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A medicina nuclear permite a caracterização funcional de tecidos,
acrescentando dados à avaliação anatômica realizada por outros métodos de
imagem, como a tomografia computadorizada, ressonância magnética ou ultrasom. Além do diagnóstico e estadiamento, as informações funcionais fornecidas
pela medicina nuclear são particularmente úteis no seguimento e avaliação de
resposta terapêutica dos pacientes com linfoma. A presença de massa residual
após quimioterapia ou a infiltração de linfonodos de pequenas dimensões são
exemplos de situações nas quais a avaliação isolada de características anatômicas
é insuficiente. Os principais métodos utilizados são a cintilografia com gálio67, traçador com alta afinidade por transferrina e receptores de ferro, e os
estudos com flúor-deoxiglicose, emissor de pósitron que permite a caracterização
do metabolismo de glicose nos tecidos. Outros traçadores, como o tálio-201,
sestamibi-Tc99m e octreotide-In111, também são utilizados em menor escala
na avaliação dos pacientes com linfoma. Os mecanismos de captação, principais
indicações dos estudos, limitações e resultados de literatura serão revistos.
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Introdução

Ao permitir a caracterização funcional e
metabólica dos tecidos, a medicina nuclear
complementa os dados anatômicos e, desta
forma, auxilia no diagnóstico e principalmente
no acompanhamento e otimização do
tratamento dos pacientes com linfoma. Serão
a seguir abordados os principais métodos
empregados, com destaque para a cintilografia
18
com gálio-67 e o PET com
Ffluordeoxiglucose, método com perspectivas
crescentes de utilização em nosso meio devido
a instalação de equipamentos e produção local
do radiofármaco.

Os métodos de imagem têm importante
papel na avaliação não invasiva dos pacientes
com linfoma. A tomografia computadorizada
(TC), a ressonância magnética (RM) e o ultrasom permitem caracterizar alterações anatômicas
decorrentes da doença, porém a avaliação
anatômica nem sempre é conclusiva. A presença
de massa residual em pacientes com boa
resposta ao tratamento, assim como a infiltração
de linfonodos de pequenas dimensões, são
exemplos de situações nas quais a avaliação
estrutural é insuficiente.

1 - UDDO - Serviço de Medicina Nuclear do Hospital Samaritano de São Paulo
2 - Centro de Medicina Nuclear da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
3 - Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo
Correspondência: Marcelo Tatit Sapienza
Rua Barão de Melgaço, 230 apto 24. 05684-030. São Paulo. SP
Fone/fax: (11) 3825-4433
E-mail: tatit@attglobal.net

79

Sapienza M. T. et al

Rev.bras.hematol.hemoter., 2001, 23(2):79-92

Cintilografia com Gálio-670

ou transfusões sangüíneas. Os contrastes
paramagnéticos usados em ressonância
magnética também podem levar à redução da
captação hepato-esplênica e aumento da
captação óssea por até 96 horas (5).
Dentre as causas de estudos falso positivos
destacam-se as patologias inflamatórias como a
tuberculose, blastomicose e sarcoidose. A
captação em projeção hilar, geralmente discreta
e simétrica, pode ser observada em idosos,
associada a bronquite ou tabagismo (6). A
hiperplasia do timo (que normalmente capta o
gálio-67) é outra causa de estudos falso positivos
nos pacientes com idade inferior a 25 anos. É
observada em até 17% das crianças e ocorre de
forma transitória durante ou até 4 a 10 meses
após o término da quimioterapia (7, 8, 9).
A cintilografia habitualmente é feita pela
aquisição de imagens seriadas, entre 1 a 3 dias
após a administração de 3 a 5 mCi de gálio-67.
Alguns autores têm sugerido a utilização de
atividades mais altas do radioisótopo (8-10 mCi),
permitindo o emprego mais amplo das técnicas
tomográficas (SPECT), bem como a realização
de imagens com intervalos de até 7 a 10 dias
após a injeção (10, 11, 12). Estas técnicas
aumentam a acurácia principalmente na
detecção de doença abdominal, prejudicada
pela distribuição fisiológica do traçador.

Aspectos gerais
O uso do gálio-67 para detecção de
linfomas foi descrito há mais de 30 anos (1),
tendo havido considerável melhoria nas técnicas
empregadas durante este período, com
otimização das doses e introdução das técnicas
tomográficas, bem como uma melhor definição
de suas aplicações.
O gálio-67 é um isótopo radioativo com
características análogas ao ferro, ligando-se à
transferrina plasmática após sua administração
intravenosa. Além de tumores e processos
inflamatórios, o gálio-67 é normalmente
concentrado pelo fígado, baço e medula óssea,
sendo eliminado por via urinária (predominante
nas primeiras 24 horas) e gastrointestinal. Dentre
os fatores locais que levam a um maior aporte
de gálio-67 aos tumores, destacam-se o aumento
de fluxo e permeabilidade vascular. A captação
e fixação do isótopo a nível celular ocorre
principalmente pela ligação do complexo gáliotransferrina a receptores de membrana, seguida
de transporte para os lisossomas (2). É
demonstrado que a variação de captação de
gálio-67 nos diferentes subtipos de linfoma nãoHodgkin (LNH), com maior captação nos
linfomas de alto grau, é diretamente relacionada
à expressão de receptores de transferrina na
membrana celular (3).
Além da variação do grau de captação pelos
diferentes subtipos histológicos, relata-se também
redução de sensibilidade para lesões com
dimensões abaixo de 2 cm (pela resolução do
método) ou acima de 5 cm (devido a necrose).
A localização das lesões é outro fator importante
de variação da sensibilidade, a ser abordado
adiante. A captação tumoral do gálio-67 pode
ser reduzida por radio e quimioterapia recentes,
em especial quando empregadas cisplatina,
bleomicina ou vincristina, recomendando-se um
intervalo superior a 3 semanas para o estudo.
Este intervalo é sugerido mesmo para pacientes
estudados durante o tratamento quimioterápico
(ou seja, a cintilografia deve ser feita
imediatamente antes do próximo ciclo) (4).
Outros fatores que levam à modificação da
biodistribuição do gálio-67, com possível queda
da sensibilidade, são o aumento do pool de ferro

Avaliação inicial e estadiamento
A primeira descrição de utilização do
gálio-67 na detecção de tumores foi feita por
Edward e Hayes em 1969 (1). Estudos mais
recentes mostram sensibilidade de 86 a 97%
do gálio-67 no diagnóstico inicial e
estadiamento de pacientes com doença de
Hodgkin (DH) não tratados e de 86 a 92% para
linfomas não-Hodgkin (LNH), com alta
especificidade (13). Em relação a localização
da lesão, a sensibilidade dos estudos
tomográficos (SPECT) é próxima a 96% para
tórax, 60% para abdome e 83% para as lesões
periféricas (14, 15). Tumeh, em 1987,
demonstrou o aumento de sensibilidade e
especificidade da técnica tomográfica tanto
para lesões abdominais (imagens planas: sens.
69% esp. 87%, SPECT: sens. 85% esp. 100%)
como torácicas (imagens planas: sens. e esp.
66%, SPECT: sens. 96% esp. 100%) (16). Outros
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autores, entretanto, referem valores mais baixos
de sensibilidade, próxima a 80% para DH e de
60 a 70% para LNH (4). Hagemeister descreve
sensibilidade de apenas 64% no estadiamento
inicial de 32 pacientes com DH e detecção de
apenas 5% das lesões em estágio pré-clínico
em outros 20 pacientes (17).
Apesar da variação de sensibilidade na
literatura, é um consenso que os métodos
anatômicos, como a TC e RM, são os mais
indicados para estadiamento inicial. O gálio-67
pode ocasionalmente modificar o estádio, pela
detecção de acometimento extra-nodal ou
torácico. O SPECT com gálio-67 aumentou o
estádio frente aos métodos convencionais em 3
de 44 pacientes (7%), estudados antes do
tratamento, principalmente pela detecção de
doença torácica. Em 16% dos pacientes o gálio
não foi capaz de detectar lesões infradiafragmáticas (18).
Assim como a localização das lesões, o
tipo histológico do linfoma é outro fator
determinante da sensibilidade, maior para DH
e LNH de grau intermediário/alto (10, 19), sendo
discutível se esta limitação, decorrente da menor
afinidade celular, pode ser melhorada com o

uso de altas doses de gálio-67. Alguns autores
relatam bons resultados mesmo na avaliação
de LNH de baixo grau, com sensibilidade de
79% nos estudos iniciais e de 89% na detecção
de recorrência em 57 pacientes (20),
sensibilidade e especificidade de 89% e 92%
em 34 pacientes (21).

Figura 1. Cintilografia com gálio-67 evidenciando
áreas de hipercaptação em múltiplas áreas de projeção
supra e infra difragmática em paciente com doença
de Hodgkin. Neste paciente a captação abdominal
apresenta distribuição característica que a distingue
da excreção intestinal fisiológica.

Trato gastrointestinal: A atividade
normal observada no fígado e baço, bem como
a eliminação fisiológica do gálio-67 dificulta a
análise abdominal, particularmente nos cólons.
A captação fisiológica de gálio-67 pelo estômago
é observada em cerca de 10% dos pacientes e
reduz a especificidade do método para detecção
de linfoma gástrico (28).

Acometimento extranodal
Osso: A cintilografia óssea e com gálio-67
tem acurácia similar na detecção do linfoma
ósseo (22). Porém, além de permitir a avaliação
extra-óssea, estudos comparativos mostram que
o Gálio-67 permite melhor acompanhamento
da resposta terapêutica (23, 24). O padrão
observado na cintilografia óssea é variável,
incluindo lesões focais ou difusas com margens
mal delimitadas, lesões fotopênicas e a
acentuação da captação após tratamento (25).
No linfoma ósseo primário o padrão observado
na cintilografia óssea de 22 pacientes foi de
hipercaptação com área central hipocaptante,
enquanto que o gálio revelou maior captação
na porção central da lesão (26).
A cintilografia pode ser associada a RM,
permitindo um rastreamento de corpo inteiro
para posterior confirmação diagnóstica de áreas
suspeitas. Ao estudar 21 pacientes com
acometimento ósseo, Stroszczynski relata que
o Gálio-67 e a RM detectaram corretamente os
7 casos com linfoma ósseo primário, porém a
sensibilidade do gálio-67 foi de apenas 62% nos
casos com envolvimento secundário. No
acompanhamento por 3 a 5 meses após
quimioterapia de 13 pacientes o gálio-67 foi mais
específico que a RM para doença em atividade,
porém com menor sensibilidade (RM: sens. 90%
esp. 80%, Ga: sens. 70% esp. 93%). O autor não
relata se os casos de gálio-67 falso negativos no
seguimento correspondiam aos pacientes com
estudo basal também negativo (27).

(imagem cedida pelo Serviço de Medicina Nuclear do Hospital
Samaritano  São Paulo)
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ou exclusão de doença torácica ativa pelo
gálio-67, com sensibilidade de 92% em 72
pacientes (10). Weiner observou excelente
correlação entre a cintilografia com gálio-67
negativa e a biópsia de massa residual no
mediastino, mostrando fibrose/necrose, em 42
crianças tratadas, com maior dificuldade para
avaliar lesões abdominais (35). De forma
similar, Kostakoglu avaliou 30 pacientes com
DH e massa residual submetida a biópsia,
encontrando sensibilidade e especificidade do
gálio-67 superiores às da TC na detecção de
recorrência (gálio-67: sens 96%, esp. 80%, TC:
sens 68%, esp. 60%) (36). A variação das
dimensões da massa mostraram-se inferiores
à cintilografia com gálio-67 para afastar
doença em atividade após tratamento em 25
pacientes com DH e LNH, com especificidade
do gálio-67 de 95%, comparada a 57% da TC
e 55% do RX (14).
Além dos dados histopatológicos, os
resultados da cintilografia com gálio-67 também
foram correlacionados em diversos trabalhos com
a evolução dos pacientes e recorrência em prazos
determinados. Zinzani refere especificidade de
97% (30/31) e sensibilidade de 100% (2/2) na
predição de recorrência em 1 ano, Devizzi relata
especificidade de 98% em 47 pacientes (37,38).
A recorrência em 42 pacientes tratados e
acompanhados em média por 2,5 anos foi muito
menor em pacientes com gálio-67 negativo (5/
22 em pacientes com massa residual e 1/11 em
pacientes sem massa) do que nos pacientes com
gálio-67 positivo (8/9) (18).
Front demonstrou em 43 pacientes com DH
e 56 com LNH que, além do alto valor preditivo
negativo, o SPECT com gálio-67 tem bom valor
prognóstico. O estudo negativo indica maior
intervalo livre de doença (p<0,05 para DH e <
0,0001 para LNH), não havendo informação
prognóstica significativa na TC (39). Ao analisar
139 pacientes com LNH de grandes células pós
tratamento, o gálio-67 teve 90% de sensibilidade
na predição de recorrência em 36 pacientes (40).
Estudos comparativos mostram resultados
semelhantes da RM e gálio-67 na avaliação de
massas residuais (37,38). Apesar da RM mostrar
resultados comparáveis ao gálio-67, a sua
normalização ocorre mais tardiamente, cerca de
6 meses após a resolução da captação de gálio-

Sistema nervoso central: O linfoma
primário nesta região é pouco freqüente, com
maior
incidência
em
pacientes
imunodeprimidos. A biópsia estereotáxica pode
ser necessária para confirmação, porém métodos
de imagem muitas vezes permitem um
diagnóstico não invasivo. A medicina nuclear é
utilizada no diagnóstico diferencial entre linfoma
e toxoplasmose, havendo captação de gálio-67
e tálio-201 pelo primeiro. Dá-se preferência ao
estudo tomográfico (SPECT) com tálio-201,
porque este é avidamente concentrado pelos
linfomas e apresenta menor captação em
processos inflamatórios que o gálio-67. A
sensibilidade descrita é próxima a 100% com
especificidade de 90 a 100% (29, 30, 31).
Seguimento e prognóstico
O seguimento de pacientes é atualmente a
principal indicação da cintilografia com gálio67. Mais de 50% dos pacientes com linfoma
mostram massa residual após tratamento,
situação particularmente freqüente no
acometimento mediastinal pela DH. A
recorrência é observada em porcentagem
significativamente menor (inferior a 20%) (32,
33). As modalidades anatômicas (TC e RM) são
capazes de mostrar a massa e sua morfologia,
porém, pode ser difícil diferenciar entre tumor
residual com células viáveis e áreas de fibrose/
necrose tumoral.
O gálio-67 não acumula em áreas de fibrose
ou necrose, demonstrando-se em modelo animal
que a sua captação é proporcional ao número
de células viáveis após RT e QT (34). Por ser
captado apenas pelas células viáveis, a
cintilografia com gálio-67 é mais específica na
diferenciação entre alterações seqüelares e
doença residual (11). Porém, para que se possa
correlacionar de forma segura a captação de
gálio-67 com doença em atividade, é importante
conhecer a avidez do tumor pelo radioisótopo
antes do tratamento, evitando resultados falso
negativos em tumores com baixa afinidade e
que permanecem sem captação independente
da resposta à quimioterapia (4).
Diversos autores relatam o valor da
cintilografia com gálio-67 na avaliação de
resposta terapêutica de linfomas. Anderson
descreve uma acurácia de 96% na definição
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67 (41), sendo descrito que o padrão dos
tumores ativos e tecido necrótico podem ser
semelhantes na fase pós terapêutica precoce
(42). A RM é indicada particularmente se o
estudo com gálio-67 pré-tratamento for negativo.
Os resultados obtidos pela cintilografia
com gálio-67 para seguimento de linfoma não
são, no entanto, homogêneos. Bogart relata
baixo valor preditivo negativo do gálio-67 no
acompanhamento, visto que 10 de 29
pacientes com DH e cintilografia pósquimioterapia negativa apresentaram
recorrência (43). Em 34 pacientes com DH
ou LNH grau alto/intermediário a RM alterada
apresentou especificidade de 90% para
recorrência, porém pelos critérios utilizados
a sensibilidade foi de apenas 45% para
controle e prognóstico. Nos mesmos pacientes
o SPECT com gálio-67 apresentou apenas 33%
de sensibilidade, porém não foram realizados
estudos pré tratamento que comprovassem a
avidez do tumor (44).
O valor da cintilografia ao término do
tratamento é bem aceito pela maioria dos
autores. Mais recentemente tem sido proposto
que a variação de captação de gálio-67 na
vigência da quimioterapia tenha também valor
prognóstico e poderia justificar uma mudança
precoce no esquema terapêutico. Kaplan
constatou que apenas 24% dos pacientes com
LNH de alto grau com captação persistente após
4 a 6 ciclos do tratamento tiveram remissão
completa, comparado a 55% dos que não tinham
captação. Houve também diferença na sobrevida
dos pacientes (óbito de 59% x 25%) (45). Estudos
precoces com gálio-67 foram empregados para
predizer resposta a quimioterapia em pacientes
com LNH de alto grau após o primeiro ciclo
(n=51) e entre o 3 e 4 ciclos (n=97). Falha no
tratamento foi observada em 71% dos pacientes
com estudo positivo e 19% dos pacientes com
estudos negativos após o primeiro ciclo, 74%
dos pacientes com gálio positivo e 37% dos
pacientes com gálio negativo após 3 a 4 ciclos.
Como resultado de análise multifatorial, os dois
tempos foram considerados preditores
independentes de sobrevida, podendo indicar
a necessidade de substituição precoce do
esquema terapêutico (46).

Figura 2. Cortes coronais de estudo tomográfico
com gálio-67 (SPECT) pré e pós quimioterapia
em paciente com linfoma não Hodgkin de alto
grau, mostrando a resolução da captação em
região hilar e mediastinal.
(imagem cedida pelo Serviço de Medicina Nuclear do
Hospital Samaritano  São Paulo)
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Estudos com Fluordeoxiglicose ( F-FDG)
Aspectos gerais
18
18
Os estudos com F-fluordeoxiglicose ( FFDG), recentemente introduzidos em nosso
meio, vêm apresentando grande destaque no
estadiamento e seguimento de linfoma, com alta
acurácia na detecção de acometimento
linfonodal e extranodal. O método baseia-se
na administração de um análogo da glicose,
marcada com o flúor-18. O flúor-18 emite
pósitrons, partículas que sofrem aniquilação e
emitem radiação gama detectada por aparelhos
dedicados (PET) ou câmaras de cintilação com
sistemas de coincidência. As imagens
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tomográficas obtidas após a administração do
radiofármaco refletem a taxa metabólica regional
18
(a F-FDG é fosforilada mas não segue a via
glicolítica, ficando aprisionada no meio
intracelular). Alto metabolismo e conseqüente
18
captação de F-FDG é observado em várias
neoplasias e alguns processos inflamatórios.

mudança de estádio ou conduta (53), porém
em estudo recente o estadiamento e a
conduta foram modificados em 50% dos
pacientes (32% com aumento e 18% com
redução do estádio) (54). Ressalta-se que,
além da alta sensibilidade na detecção de
linfonodos, o PET tem alta acurácia na
avaliação de acometimento extranodal e no
seguimento pós tratamento.
A sensibilidade do PET com FDG parece
ser superior a do gálio-67. Estudo comparativo
mostra maior sensibilidade da PET-FDG que o
SPECT com gálio-67 em 47 pacientes com LNH
e 15 pacientes com DH, em todos os tipos
histológicos da doença (detecção de lesões:
100% x 69%, detecção de pacientes: 100% x 81%)
(55). Outro estudo com 46 pacientes (36 LNH e
10 DH) mostrou sensibilidade na detecção de
lesões de 96% para o PET-FDG e 82% para o
gálio-67, com sensibilidade para pacientes de,
respectivamente, 100% e 89% (56). No estudo
de Wirth os resultados de PET-FDG foram mais
próximos aos do gálio-67, com sensibilidade
de 89% para o PET-FDG e 81% para o gálio-67,
com 14% dos 93 pacientes supra-estadiados por
cada um dos métodos (57).

Avaliação inicial e estadiamento
A alta taxa metabólica celular dos
18
linfomas permite que a captação de F-FDG
seja empregada para o estadiamento, com
sensibilidade próxima ou superior a da TC
(47). Alguns estudos sugerem que a
sensibilidade seja maior em pacientes com
LNH de alto grau (33, 48), porém o método
também é aplicado com sucesso no
estadiamento de DH e LNH de baixo grau
(49, 50). O PET com FDG mostrou
sensibilidade próxima a TC e especificidade
significativamente maior na detecção de
linfonodos que a TC em 50 pacientes (DH:
sens 86% esp. 96%, LNH: sens 89% esp. 100%)
(50). Na detecção de acometimento hilar e
mediastinal com PET-FDG, Bangerter relata
sensibilidade de 96% e especificidade de 94%
em 89 pacientes (51).
A detecção de maior
número de linfonodos que a
TC pode implicar em mudança
no estádio, sendo relatado por
Moog o supra-estadiamento
em 8% de 60 pacientes (49).
O estudo de corpo inteiro com
PET-FDG
foi
também
comparado ao conjunto dos
métodos de estadiamento
convencional (TC, US, RM,
cintilografia óssea, biópsia de
medula, biópsia hepática,
laparotomia) em 44 pacientes
com suspeita de DH. O PETFDG foi positivo em 86% e
modificou o estádio em 14%
dos pacientes (aumentou em
18
5 e reduziu em 1 caso) (52). O
Figura 3. Corte coronal e sagital de estudo com F-fluordeoxiglicose,
maior número de linfonodos
mostrando múltiplas áreas de hipercaptação em paciente com linfoma.
(imagem cedida pelo Serviço de Medicina Nuclear do Instituto do Coração do
detectado ao PET que a TC não
HCFMUSP)
acarreta obrigatoriamente uma
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Acometimento extranodal - Moog relata
excelentes resultados do PET com FDG na
avaliação inicial de doença extranodal em 81
pacientes (LNH=43, DH=38), determinando-se
mudança do estádio em 13 pacientes. No total,
42 lesões extranodais foram identificadas tanto
pela TC como pelo PET-FDG, 7 detectadas
apenas pela TC (5 falso positivas, 1 infiltração
renal, 1 sem seguimento) e 24 lesões só vistas
pelo PET-FDG (1 falso positivo, 14 lesões
confirmadas, 9 sem seguimento). Das 14 lesões
confirmadas 9 eram medulares, 3 em baço e 2
em outras localizações (58).
Jerusalem, estudando 60 pacientes (23 LNH
alto grau, 21 LNH baixo grau, 16 DH), mostra
também o maior impacto do PET-FDG no
estadiamento extra-nodal. Apesar da detecção
de maior número de linfonodos que a TC, o
PET mudou o estádio em apenas 2 pacientes,
sem determinar mudanças no tratamento. A
concordância do PET e TC para lesões hepáticas
e esplênicas foi boa, porém sem confirmação
histológica nos casos discordantes, havendo
maior sensibilidade do PET na detecção de
infiltração da medula óssea (53).
Na detecção de acometimento ósseo o PETFDG parece ser superior a cintilografia óssea,
com maior número de lesões detectadas e maior
especificidade. Dois de 56 pacientes tiveram
lesões detectadas pelos dois métodos, 5 apenas
com PET (3 confirmadas, 2 sem seguimento) e
5 apenas com MDP (3 não confirmadas, 2 sem
seguimento) (59).
18
A captação difusa e discreta de F-FDG
na medula óssea deve ser interpretada com
cautela, podendo ser causada por ativação
medular (mais freqüente no primeiro mês após
quimioterapia ou uso de fatores de crescimento).
Sugere-se a manutenção da biópsia de medula
como principal método diagnóstico, com a RM
indicada para casos específicos. A literatura
mostra resultados concordantes do PET-FDG
com a biópsia de medula óssea em 78% de 50
pacientes (38 DH e 12 LNH), sendo 13 positivos
e 26 negativos. Em 4 pacientes suspeitou-se de
biópsia falsa negativa, por ter sido realizada
distante do local com captação de PET, em
outros 4 pacientes o PET foi considerado falso
positivo. Dentre 3 casos com PET falso negativo,

2 também não apresentavam captação nos
linfonodos acometidos (60). O estudo de
Jerusalem também mostra biópsia negativa em
4 de 18 casos com PET-FDG positivo,
ressaltando que a biópsia não foi efetuada no
sítio suspeito (53).
Uma situação específica na qual relata-se
baixa sensibilidade do PET-FDG é o linfoma de
células B associado ao tecido linfóide de mucosas
(MALT). Todos os estudos realizados em um total
de 10 pacientes foram negativos (61).
Seguimento e prognóstico
Assim como o gálio-67, vários estudos
abordaram o uso do PET-FDG na caracterização
metabólica da massa residual pós tratamento,
para diferenciar tumor residual de tecido
fibroso/necrose. Os estudos mostram uma
excelente sensibilidade para doença residual,
com alguns casos falso positivos determinados
principalmente por processo inflamatório.
No estudo de Dewit o PET com FDG
apresentou sensibilidade de 100% (8/8) e
especificidade de 73% (17/22) para predição de
recorrência após tratamento em pacientes com
massa residual, com período médio de
acompanhamento de 14 meses (62). A
sensibilidade de 100% (15/15) também é relatada
por Cremerius, com especificidade de 92% (11/
12) no seu grupo de 27 pacientes (48).
Bangerter, avaliando 36 pacientes com massa
residual, observou sensibilidade de 71% (5/7) e
especificidade de 86% (25/29) na predição de
recorrência durante 25 meses (63) e Mikhaell,
estudando 32 pacientes, obteve sensibilidade
de 80% (8/10) e especificidade de 95% (21/22)
com 38 meses de seguimento (64). Outro estudo
recente com PET-FDG mostrou sensibilidade de
100% (26/26) e especificidade de 80% (56/69)
para a detecção de doença residual ou
recorrência em pacientes submetidos a
quimioterapia e monitorados durante pelo
menos 1 ano (65).
O estudo de Jerusalem resultou em uma
sensibilidade
e
especificidade
de,
respectivamente, 43% (6/14) e 100% (40/40) na
predição de recorrência em 54 pacientes, 24
deles com massa residual. É interessante
observar que, das 5 recorrências observadas nos
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casos com PET negativo e TC alterada, 4
ocorreram fora da massa. Outras 3 recorrências
com PET negativo foram observadas em
pacientes sem massa na TC. Além da recorrência,
os autores mostram a variação de sobrevida de
18
1 ano em função da captação de F-FDG. Os
pacientes com PET negativo apresentavam
maior chance de se encontrarem livres de
doença em 1 ano do que os pacientes com
estudo alterado (86 x 0%) e maior sobrevida
(92 x 50%), tendo este dado maior valor que a
presença de massa residual na TC (livres de
doença 88 x 62%, sobrevida 95 x 77%) (66).
Além de fatores relacionados ao próprio
linfoma e tratamento realizado, o tipo de
equipamento empregado pode interferir no
resultado. Empregando um equipamento de PET
de baixa resolução, Maisey refere uma
sensibilidade de apenas 50% e especificidade
de 69%, comparados a RM com valores de,
respectivamente, 45% e 74% (33)
As causas de estudos falso positivo incluem
pneumonite actínica (48), pneumonia e trauma
(62), sendo importante correlacionar a captação
18
de F-FDG com a localização da massa na TC
ou RM (66,67). Assim como os processos
inflamatórios, a hiperplasia de timo, causa

reconhecida de aumento da captação de gálio67 no acompanhamento pós tratamento de
pacientes jovens, pode ocasionalmente levar a
18
hipercaptação de F-FDG (51, 68).
Estudos com outros radiofármacos /
radioisótopos

Cintilografia com tálio-201
O tálio-201 é um radioisótopo análogo ao
potássio, captado através da bomba Na/K
ATPase. Apesar de ser mais empregado em
estudos de perfusão miocárdica, o tálio-201
também tem sido aplicado em oncologia, pois
a sua captação reflete a viabilidade e atividade
metabólica celular (69).
Alguns autores relatam maior captação de
tálio-201 do que de gálio-67 em LNH de baixo
grau, ainda não estando claramente definido o
papel deste isótopo neste subgrupo de
pacientes. Waxman relata um aumento na
detecção de lesões de 32% com gálio-67 para
100% com tálio-201 em 9 pacientes com LNH
de baixo grau, não havendo diferença
significativa na sensibilidade nos demais 27
pacientes com DH ou LNH de grau alto/
intermediário (19). A análise combinada das
cintilografias com tálio-201 e com
gálio-67 também resultou em
maior sensibilidade no estudo de
33 pacientes, com maior impacto
do tálio-201 nos pacientes com
LNH de baixo grau ou
intermediário (sensibilidade:
gálio-67=67%, tálio-201=73%,
combinada=82%) (70).
Descreve-se a redução mais
rápida da captação de tálio-201
que a de gálio-67 no
acompanhamento
após
tratamento de linfomas ósseos,
sugerindo sua indicação no
acompanhamento de resposta
das lesões. Porém, para que se
valorizem os dados obtidos no
18
Figura 4. Estudo com F-fluordeoxiglicose pré (A) e pós (B)
seguimento é importante que se
quimioterapia em paciente com doença de Hodgkin, mostrando
demonstre a captação em estudo
redução da captação cervical, supraclavicular e axilar.
basal, da mesma forma que nos
(imagem cedida pelo Serviço de Medicina Nuclear do Instituto do Coração do
estudos com gálio-67 (71).
HCFMUSP)
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Cintilografia com Sestamibi-Tc99m
O sestamibi marcado com tecnécio-99m é
utilizado em estudos de perfusão miocárdica e,
de forma análoga ao tálio-201, pode ser captado
em linfomas e outros tumores. A captação se
faz por difusão passiva, dependente do potencial
elétrico através da membrana celular e
mitocondrial.
Um ponto de interesse na investigação de
tumores com sestamibi-Tc99m é que a sua
eliminação celular se faz através da glicoproteína
P (Pgp), mesmo sistema responsável pelo
transporte para fora da célula de diversos
quimioterápicos. É relatado que o grau de
captação a velocidade de clareamento do
sestamibi-Tc99m estão associados à resistência
a multidrogas (67).

Cintilografia de medula óssea
Os principais radiofármacos utilizados para
a caracterização funcional da medula são os
colóides marcados com tecnécio-99m
(fagocitados por macrófagos) e os anticorpos
monoclonais anti-granulócitos marcados (que
se ligam à antígenos da membrana celular). Um
achado freqüente nos pacientes com linfoma é
a expansão medular periférica, que ocorre em
33 a 81% dos casos (77). O método pode ser
indicado para avaliar a substituição focal da
medula (podendo inclusive orientar sítios de
biópsia), sendo mais difícil a identificação de
acometimento medular difuso (78, 79).
A ressonância magnética mantém-se como
o método de imagem com maior acurácia na
detecção de envolvimento medular, sendo
proposta a cintilografia de medula como uma
alternativa para rastreamento de corpo inteiro.
A comparação entre RM e cintilografia de
medula óssea com anticorpos anti-granulócitos
marcados com tecnécio-99m mostra
concordância em 28/32 pacientes (2 sem
seguimento, 1 falso positivo na RM, 1 falso
negativo na cintilografia) (78). Houve
concordância entre a cintilografia com
anticorpos anti-granulócitos-Tc99m e a biópsia
em 69/103 pacientes com DH e LNH, com menor
sensibilidade para LNH de baixo grau,
particularmente quando o envolvimento
medular era difuso (DH: sens. 100% esp. 84%,
LNH baixo grau: sens. 60%, alto grau sens. 93%
esp. 84%). Apesar dos 5 casos falso negativos e
15 casos falso positivos, aproximadamente
metade das lesões detectadas apenas pela
cintilografia foi comprovada na evolução (80).
Outro estudo, empregando colóides marcados
com tecnécio-99m, mostra menor sensibilidade
da cintilografia (DH: 50%, LNH alto grau: 75%,
LNH baixo grau: 30%) (81).

Cintilografia com Octreotide
O octreotide é um análogo da
somatostatina, com maior meia-vida plasmática,
marcado com indio-111 para realização da
cintilografia. Após sua administração o
radiofármaco se liga a receptores de
somatostatina, encontrados em tumores
neuroendócrinos, outros tumores malignos
(incluindo linfomas) e ocasionalmente em
infiltrados inflamatórios.
Apesar do interesse recente, o custo do
procedimento é alto e a detecção de lesões
infra-diafragmaticas é prejudicada pela
captação fisiológica do octreotide em fígado,
rins e baço. Nos casos de LNH o método
provavelmente não tenha aplicação, sendo os
melhores resultados obtidos na DH com lesões
supra-diafragmáticas (sem grandes vantagens
em relação ao gálio-67). A sensibilidade
descrita varia de 29 a 37% para LNH e até
70% para DH (72, 73). Mesmo utilizando
SPECT, apenas 48% das lesões foram
detectadas em 10 pacientes (60% acima e 30%
infra-diafragmáticas) (74). Estudo de 90
pacientes com LNH mostra sensibilidade de
66%, sendo 72% para lesões supradiafragmáticas e 52% para infra-diafragmáticas
(75). Melhores resultados são descritos pelo
mesmo autor em 56 pacientes com DH, com
positividade de 98%, detecção de novas lesões
em 36%, mudança de estádio em 21% e de
conduta em 13% dos pacientes (76).

Cintilografia com anticorpos monoclonais
marcados
Ao lado dos anticorpos antigranulócitos,
previamente citados para o estudo de medula
óssea, diversos anticorpos monoclonais dirigidos
contra antígenos de expressão linfocitária (CD20,
CD21, CD22, CD37) foram desenvolvidos. Os
anticorpos monoclonais podem ser marcados
com emissores de radiação beta, como o iodo87
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131 e ítrio-90, isótopos altamente ionizantes
empregados com finalidade terapêutica. Os
resultados, apesar da casuística ainda pequena,
são promissores, com resposta em até 50-80%
dos pacientes refratários a outras modalidades
de tratamento (82).
O anticorpo monoclonal anti-CD20
(rituximab) é uma opção recentemente aprovada
pelo FDA americano no tratamento para
pacientes com linfoma de células B refratário ou
recorrente. Empregando o anticorpo não
radioativo ocorre remissão em 60% dos casos de
recorrência de linfoma folicular (5 a 10% remissão
completa). Ao ser marcado com iodo-131 e ítrio90 a remissão alcança 75 a 80% (35 a 40%
remissão total) ou valores de 85 a 90% (75 a 80%
de remissão completa) quando altas doses são
associadas ao transplante de medula óssea (83).
Em estudos de fase I-II com anticorpo anti-CD20
marcado com itrío-90 a resposta foi de 64 a 67%
em pacientes com LNH de baixo grau ou
intermediário (84).
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