
PET é uma poderosa técnica de imagem molecular que 
ajuda no diagnóstico e na escolha do tratamento mais 
adequado de muitas doenças, particularmente nas ne-
oplasias malignas. O exame de PET com FDG fornece 
imagens capazes de demonstrar a atividade metabóli-
ca dos órgãos e tecidos, detectando alterações em uma 
fase muito precoce da doença, muitas vezes antes de 
ocorrerem mudanças estruturais, o que o torna um dos 
exames de maior sensibilidade disponível.  
O exame de PET-CT é uma técnica revolucionária, que 
combina duas modalidades de diagnóstico por imagens: 
a tomografi a computadorizada (TC) e a tomografi a por 
emissão de pósitrons (PET). Consequentemente, o es-
tudo gera imagens “híbridas”, resultantes da sobrepo-
sição entre uma técnica morfológica e outra funcional/
metabólica. Assim, as imagens de TC acrescentam es-
pecifi cidade aos achados “metabólicos”, tornando o 
exame mais acurado. 
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O serviço de PET-CT do Richet Medicina & Diagnóstico está equipado com aparelho de última geração, instalado em 
um ambiente confortável e supervisionado por uma equipe altamente qualifi cada, preparada para realizar procedi-
mentos complexos na medida da necessidade do paciente. Conta para isso com: 

1) Equipamento de altíssima performance, permitindo aquisições extremamente rápidas e com baixas doses de ra-
diação ao paciente.

2) Aparelho confortável com Gantry aberto de 78 cm, o maior do mercado e túnel ultra-curto, o que reduz a sensação 
claustrofóbica, permitindo atender confortavelmente todos os pacientes desde os pediátricos até os bariátricos.

3) Mesa plana em Fibra de Carbono: realizando exames para radioterapia e radiocirurgia sem artefatos e com posi-
cionamento preciso (idêntico ao do acelerador linear).

4) PET-CT e Tomografi a 4D: exames com correção dos movimentos respiratórios, possibilitando imagens mais pre-
cisas de nódulos pulmonares, tanto para diagnóstico como para programação de radioterapia, resultando na melhor 
proteção do tecido pulmonar sadio.

Comparação entre PET sem correção (abaixo) e com correção (acima) dos movimentos respiratórios em paciente com grande tumor pulmonar no 
hilo direito. Nota-se signifi cativo aumento no SUV e redução de quase 50% no volume tumoral, devido à eliminação do artefato de movimento. Isto 
melhora a quantifi cação do volume tumoral que tem implicação no planejamento radioterápico, reduzindo o GTV.
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5) Tecnologia PET – HD: com maior resolução (2 mm por todo o FOV) e melhora de 200 % na relação sinal / ruído.

6) Comodidade e segurança para os pacientes: O serviço de PET-CT do Richet Medicina & Dignóstico está localizado 
no Centro Médico II do Barrashopping.

INDICAÇÕES DO PET-CT
São algumas das indicações e aplicações oncológicas para o exame de PET-CT: 
• Diferenciar lesões benignas ou malignas
• Detectar tumor primário desconhecido
• Estadiamento tumoral
• Avaliação terapêutica
• Detectar doença residual ou recorrência
• Selecionar a região de um tumor mais propícia para biópsia
• Guiar o planejamento de Radioterapia

VANTAGENS DO PET-CT
• Exame não invasivo, seguro e eficaz      
• Diagnóstico precoce
• Alta acurácia na detecção e localização de tumores
• Estadiamento mais preciso da doença
• Melhor avaliação de recorrência
• Máxima sensibilidade através das técnicas HD e 4D
• Imagens anatômicas e metabólicas associadas em um único exame
• Menor tempo para investigação da doença, trazendo maior conforto para o paciente

Equipe Médica Responsável:
• Dr. Antonio Siciliano  - Responsável Técnico - CRM: 52.59253-6
• Dra. Silmara Regina Segala Gouveia - Coordenadora Medicina Nuclear - CRM: 52.105911-4
• Dr. Felipe H. Villela Pedras - CRM: 52-77681-5
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