01 – 1,28) 

Feminino 280 51,9 259 48,1 

Ano da 

realização do 

exame 

1 ano 189 54,6 157 45,4 0,921 0,99 (0,88 – 1,12) 

2 ano 319 55,2 259 44,8 

Número de 

exames por 

paciente 

1 exame 390 54,3 328 45,7 0,5 0,95 (0,83 – 1,09) 

≥ 2 exames 118 57,3 88 42,7 

Indicação Estratégia 

Inicial 

75 78,1 21 21,9 <0,001 1,49 (1,32 – 1,69) 

Estratégia 

Subseq. 

433 52,3 395 47,7 

Fonte: Autoria própria. 
RP = razão de prevalência. IC (95%) = Intervalo de confiança de 95%.  Estratégia subseq.= Estratégia 
Subsequente 
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 Houve associação significativa da variável sexo em relação ao financiamento. 

Enquanto que os homens foram submetidos ao exame PET/CT com maior frequência por 

fonte privada em relação à pública (14% mais em relação às mulheres), a distribuição da 

frequência das mulheres foi ligeiramente maior para a pública. 

Nota-se que houve um aumento do número de exames do primeiro para o segundo ano 

da instalação do equipamento no estado, sendo este proporcional entre o setor público e 

privado. Do mesmo modo, o número de exames realizados por paciente foi proporcional entre 

os tipos de financiamento público e privado, não existindo associação significativa entre essas 

variáveis e o tipo de financiamento. 

Ocorreu associação significativa da variável indicação em relação ao financiamento. 

Dos pacientes que tiveram acesso ao exame PET/CT, aqueles cuja indicação foi definida 

como estratégia inicial tiveram maior acesso ao método pelo sistema privado (49% mais em 

relação àqueles cuja indicação foi definida como estratégia subsequente). Dos pacientes que 

realizaram o exame como estratégia subsequente, a frequência foi semelhante entre o público 

e o privado. Cabe salientar que, proporcionalmente, os pacientes do sistema público tiveram 

uma maior quantidade de exames cuja finalidade era a estratégia subsequente. 
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6 DISCUSSÃO 

 
Este é o primeiro trabalho a demonstrar a casuística da realização de exames 18F-FDG 

PET/CT em pacientes do estado do Rio Grande do Norte. Essas informações são de 

fundamental importância por evidenciar os indivíduos, indicações e tipos de câncer que estão 

tendo acesso ao exame. Dessa forma, medidas podem ser tomadas para otimizar o uso desse 

método de imagem na nossa população.  

Poucos são os dados na literatura demonstrando a utilização na prática do exame 18F-

FDG PET/CT em diferentes regiões ou mesmo instituições. Um editorial de 2005 faz 

referência à experiência inicial da utilização do exame PET/CT em uma instituição de São 

Paulo. O autor afirma que em 18 meses da instalação do equipamento, foram estudados mais 

de 1.000 pacientes, representando as seguintes frequências: carcinomas gastrintestinais (cólon 

e reto, esôfago, estômago, fígado, vesícula biliar): 29%; carcinomas ginecológicos (mama, 

útero, ovário, vagina): 16%; carcinoma de pulmão: 12%; linfomas Hodgkin e não-Hodgkin: 

9%; melanoma maligno: 6%; carcinomas urológicos (rim, próstata, bexiga, seminoma, pênis): 

5%; carcinomas de cabeça e pescoço: 3%; tumores do sistema nervoso central: 2,5%; 

detecção da viabilidade miocárdica: 0,4%; outros, incluindo "check-ups": 17%. Não há 

menção quanto à fonte de financiamento dos exames ou mesmo quanto às suas indicações 

(CAMARGO, 2005).  

Um estudo realizado na Dinamarca demonstrou a experiência de três anos do uso do 

PET/CT em um centro de referência em Oncologia. Entre 2006 e 2009, foram realizados 

6.056 exames em 4.327 pacientes, dos quais 79,9% realizaram um exame e 20,1% realizaram 

2 ou mais exames. Os quatro principais grupos de câncer que foram submetidos ao exame 

foram: neoplasias malignas declaradas ou presumidas como primárias dos tecidos linfáticos, 

hematopoiético e tecidos relacionados (23,2%), neoplasias malignas do aparelho respiratório e 

dos órgãos intratorácicos (18,9%), neoplasia maligna dos órgãos digestivos (10,8%) e 

neoplasias malignas dos órgãos genitais femininos (10,3%) (HOILUND-CARLSEN, 2011). 

No Rio Grande do Norte foram realizados 924 exames PET/CT nos dois anos iniciais 

de funcionamento do método. Não existem parâmetros para determinar o adequado número 

de exames que deveriam ser realizados no estado, entretanto, ao se comparar com os números 

absolutos dos estudos citados anteriormente, pode-se supor que o PET/CT esteja sendo 

subutilizado.  
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Muitos fatores podem contribuir para o método não ser usado com maior frequência. 

Pode-se salientar desde o desconhecimento por parte de alguns médicos da disponibilidade do 

método no estado e de suas indicações em Oncologia, resistência por parte de alguns médicos 

em modificar o manejo dos seus pacientes, não solicitação do exame pelas dificuldades 

burocráticas (tempo para autorização do exame) ou logísticas (tempo da solicitação, marcação 

e realização do exame), não autorização de exames por parte dos convênios e da SESAP e o 

custo relativamente elevado do mesmo. 

Em relação à adequação do exame quanto ao tipo de câncer, não foi o objetivo deste 

trabalho realizar uma avaliação individual dos pacientes submetidos ao exame PET/CT em 

relação a alguma diretriz de utilização do método. Este representa, apenas, uma visão geral de 

algumas variáveis importantes dos pacientes que tiveram acesso ao método no estado. 

Os tipos de câncer mais frequentes nos pacientes submetidos ao exame PET/CT no  

Rio Grande do Norte foram linfoma, câncer colorretal, de pulmão e mama. Os principais 

fatores que podem estar associados a essa ordem correspondem a: vasta literatura que apoia o 

uso do método nessas neoplasias, maior aceitação por parte dos médicos, pacientes e 

auditores da SESAP e convênios e influência do parecer técnico da ANS determinando 

cobertura obrigatória por parte dos planos de saúde para linfoma, colorretal e pulmão. 

Por outro lado, observou-se uma baixa frequência de realização de exames PET/CT 

em pacientes com algumas neoplasias em que se havia uma maior expectativa para realização 

do método, por também haver dados na literatura que apoiem esse uso. É o caso, 

principalmente, do câncer de esôfago, pâncreas, estômago e cabeça e pescoço (ESCOTT, 

2013; BANKS, 2013). Os motivos que determinaram essa distribuição devem ser melhor 

investigados. No entanto, acredita-se que esse fato se deva principalmente por essas 

neoplasias não estarem incluídas nas autorizações constantes do parecer técnico da ANS, bem 

como, possivelmente, haver menor autorização para esses tipos de câncer pelos auditores da 

SESAP. 

Quanto às indicações, nota-se que poucos exames PET/CT foram realizados em 

pacientes antes do início da terapêutica para o câncer, ou seja, estratégia inicial (10,4%). Há 

neoplasias em que esse método realmente não apresenta um impacto importante e, assim, não 

deve ser solicitado nessa etapa. Por exemplo, não está indicado no estadiamento do paciente 

com câncer de tireoide, entretanto, há indicação naqueles que apresentem, no 

acompanhamento pós tireoidectomia, elevação de tireoglobulina e pesquisa de corpo inteiro 
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com iodo-131 negativa (ROSÁRIO 2013). Dos 4 tipos de câncer mais frequentes nessa 

casuística, os que mais realizaram o exame PET/CT como estratégia inicial, 

proporcionalmente, foram pacientes com câncer de pulmão e linfoma, enquanto que os que 

estiveram mais associados para estratégia subsequente foram os pacientes com câncer 

colorretal e mama. Esses achados estão em consonância com as recomendações da Sociedade 

Brasileira de Medicina Nuclear e da Sociedade Brasileira de Cancerologia sobre o uso do 

exame 18F-FDG PET/CT em Oncologia (SOARES JUNIOR et al., 2010). Entretanto, ao se 

observar os valores absolutos, apenas 23 pacientes com linfoma e 13 pacientes com câncer de 

pulmão realizaram o exame como estratégia inicial nesses dois anos de funcionamento do 

PET/CT no estado, o que denota a pouca utilização do método para esse fim. Dentre os 

principais motivos que possam explicar esse fato, deve-se considerar a demora entre a 

solicitação do exame, autorização pelos auditores dos sistemas de saúde, marcação do exame 

e tempo para realização do laudo definitivo. Outro fator que pode contribuir, nesses casos, é a 

falta de uma rede entre as equipes assistenciais que visem um manejo integrado desses 

pacientes.  

Embora o exame PET/CT ainda não esteja contemplado na tabela de reembolso do 

SUS, esse trabalho pôde evidenciar a importância do financiamento público para o acesso de 

pacientes ao exame. A parceria com a SESAP correspondeu a 45% dos exames realizados no 

período. Certamente, poucos desses pacientes teriam acesso ao exame de forma particular. 

Muitos estados do país não possuem acordos com centros que possuem PET/CT, situações em 

que acabam limitando o acesso ao exame apenas àqueles que possuem convênios ou podem 

arcar com os custos. Em alguns casos, os pacientes recorrem judicialmente contra o estado 

para ter acesso ao exame. O financiamento público determina maior equidade no acesso dos 

pacientes com câncer ao exame PET/CT. 

Em relação ao número de exames realizados, houve um aumento do acesso ao 

PET/CT do primeiro para o segundo ano do início do método no estado. Muitos fatores 

podem estar associados a este aumento, destacando-se principalmente maior conhecimento 

por parte dos médicos e pacientes da disponibilidade do exame no Rio Grande do Norte, 

confiança quanto ao equipamento e recursos humanos envolvidos, além dos fatores 

burocráticos em relação à prestadora de serviço e os convênios/SESAP. Do total de exames 

realizados, pacientes do sexo feminino tiveram mais acesso ao exame PET/CT, o que pode 

corresponder a uma maior procura das mulheres aos serviços de saúde. Ao avaliar o sexo em 

relação ao tipo de financiamento, houve associação significativa entre o sexo masculino e o 
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sistema privado, enquanto que as mulheres estiveram mais associadas ao sistema público. 

Essa fato merece melhor investigação, embora a diferença proporcional de alguns tipos de 

câncer entre os tipos de financiamento possa estar exercendo influência. 

Verificando-se a variável sexo em relação aos principais tipos de câncer, observou-se 

uma maior proporção de homens com câncer de pulmão em relação às mulheres com acesso 

ao exame. Por outro lado, câncer de mama ocorreu exclusivamente em mulheres. Quanto à 

idade, houve grande variabilidade desses dados, porém nota-se que os pacientes com linfoma 

eram os mais jovens, enquanto os com câncer de pulmão, àqueles com idade mais avançada. 

Esses dados podem estar em consonância com a epidemiologia dessas neoplasias no estado, 

entretanto, a baixa acurácia nos dados de incidência de câncer no Rio Grande do Norte não 

permitem fazer essa associação de forma mais enfática.  

Proporcionalmente, ao analisar aqueles pacientes que tiveram acesso ao exame 

PET/CT duas ou mais vezes em relação aos principais tipos de câncer, observou-se uma 

maior associação em pacientes com linfoma e menor associação com pacientes com câncer de 

mama. Isso reflete a maior aceitação prática do método na sua utilização em diferentes pontos 

no tratamento do paciente com linfoma. O número de pacientes que realizaram o exame duas 

ou mais vezes correspondeu a 22,3% do total de exames realizados, em consonância com o 

estudo dinamarquês, que foi de 20,1% (HOILUND-CARLSEN, 2011). 

Ao comparar os tipos de câncer em relação ao financiamento privado e público, pôde-

se observar algumas distribuições interessantes. Houve, pelo sistema privado, uma maior 

proporção dos pacientes com câncer de pulmão, colorretal, intestino e condições dos capítulos 

XVIII e XXI do CID-10, em relação ao sistema público. O contrário ocorreu para pacientes 

com câncer do colo do útero, renal e testicular. O motivo pelo qual houve a desproporção 

naqueles pacientes com condições dos capítulos XVIII e XXI do CID-10 deve ser decorrente 

da menor autorização desses exames pelos médicos auditores da SESAP, por sempre 

solicitarem o resultado comprovando a neoplasia em questão e se tratar de situações com 

menor embasamento científico. Os reais fatores que determinaram as demais desproporções 

entre os tipos de financiamento são menos evidentes. Deve-se considerar que um componente 

socioeconômico possa exercer um efeito na associação do tipo de neoplasia e o financiamento 

pelo qual o paciente teve acesso ao método. Outro fator que pode contribuir é uma maior 

facilidade de se obter autorização por parte dos auditores dos sistemas de  saúde para 

determinado tipo de câncer.  
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Poucos exames PET/CT foram realizados antes do início do tratamento para o câncer 

e houve associação significativa entre a variável indicação em relação ao financiamento. Em 

especial, observaram-se poucos pacientes com financiamento público realizando o exame 

PET/CT como indicação inicial. Esse dado merece ser melhor discutido. Em dois anos de 

funcionamento do método no estado, dos 416 pacientes que realizaram o exame pela SESAP, 

apenas 21 (8 pacientes com linfoma, 1 paciente com câncer de pulmão e os demais com 

patologias variadas) foram submetidos ao exame como indicação inicial. Isso demonstra uma 

baixa utilização do método em algumas situações em que o PET/CT poderia ser melhor 

empregado, como, por exemplo, em pacientes com câncer de pulmão. É vasta a literatura 

demonstrando que o exame 18FDG-PET/CT é muito útil no estadiamento de pacientes com 

essa neoplasia. Um ensaio clínico randomizado comparou um grupo com estadiamento 

convencional mais PET/CT em relação a outro grupo de estadiamento convencional. Os 

autores demonstraram uma maior acurácia do estadiamento com PET/CT, reduzindo o 

número total de toracotomias (FISCHER 2009). Outro estudo, retrospectivo, também avaliou 

o impacto do exame 18F-FDG PET/CT no estadiamento de pacientes com câncer de pulmão. 

Nesse estudo, com 592 pacientes, o PET/CT modificou o manejo de 37,2% dos casos e se 

apresentou como fator preditor independente para progressão livre de doença (TAKEUCHI, 

2014). Um estudo recente avaliou a custo-efetividade do 18F-FDG PET no estadiamento de 

pacientes com câncer de pulmão na perspectiva brasileira. Cabe salientar que este trabalho 

utilizou equipamento PET dedicado. Dos 95 pacientes avaliados, o estadiamento com PET 

modificaria o tratamento de 41% desses. Segundo os autores, 18F-FDG PET é custo-efetiva no 

estadiamento do câncer de pulmão não pequenas células por selecionar melhor os pacientes 

para o tratamento mais adequado em cerca da metade dos casos e, também, por reduzir o 

número de toracotomia fútil de 47% para 19% (CERCI, 2012). A baixa utilização do PET/CT 

no estadiamento do câncer de pulmão, em especial pelo sistema público, merece ser melhor 

avaliada. Dentre as principais hipóteses, uma questão que deve ser considerada é a falta de 

uma estrutura montada para o atendimento integral do paciente, com maior comunicação 

entre as equipes multidisciplinares e garantia, por parte do sistema de saúde, da rápida 

autorização do exame, para não retardar, ainda mais, o tratamento potencialmente curativo. 

Uma série de limitações podem ser levantadas neste trabalho. A escolha das variáveis 

indicação e tipos de câncer apresentam de forma simplificada a neoplasia ou condição que 

determinaram a realização do exame, assim como o momento em relação à investigação ou 

terapêutica empregada. Existem especificidades para a realização do exame PET/CT para 
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cada tipo de câncer, o que não foi diretamente avaliado nesse estudo. Os dados contidos neste 

trabalho correspondem aos exames autorizados e efetivamente realizados no Rio Grande do 

Norte. Não foi possível avaliar quantos exames foram solicitados, porém não autorizados pelo 

sistema público e privado. Novos estudos podem abordar outras questões, como o tempo entre 

a solicitação, marcação e realização do exame. Esta referência temporal é fundamental, pois 

dificuldades em cada uma dessas etapas podem atrasar o início da terapêutica contra o câncer 

e comprometer o uso do método como estratégia inicial. Não foi, também, escopo deste 

trabalho avaliar o impacto do exame PET/CT na mudança no manejo desses pacientes.  

Embora exista atenção no Brasil em relação ao paciente com câncer, destacando-se a 

Política Nacional de Atenção ao Câncer e a Rede de Atenção Oncológica, não houve um 

avanço no âmbito nacional para a incorporação efetiva do exame PET/CT. Os estudos 

técnico-científicos encomendados pelo REBRATS  (Apêndice A) apresentaram muitas das 

situações nas quais o método apresenta-se superior a outras alternativas, entretanto o exame 

PET/CT ainda não figura na tabela de procedimentos do SUS. Antigos problemas foram 

solucionados, como o número de equipamentos PET/CT disponíveis nas principais capitais do 

país, bem como o número de cíclotrons para o adequado fornecimento de FDG. Estudos de 

custo-efetividade e de impacto orçamentário são sempre importantes para nortear a utilização 

racional de tecnologias pelo sistema público e privado. A “cobertura sob desenvolvimento de 

evidência” é uma forma inteligente de permitir o acesso de pacientes a novas tecnologias 

enquanto estudos mais robustos estão sendo conduzidos. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Novas tecnologias têm emergido para o melhor cuidado dos pacientes. O exame 18F-

FDG PET/CT proporcionou uma mudança no paradigma no manejo de muitos dos indivíduos 

com câncer. Os sistemas de saúde público e privado têm apresentado aumento dos custos ao 

longo dos anos e o uso racional de tecnologias em saúde é imperativo. 

 Este trabalho demonstrou a experiência inicial do exame 18F-FDG PET/CT oncológico 

em pacientes no Rio Grande do Norte. O principal destaque desse estudo foi avaliar, na 

prática, quais pacientes tiveram acesso ao método no estado, segundo as características dos 

usuários, indicações e fontes de financiamento.  

 Os resultados apontam que os pacientes que tiveram mais acesso ao exame foram 

aqueles com linfoma, seguido de câncer colorretal e de pulmão. Entretanto, tratando-se do 

único equipamento do Estado do Rio Grande do Norte, a realização de 924 exames nesses 

dois anos do início do funcionamento do método no estado demonstra que o exame ainda não 

está sendo amplamente utilizado. Além disso, pôde-se identificar algumas situações em 

específico em que houve pouco acesso dos pacientes ao PET/CT e que, nessas situações, o 

método pode representar um maior impacto no manejo dos pacientes, como, por exemplo, no 

estadiamento do câncer de pulmão. Foi demonstrado, também, a importância do 

financiamento público para o acesso dos pacientes com câncer ao exame e garantir, assim, 

maior equidade no atendimento de saúde. 

A partir dos resultados obtidos, ações podem ser tomadas no sentido de otimizar a 

utilização do método no estado. Permanecem lacunas no conhecimento em relação do uso do 

PET/CT em Oncologia, o que torna importante maior financiamento de pesquisa nessa área. 
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Apêndice A - Resumo dos principais resultados dos estudos concluídos do exame18F-FDG PET/CT 

Oncológico disponíveis no sistema de informação do REBRATS, 2014. 

Quadro 7 - Resumo dos principais resultados dos estudos concluídos do exame 18F-FDG PET/CT Oncológico 
disponíveis no sistema de informação do REBRATS, 2014. Natal/RN, 2014.  

Nome do Trabalho Ano Tipo de 

estudo 

Resultados 

Uso da Tomografia por 

Emissão de Pósitrons no 

Diagnóstico, Estadiamento e 

do linfoma Maligno 

(BRASIL, 2009c). 

2009 Parecer 

técnico-

científico 

O levantamento e análise realizados apontam que a tecnologia PET parece possuir 

utilidade clínica nos linfomas, destacando-se sua acurácia diagnóstica na 

avaliação de resposta ao tratamento e no exame de massas residuais, permitindo a 

diferenciação entre tecido cicatricial e tumor viável (grau de evidência 2). Seu 

papel no estadiamento é um pouco mais incerto, ainda que esta pareça ser de 

particular valor para as localizações extraganglionares da doença, dada a 

possibilidade inerente da tecnologia de realizar exames de corpo inteiro em um 

único procedimento. Os estudos examinados foram unânimes em contraindicar o 

uso da PET no diagnóstico primário. 

O uso da Tomografia por 

Emissão de Pósitrons (PET) 

no diagnóstico, estadiamento 

e reestadiamento do câncer 

esofágico (BRASIL, 2009). 

2009 Parecer 

técnico-

científico 

O levantamento e análise realizados apontam que a tecnologia PET possui 

utilidade clínica no câncer de esôfago, destacando-se sua acurácia diagnóstica 

para avaliação de metástases sistêmicas no estadiamento e reestadiamento. Seu 

desempenho para essa aplicação revela-se, na maioria dos casos, superior ao uso 

da TC. Além disso, biópsia direcionada pela PET em pacientes com sítios 

suspeitos de metástases, não detectados pela TC ou ultrassom endoscópio, pode 

melhorar o estadiamento dos pacientes. Desse modo, sua adição ao arsenal 

diagnóstico poderia, potencialmente, impactar na escolha do tratamento, visto que 

a presença de comprometimento metastático à distância a impossibilidade de 

tratamento curativo nas neoplasias de esôfago. 

Acurácia Diagnóstica da 

Tomografia de Emissão de 

Pósitrons (PET):Resultados 

da Revisão Sistemática na 

Doença de Hodgkin. 

(PEREGRINO, 2005) 

2005 Revisão 

Sistemática 

Especificamente sobre a acurácia da tecnologia nas aplicações estudadas, pôde se 

observar que, para o estadiamento inicial do linfoma Hodgkin, a tecnologia 

apresenta uma sensibilidade elevada e, em geral, superior a dos testes sob 

comparação, em particular para os pacientes nos estágios I e II. 

A tecnologia pareceu ser útil no monitoramento do tratamento, apresentando 

potencial para detectar recidiva pré-clínica em pacientes com linfoma de 

Hodgkin, podendo, desse modo, identificar pacientes que requeiram 

intensificação da terapêutica e/ou quimioterapia de resgate ainda com doença 

mínima, mais do que quando a recidiva se manifesta clinicamente. 

Na detecção de doença residual versus recidiva, a especificidade da PET mostra-

se, via de regra, bastante boa e bem mais elevada que a das outras técnicas sob 

comparação. Em parte isso decorre da dificuldade que as técnicas de imagem de 

base morfológica tem em diferenciar anatomicamente tecido cicatricial de lesões 

tumorais em atividade. Como resultado, um exame PET negativo ao final do 

tratamento poderia garantir um prognóstico mais favorável, enquanto que scans 

PET persistentemente positivos determinaria acompanhamentos mais detalhados 

dos pacientes, já que alguns deles podem necessitar de intensificação terapêutica. 

USO DA TOMOGRAFIA 

POR EMISSÃO DE 

PÓSITRONS NO 

DIAGNÓSTICO, 

ESTADIAMENTO E RE-

ESTADIAMENTO DO 

2009 Parecer 

técnico-

científico 

O levantamento e análise realizados apontam que a tecnologia PET possui 

utilidade clínica no melanoma, destacando-se sua acurácia diagnóstica para 

avaliação de metástases sistêmicas no estadiamento, reestadiamento e avaliação 

de recorrência. A tecnologia também parece ter valor na avaliação de pacientes 

em estadio AJCC III e IV, particularmente devido a possibilidade de ressecção 

cirúrgica de doença metastática limitada. Cabe ser lembrado, contudo, que para 
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MELANOMA MALIGNO. 

(BRASIL, 2009d) 

alguns tipos de comprometimento visceral — em particular no que tange a 

metástases pulmonares e cerebrais — a tecnologia PET não permite repor as 

técnicas concorrentes, respectivamente TC de tórax e MRI cerebral. 

Os estudos examinados foram unânimes em contraindicar o uso da PET no 

diagnóstico primário do melanoma. A tecnologia possui desempenho ruim e valor 

limitado para a avaliação rotineira de pacientes em estadios iniciais da doença 

(AJCC I e II), não sendo recomendado que reponha a tecnologia 

convencionalmente utilizada — biópsia de nódulo sentinela — na avaliação de 

micrometástases ganglionares regionais. 

Parecer Técnico-Científico 

sobre o uso da Tomografia 

por Emissão de Pósitrons 

(PET) no diagnóstico, 

estadiamento e re-

estadiamento do Câncer de 

mama. (BRASIL, 2009e) 

2009 Parecer 

técnico-

científico 

Os resultados das evidências são um pouco melhores, mas ainda assim frágeis, no 

que se refere à performance diagnóstica da PET na detecção de recorrência ou de 

metástases à distância, e na avaliação da resposta ao tratamento. Embora os 

resultados sejam mais promissores, os estudos são em pequeno número e tendem 

a indicar o uso, na primeira indicação, para os casos onde os métodos de imagem 

convencional apresentem-se inconclusivos ou com diagnósticos conflitantes. Em 

particular no que se refere ao desempenho da PET na detecção de metástases 

ósseas, as evidências não permitem afirmar uma superioridade desta sobre a 

cintilografia óssea. A PET parece ter maior acurácia na avaliação precoce da 

resposta à quimioterapia e/ou radioterapia em cânceres de mama localmente 

avançados, ajudando na diferenciação entre pacientes responsivos e não 

responsivos, mas os impactos dessa efetividade nos desfechos em saúde não 

foram investigados. Essas três indicações — avaliação de recorrência, detecção de 

doença metastática e avaliação de resposta ao tratamento — compreendem 

exatamente aquelas que se encontram de alguma forma presentes em alguns dos 

protocolos de prática examinados. 

Parecer Técnico-Científico 

sobre o uso da Tomografia 

por Emissão de Pósitrons 

(PET) no diagnóstico, 

estadiamento e re-

estadiamento dos Cânceres 

de cabeça e pescoço. 

(BRASIL, 2009f). 

2009 Parecer 

técnico-

científico 

O levantamento e análise realizados apontam que a tecnologia PET possui 

utilidade clínica nos cânceres de cabeça e pescoço, destacando-se em particular 

sua acurácia diagnóstica na avaliação e diferenciação entre modificações residuais 

decorrentes do tratamento e recorrência tumoral, cuja identificação precoce pode 

permitir intervenções, usualmente cirúrgicas, que podem conferir vantagens na 

sobrevida. Os estudos incluídos neste parecer mostraram seu desempenho como 

superior às técnicas de imagem de base anatômica como TC e MRI. Outra 

indicação onde a PET parece acurada e com vantagens sobre as tecnologias 

usualmente disponíveis para o manuseio dos cânceres de cabeça e pescoço refere-

se ao diagnóstico de tumor primário oculto, descoberto a partir da presença de 

metástases linfonodais cervicais, mostrando-se capaz de detectar cerca de 30% 

dos tumores ocultos não identificados por outros métodos de imagem. 

Parecer Técnico-Científico 

sobre o uso da Tomografia 

por Emissão de Pósitrons 

(PET) no diagnóstico, 

estadiamento e re-

estadiamento do Câncer de 

cólon e reto. (BRASIL, 

2009g). 

2009 Parecer 

técnico-

científico 

O levantamento e análise realizados apontam que a tecnologia PET possui 

utilidade clínica nos cânceres de cólon e reto, destacando-se em particular sua 

acurácia diagnóstica para a avaliação de recorrência destas neoplasias, 

principalmente no que tange à detecção de metástases hepáticas, onde se mostra 

superior as outras técnicas de imagem, e lesões extra-hepáticas, para o qual 

contribui o fato da tecnologia investigar o corpo inteiro em um único exame. Pode 

ser destacada também sua utilidade em casos específicos de elevação do antígeno 

carcinoembrionário, um marcador inespecífico de recorrência, com as técnicas 

anatômicas de imagem usuais (TC e MRI) mostrando resultados negativos ou 

duvidosos. Outra indicação oncológica onde a PET possui acurácia significativa 

refere-se ao estadiamento de pacientes com metástases hepáticas, sincrônicas ou 

metacrônicas, potencialmente ressecáveis em pacientes com câncer colo-retal, 

quando deve ser utilizada em conjunto com a TC, MRI e estudo hepático com 
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Angio-TC, de modo a evitar procedimentos cirúrgicos desnecessários, com 

potencial repercussão na morbimortalidade e nos custos em saúde. 

Papel da FDG-18F PET no 

estadiamento inicial e na 

avaliação prognóstica após 2º 

ciclo de esquema 

quimioterápico RCHOP em 

pacientes portadores de 

Linfoma Não-Hodgkin 

Difuso de Grandes Células B. 

(COUTINHO et al., 2011). 

2011 Artigo 

Original 

O uso da FDG-PET deve ser considerado no estadiamento inicial de pacientes 

com LNHDGCB, por seu potencial de mudanças de conduta, e tem o potencial de 

se tornar uma poderosa ferramenta prognóstica na avaliação de resposta 

terapêutica se realizada após o 2° ciclo. 

Estudo de Custo/efetividade 

para o Sistema Único de 

Saúde –SUS - sobre o exame 

de metabolismo de glicose 

marcada com flúor-18 

realizado pela Tomografia de 

Emissão de Pósitrons – PET 

(MENEGETTI, 2008) 

2008 Custo-

efetividade 

Câncer de pulmão: 

Considerando a resolutividade do programa cirúrgico, durante o período em 

estudo, foram observados quatro óbitos nos 14 pacientes operados 

comparativamente aos 10 óbitos verificados nos 35 outros pacientes. Embora, na 

média de 18 meses de observação durante o estudo, isto represente a mesma 

proporção de 29% em ambos grupos, a minimização dos custos e de uso dos 

recursos abre a oportunidade de aumentar o acesso, com a mesma capacidade 

instalada, visando diminuir as filas de espera do programa. 

Desta forma, cada caso tratado durante o estudo custou a média de R$ 15.000,00 

comparados a média de R$ 22.000,00 nos casos sem a PET. Assim, a relação de 

custo- efetividade do programa com a PET é de 0,77:1 relativamente ao programa 

convencional sem este exame.  

Câncer de esôfago: 

A relação de custo-efetividade do programa de assistência a casos com câncer de 

esôfago, mediante a incorporação da PET, caso se tenha sucesso no convênio 

descrito acima, seria de 0,75:1 sucessos de prover assistência, congregando os 

casos de melhor prognóstico no programa cirúrgico, portanto, potencializando 

proporcionalmente sua resolutividade: a sobrevida com a recuperação da saúde 

nos casos em que isto é possível. 
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Anexo A - Ficha de Trabalho PET/CT Oncológico da LNRCC. Versão Final  

 

FICHA DE TRABALHO PET/CT ONCOLÓGICO 
A – INFORMAÇÕES DO PACIENTE. 
Nome Completo:            
Número da solicitação: Data do exame: Follow up: 
Idade (anos): Convênio: 
 
B – MOTIVO DO EXAME: 

A) RAZÃO ESPECÍFICA PARA A SOLICITAÇÃO DO EXAME  (marcar apenas uma) 
              (     ) Diagnóstico: Auxiliar na determinação se a lesão suspeita é câncer. Determinar lesão oculta em síndrome 
paraneoplásica presumida. Auxiliar para guiar biópsia. 
              (     ) Estadiamento: Antes de iniciar tratamento 
              (     ) Monitoração da resposta ao tratamento: durante a utilização de QT ou RT 
              (     ) Reestadiamento: após o término da terapia 
              (     ) Controle/Suspeita de recorrência: Controle/Suspeita de recidiva após câncer tratado 

B) TIPO DE CÂNCER (selecionar apenas um dos ítens)  
(    ) 1 – Linfoma                                                                      (    ) 8 - Melanoma 
(    ) 2 – Pulmão                                                                        (    ) 9 – Cabeça e pescoço 
(    ) 3 – Esôfago/Estômago                                                      (    ) 10 - Mama 
(    ) 4 – Pâncreas/Vesícula                                                       (    ) 11 - Tireoide 
(    ) 5 – Cólon/reto/intestino                                                    (    ) 12 – Utero/ovário/vagina 
(    ) 6 – Rim/bexiga/seminoma                                                (    ) 13 - Próstata                                 
(    ) 7 – Sem primário conhecido                                             (    ) 14 – Outro:_______________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
DIAGNÓSTICO HISTOPATOLÓGICO: 
 
 
C - PLANO PET-CT ONCOLÓGICO: 
Parâmetros de aquisição: 
Cabeça – Fêmur Proximal (    )  Cabeça – Pés (    )           Base do crânio – Fêmur Proximal (    )            
Braço para cima (    )     Braço para Baixo (    ) 
Planejamento Radioterápico: Não (     )     Sim (     ) 
Sedação:                                    Não (     )     Sim (     ) 
CT de Tórax:   Sim (    )       Não (    ) 
Contraste Oral:   Sim (    ) Não (    ) 
Contraste EV:   Sim (    ) Não (    ):      Tipo:_____________________________________________ 
Furosemida:  Sim (    ) Não (    ):      Segmento:________________________________________ 
Imagem Tardia:   Sim (    ) Não (    ):      Segmento:________________________________________ 
 
Peso Consulta:___________kg 
Peso:___________________kg                                                            
Altura:________m       
Glicemia: _______mg/dL  Hora:____h____min   Profissional Responsável:____________________ 
Glicemia: ________mg/dL  Hora:____h____min  Profissional Responsável:____________________ 
Glicemia: ________mg/dL  Hora:____h____min  Profissional Responsável:____________________ 
 
Diabético: Sim (    ) Não (    ) 
Insulina:  Sim (    ) Não (    ): Última administração:  Hora:____h____min 
Hip. Oral: Sim (    ) Não (    ): Última administração:  Hora:____h____min 
 
Punção Periférica: 
Local:  Fossa Antecubital (    )   Punho (    )  Pé (    )      Mão (     ) 
Local:  Direito (    )   Esquerdo (    ) 
Outro:_______________________________________________________________________________________________ 
Observação:___________________________________________________________________________________________ 
Profissional Responsável:________________________ 
 
18F-FDG: 
Seringa Cheia:_______mCi           Seringa Vazia:________!Ci        Dose Injetada:______mCi 
Injeção:  ____h____min Início do Estudo: ____h____min  Tempo Decorrido:_______min 
Profissional Responsável:_______________________ 
 

Elaborado por Marcos Pretto Mosmann 
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QUESTIONÁRIO PET-CT – Consulta de Enfermagem 

 
1. Já realizou PET-CT?              Sim (    )      Não (    )            Quando:___________________________________ 

2. Quimioterapia?                       Sim (    )      Não (    )   Início:___/____/____    Término:___/____/_____ 

                   Qual quimioterapia foi realizada?_______________________________________________ 

3. Já realizou Radioterapia?      Sim (    )       Não (    )   Início:___/____/____    Término:___/____/_____                                                                             

                   Qual foi a região do corpo irradiada? ____________________________________________ 

4. Realiza hormonioterapia?      Sim (    )       Não (    )             Data de início:______________________ 

5. Uso de fator estimulante de granulócitos? Sim (    )       Não (    )  Até:_____/______/___________  

6. Já realizou alguma cirurgia?  Sim (    )       Não (    ) 

         Qual cirurgia e Quando?  

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

7. Comorbidades?______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

7. Já realizou colonoscopia?                     Sim (    )        Não (    )            Quando?____________________ 

8. Já realizou endoscopia digestiva alta?  Sim (    )        Não (    )            Quando?____________________ 

9. Já realizou broncoscopia/mediastinoscopia?        Sim (    )         Não (    )            Quando?___________________ 

10. Tem Diabete?                                                       Sim (    )          Não (    ) 

11. Fumante?                            Sim (    )          Não (    )     Fuma há quanto tempo?__________________________ 

12. Já fumou?                           Sim (    )          Não (    )     Fumou há quanto tempo?_________________________ 

13. Tem tosse?                          Sim (    )          Não (    ) 

14. Tem febre?                          Sim (    )          Não (    ) 

15. Já teve tuberculose?           Sim (    )          Não (    ) 

16. Sente coceira em algum local? Sim (    )      Não (    )   Onde?_______________________________ 

17. Está em jejum desde que horas? Desde às  __________horas 

18. Seguiu as orientações quanto à dieta para a realização do PET-CT? Sim (    ) Não (    ) 

19. Realizou exercícios físicos nas últimas 24 horas?   Sim (    )          Não (    ) 

20. Gravidez?                          Sim (    )          Não (    ) 

21. Amamentação?                 Sim (    )          Não (    )  

22. DUM?                                Quando:__________________ 

23. Faz uso de alguma medicação?      (  ) Sim      (  ) Não 

     Quais? ___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

24. Observações:______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 


