
Câmara Técnica de Medicina Baseada em 
Evidências

Avaliação de Tecnologias em Saúde

Sumário das Evidências e Recomendações 
para a utilização de Tomografia por Emissão 

de Pósitrons (PET) no diagnóstico e 
estadiamento / re-estadiamento de Linfomas

Porto Alegre, setembro de 2010



Câmara Técnica de Medicina Baseada em Evidências
Revisão da Literatura e Proposição da Recomendação

Dra. Mariana Vargas Furtado (mvargasfurtadol@gmail.com), 
Dr. Fernando H.Wolff, Dra. Michelle Lavinsky e Dr. Jonathas Stifft

Consultores Metodológicos
 Dr. Luis Eduardo Rohde 
 Dra. Carísi Anne Polanczyk
Médico Consultor Especialista 
 Dr. Gustavo Adolfo Moreira Faulhaber
Coordenador
 Dr. Alexandre Pagnoncelli (pagnon@terra.com.br )

Cronograma de Elaboração da Avaliação
Março-2010

Reunião do Colégio de Auditores: escolha do tópico para avaliação e perguntas a 
serem respondidas.
Junho-2010

Início dos trabalhos de busca e avaliação da literatura.
Análise dos trabalhos encontrados e elaboração do plano inicial de trabalho.

Julho/Agosto-2010
Reunião da Câmara Técnica de Medicina Baseada em Evidências para análise da 

literatura e criação da versão inicial da avaliação.
Elaboração do protocolo inicial da Avaliação.
Reunião da Câmara Técnica com Médico Especialista e Auditor para apresentação 

dos resultados e discussão.
Revisão do formato final da avaliação: Câmara Técnica, Médico Especialista e 

Auditor.
Setembro-2010

Encaminhamento da versão inicial das Recomendações para os Médicos Auditores 
e Cooperados.

Apresentação do protocolo na reunião do Colégio de Auditores.
Encaminhamento e disponibilização da versão final para os Médicos Auditores e 

Médicos Cooperados.

mailto:mvargasfurtadol@gmail.com
mailto:mvargasfurtadol@gmail.com
mailto:pagnon@terra.com.br
mailto:pagnon@terra.com.br


Câmara Técnica de Medicina Baseada 
em Evidências – Unimed RS
Avaliação de Tecnologias em Saúde
Título: Sumário das Evidências e 
Recomendações para a utilização de 
Tomografia por Emissão de Pósitrons 
(PET) no diagnóstico, estadiamento e 
re-estadiamento de Linfomas

Revisores e Consultores: Mariana 
Furtado, Fernando H. Wolff, Michelle 
Lavinsky, Jonathas Stifft, Luis E. Rohde, 
Carísi  Polanczyk, Alexandre Pagnocelli

Data da Revisão: Agosto-2010

SUMÁRIO DA INFORMAÇÃO
Objetivo: Avaliar se há evidências que 
embasem a utilização de PET  para o 
d i a g n ó s t i c o , e s t a d i a m e n t o e r e -
estadiamento de Linfomas, quando 
comparado a outros exames diagnósticos
Introdução: 
Linfomas são tumores sólidos do sistema 
imune, podendo ser classificados como 
Linfoma de Hodgkin e Linfoma não-
Hodgkin. Os linfomas podem apresentar-se 
de forma indolente ou agressiva. O 
comportamento destas neoplasias varia de 
acordo com o tipo, sítio da doença, volume 
do tumor e condição de saúde paciente. 
Assim, a terapêutica pode ter papel 
curativo, ou de prolongar a sobrevida ou 
apenas aliviar sintomas.
O diagnóstico e estadiamento acurados do 
linfoma são essências para determinar o 
prognóstico do paciente e planejar sua 
terapêutica. O diagnóstico deve ser 
realizado através de biópsia de algum sítio 
da doença e a extensão da doença 
(estadiamento) determinada por um 
método de imagem. A tomogra f ia 
computadorizada tem sido o método de 
imagem mais comumente utilizado para 
realizar o estadiamento dos linfomas. 
Entretanto, este método possui limitação na 
avaliação funcional do tumor e na distinção 
entre tecidos necróticos e tumores ativos 
em pacientes com boa resposta ao 
tratamento.
A m e d i c i n a n u c l e a r c o m o P E T 
complementa os dados anatômicos do 
tumor, permitindo uma caracterização 

funcional e metabólica dos tecidos. As 
imagens obtidas pelo PET refletem a taxa 
metabólica das células. O alto metabolismo 
de glicose, ou seja, a grande captação de 
18F-fluordeoxiglicose (marcador radioativo) 
pode ser observada em pacientes com 
linfoma.
Sumário das evidências:
Não há ensaios clínicos que comparem a 
tomografia computadorizada com PET na 
aval iação de estadiamento ou re-
estadiamento de linfomas.
Diversos estudos observacionais avaliaram 
a acurácia diagnóstica do PET no 
estadiamento de linfoma. Entretanto, os 
estudos são metodologicamente limitados e 
possuem resultados não consensuais, 
mesmo quando avaliados em conjunto em 
revisões sistemáticas e meta-análises. 
Parece haver maior consenso entre os 
estudos quando avaliado PET  para re-
estadiamento dos linfomas.
Estudo de custo-efetividade brasileiro 
avaliou o emprego de PET no re-
estadiamento de Linfoma de Hodgkin. O 
estudo mostrou uma redução de custo total 
de 1% quando realizada estratégia de re-
estadiamento guiada por PET.

Recomendações:
1. O diagnóstico de linfoma é histológico, 
definido através de biópsia, não havendo 
evidências de que o PET possa ser 
utilizado com esta finalidade.
2. O PET quando utilizado para definição 
de extensão do linfoma, estadiamento 
inicial , possui al ta sensibi l idade e 
especificidade. Entretanto, as evidências 
são limitadas em comprovar superioridade 
em relação à tomografia computadorizada 
para orientar tratamento, uma vez que os 
estudos são metodologicamente limitados e 
os resultados não são consensuais (Nível 
B)
3. O emprego do PET para avaliação de 
pacientes após terapêutica inicial, re-
estadiamento, possui alta sensibilidade e 
especificidade, parecendo ter acurácia 
superior à tomografia computadorizada 
isolada. (Nível B).
4. Um protocolo de re-estadiamento com 
PET destinado para aqueles pacientes com 
Linfoma de Hodgkin def in idos por 
tomograf ia compudador izada como 
apresentando resposta parcial  ou remissão 
completa indefinida à terapêutica inicial, 
parece ser custo-efetivo no contexto 
brasileiro.



MÉTODO DE REVISÃO DA LITERATURA
 
Estratégia de busca da literatura e resultados
1. Busca de avaliações e recomendações referentes à utilização de Tomografia por 

Emissão de Pósitrons (PET) no diagnóstico e estadiamento / re-estadiamento de 
Linfomas, elaboradas por entidades internacionais reconhecidas em avaliação de 
tecnologias em saúde.
• National Institute for Clinical Excellence (NICE)
• Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH)
• National Guideline Clearinghouse (NGC)

2. Busca de revisões sistemáticas e metanálises (PUBMED, Cochrane e Sumsearch).
3. Busca de ensaios clínicos randomizados que não estejam contemplados nas 

avaliações ou metanálises identificadas anteriormente (PUBMED e Cochrane). 
Havendo metanálises e ensaios clínicos, apenas estes serão contemplados.

4. Na ausência de ensaios clínicos randomizados, busca e avaliação da melhor 
evidência disponível: estudos não-randomizados ou não-controlados (PUBMED).

5. Identificação e avaliação de protocolos já realizados por comissões nacionais e 
dentro das UNIMEDs de cada cidade ou região.

 Foram considerados os estudos metodologicamente mais adequados a cada 
situação. Estudos pequenos já contemplados em revisões sistemáticas ou metanálises 
não foram posteriormente citados separadamente, a menos que justificado.
 Descreve-se sumariamente a situação clínica e a questão a ser respondida, 
discutem-se os principais achados dos estudos mais relevantes e com base nestes 
achados seguem-se as recomendações específicas. 

Para cada recomendação, será descrito o nível de evidência que suporta a 
recomendação.

Níveis de Evidência:
A Resultados derivados de múltiplos ensaios clínicos randomizados ou de 

metanálises ou revisões sistemáticas.

B Resultados derivados de um único ensaio clínico randomizado, pequenos 
ensaios clínicos de qualidade científica limitada, ou de estudos controlados não-
randomizados.

C Recomendações baseadas em séries de casos ou diretrizes baseadas na 
opinião de especialistas.



1. DESCRIÇÃO DA TECNOLOGIA  
A tomografia por emissão de pósitrons (PET) é um método diagnóstico capaz de 

gerar imagens tridimensionais de alterações funcionais do corpo. A aquisição de 
imagens é realizada após a administração de um marcador radioativo (radiofármaco), 
mais comumente o 18F-fluordeoxiglicose (18F-FDG), um análogo da glicose marcada 
com flúor-18. O flúor-18 emite pósitrons, partículas que sofrem aniquilação e emitem 
radiação gama detectada por um aparelho (PET – Figura 1). As imagens tomográficas 
obtidas refletem a taxa metabólica das células. O alto metabolismo de glicose, ou seja, 
grande captação de 18F-FDG é observada em diversas neoplasias e por alguns 
processos inflamatórios. Os linfomas apresentam boa avidez pelo marcador 18F-FDG. 
A Figura 2 ilustra as imagens geradas pela tomografia computadorizada (TC), pelo 
FDG-PET e pela fusão das duas modalidades (FDG-PET/TC). [1, 2]

 
Figura 1. Aparelho dedicado à aquisição de imagens – full ring PET scanners.

Figura 2. Imagens de uma paciente com doença de Hodking. (A-C) Imagens axiais de 
TC, as setas apontam as lesões. (D-F) Imagens axiais do PET mostrando captação 
patológica do FDG, as setas indicam as lesões. (G-I) Imagens da fusão dos dois 
métodos PET/TC, as setas indicam a excreção renal normal do FDG.
2. CONDIÇÃO CLÍNICA



Linfomas são tumores sólidos do sistema linfático, classificados com base em seus 
aspectos morfológicos, imunofenotípicos, genéticos e clínicos. São responsáveis por 5 
a 6% dos casos de todas as neoplasias nos Estados Unidos, sendo o quinto tumor 
mais freqüente na população americana. Podem ser divididos em duas categorias 
principais: Linfoma de Hodgkin (DH), quando são identificadas células de Reed-
Sternberg, e não-Hodgkin (LNH) que podem ser ainda classificados como de células 
B,e de células T e NK e anaplásicos. Entre os linfomas não-Hodgkin o mais comum é 
o linfoma difuso de grandes células B, seguido do linfoma folicular. [3]
Os linfomas podem apresentar-se de forma indolente ou agressiva. O comportamento 
destas neoplasias varia de acordo com o tipo, sítio da doença, volume do tumor e 
condição de saúde do paciente. Assim, a terapêutica pode ter papel curativo, ou de 
prolongar a sobrevida, ou apenas aliviar sintomas. [3]

3. TÉCNICA ATUAL E ALTERNATIVA
O diagnóstico e estadiamento acurados do linfoma são essenciais para determinar o 
prognóstico do paciente e planejar a terapêutica. O diagnóstico deve ser realizado 
através de avaliação medular, biópsia de algum sítio da doença e a extensão da 
doença (estadiamento) determinada por um método de imagem. Além disso, o 
conhecimento dos sítios envolvidos no momento do diagnóstico permite o acurado re-
estadiamento ao final da terapêutica e a documentação da remissão completa. [3] A 
tomografia computadorizada (TC) tem sido o método de imagem mais comumente 
utilizado para realizar o estadiamento dos linfomas, possuindo papel importante na 
avaliação anatômica. Entretanto, este método possui limitação na avaliação funcional 
do tumor, o que impede de identificar doença em órgãos que ainda mantém o seu 
tamanho normal. Além disso, é falho na distinção entre tecidos necróticos, fibrose e 
tumores ativos e na avaliação de presença de massa residual em pacientes com boa 
resposta ao tratamento. Neste contexto, a medicina nuclear complementa os dados 
anatômicos permitindo a caracterização funcional e metabólica dos tecidos. As duas 
técnicas podem ser utilizadas de forma integrada em aparelhos específicos que 
combinam o PET à TC. [2, 4]

4. RECOMENDAÇÃO QUANTO A UTILIZAÇÃO TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE 
PÓSITRONS (PET) NO DIAGNÓSTICO E ESTADIAMENTO / RE-ESTADIAMENTO 
DE LINFOMAS.

.1 Objetivo
Avaliar se há evidências que embasem a utilização de Tomografia por Emissão 

de Pósitrons (PET) para diagnóstico e estadiamento / re-estadiamento de Linfomas, 
quando comparado a outros exames diagnósticos. Não é objetivo desta 
recomendação avaliar a acurácia diagnóstica da combinação de PET com TC.

A avaliação das evidências para a utilização de PET durante terapêutica será 
descrita em um segundo documento.



.2Resultados

.2.1 Avaliações em tecnologias em saúde e  recomendações nacionais e 
internacionais

• Health Technology Assessment - HTA (Inglaterra): Revisão da 
efetividade clínica da tomografia por emissão de pósitrons em câncer 
selecionados. Publicado em outubro de 2007. [4]

• CADTH (Canadá – Governo Federal): Tomografia por emissão de 
pósitrons em oncologia: uma revisão sistemática da efetividade clínica e 
indicações para uso. Publicada em abril de 2010. [2]

• Diretriz de Sociedades Americanas: painel de especialistas 
multidisciplinar (oncologistas, hematologistas, radiologistas e 
especialistas em medicina nuclear) realizado pela Sociedade Americana 
de Oncologia Clínica, Sociedade Americana de Medicina Nuclear, 
Colégio Americano de Radiologia, Sociedade Americana de Câncer, 
Blue Cross and Blue Shield Association (BCBSA) e Sociedade 
Americana para Radioterapia e Oncologia. Recomendações para o uso 
de 18F-FDG PET na oncologia. Publicado em março de 2008. [5]

Outras avaliações de tecnologia foram identificadas em nossa revisão, 
entretanto não serão descritas por serem anteriores as descritas nesta 
recomendação. [6, 7]

Avaliação HTA: realizou revisão sistemática com busca até agosto de 2005. Foi 
identificado um estudo que avaliou PET como exame diagnóstico em Linfoma Não-
Hodgkin que inclui apenas 8 pacientes. Na avaliação do PET para estadiamento, 
foram identificados uma revisão sistemática (7 estudos com 369) e outros 7 estudos 
primários. Para re-estadiamento foram identificados uma revisão sistemática (com 8 
estudos) e 5 estudos primários. Baseados na revisão recomendam:

PET não deve ser utilizado de rotina para fins diagnósticos de linfoma uma vez 
que a confirmação histológica é sempre necessária. Recomendação baseada na falta 
de estudos que embasem sua utilização neste contexto.

PET apresenta especificidade de pelo menos 90% e sensibilidade de 79-100% 
para estadiamento de linfoma. Estudos mostram superioridade neste contexto à 
cintilografia com gálio, mas são controversos quanto à superioridade em relação à TC. 
Ressaltam que todos os métodos diagnósticos podem falhar na localização de focos 
pequenos da doença.

PET parece ser melhor preditor de falha da terapêutica do que a TC, possuindo 
sensibilidade similar e melhor especificidade para detectar massas residuais.

Avaliação CADTH: realizou revisão sistemática com busca até dezembro de 
2008. Inclui avaliações de tecnologia em saúde e revisões sistemáticas. Concluem 
não haver evidências que justifiquem o emprego de PET para fins diagnósticos de 
linfomas; e que o emprego no estadiamento da doença pode ser útil, mas está 
embasado em estudos de menor qualidade.

Diretriz de Sociedades Americanas: elaborado por um painel de especialistas 
que realizou uma revisão sistemática da literatura com busca até março de 2006. O 
documento incluiu 5 revisões sistemáticas que avaliaram de 4 – 20 estudos. A 
qualidade geral da evidência foi determinada baixa e a qualidade das revisões 



incluídas de baixa a alta. Não foram encontrados ensaios clínicos randomizados. A 
heterogeneidade da evidência foi qualificada como o principal problema da revisão 
sistemática, tornando não factível a compilação de dados. O painel de especialistas 
concordou com a maioria das revisões sistemáticas publicadas previamente de que 
melhores evidências sobre o tema são necessárias. Concluem que a tomografia 
computadorizada parece ser superior para a detecção de linfonodos intra-abdominais. 
Entretanto, o PET parece possuir maior sensibilidade para detecção de doença 
extranodal e possuir melhor valor preditivo positivo para identificar envolvimento 
ósseo. Devido aos resultados falsos negativos, finalizam sugerindo que o PET seja 
considerado exame de imagem adicional, não devendo ser utilizado de forma isolada, 
não podendo substituir a biópsia. O maior benefício do PET é atribuído a maior 
acurácia diagnóstica em doença extensa, não devendo ser empregado no 
estadiamento de Linfoma Não-Hodgkin de baixo grau. [5]

.2.2 Resu l tados da busca da l i t e ra tura : s ín tese dos es tudos 
metodologicamente mais adequados

Estudos que avaliaram o PET para diagnóstico de linfomas
Apenas um estudo utilizando PET para diagnóstico de linfoma foi encontrado, com 
apenas 8 pacientes incluídos. Devido a baixa qualidade metodológica não será 
descrito. 

Estudos que avaliaram o PET para estadiamento / re-estadiamento de linfomas

Revisões Sistemáticas / Meta-análises Revisões Sistemáticas / Meta-análises Revisões Sistemáticas / Meta-análises Revisões Sistemáticas / Meta-análises 
ESTUDO MATERIAL E MÉTODOS DESFECHOS RESULTADOS

Kwee, 2008 [8] Revisão sistemática
N= 19 estudos
População: pacientes 
com confirmação 
histológica de linfoma e 
com seguimento mínimo 
de 6 meses.
Exames avaliados: TC (3 
estudos), PET (17 
estudos), PET/TC 
combinados (3 estudos) 
e ressonância magnética 
(nenhum estudo 
encontrado) 
Indicação do exame: 
estadiamento e re-
estadiamento.

Sensibilidade e 
especificidade do teste

Os resultados de estudos individuais 
não puderam ser meta-analizados 
devido à diferença nos sistemas de 
escore de estadiamento utilizados por 
cada estudo.
Os estudos incluídos apresentavam, no 
geral, qualidade metodológica 
moderada.
Os resultados de sensibilidade e 
especificidade são apresentados nas 
Tabelas 1 e 2.
Concluem que a TC permanece como 
modalidade de imagem para o 
estadiamento inicial dos linfomas, 
enquanto o PET possui papel no re-
estadiamento da doença. 

Comentários: revisão realizada até julho de 2007. Foram excluídos estudos em animais, artigos de 
revisão, meta-análises, relato de casos e estudos de investigação com menos de 10 pacientes. Foram 
incluídos apenas estudos em língua inglesa.

Comentários: revisão realizada até julho de 2007. Foram excluídos estudos em animais, artigos de 
revisão, meta-análises, relato de casos e estudos de investigação com menos de 10 pacientes. Foram 
incluídos apenas estudos em língua inglesa.

Comentários: revisão realizada até julho de 2007. Foram excluídos estudos em animais, artigos de 
revisão, meta-análises, relato de casos e estudos de investigação com menos de 10 pacientes. Foram 
incluídos apenas estudos em língua inglesa.

Comentários: revisão realizada até julho de 2007. Foram excluídos estudos em animais, artigos de 
revisão, meta-análises, relato de casos e estudos de investigação com menos de 10 pacientes. Foram 
incluídos apenas estudos em língua inglesa.

Tabela 1. Revisão sistemática Kwee 2008: resultados dos 3 estudos que avaliaram TC

Estadiamento inicialEstadiamento inicial Re-estadiamentoRe-estadiamento

DH / LNH Estudo, ano N Pacientes
Sensibilidade

% (IC 95%)
Especificidade

% (IC 95%)
Sensibilidade

% (IC 95%)
Especificidade

% (IC 95%)
DH Rigacci, 2005 28 -- -- 25 (4,6-70) 41,7 (24,5-61,2)

Ambos La Foungere, 2006 50 87,5 (75,3-94,1) 85,6 (78,0-91,2) 85,7 (68,5-94,3) 75,6 (68,6-81,5)

Ambos Hernandez, 2006 16 -- -- 100 (51,0-100) 58,8 (36,0-78,4)

DH = doença de Hodgkin; LNH = linfoma não Hodgkin
-- indica sem entrada



Tabela 2. Revisão sistemática Kwee 2008: resultados dos 17 estudos que avaliaram PET

Estadiamento inicialEstadiamento inicial Re-estadiamentoRe-estadiamento

DH / LNH Estudo, ano N Pacientes
Sensibilidade

% (IC 95%)
Especificidade

% (IC 95%)
Sensibilidade

% (IC 95%)
Especificidade

% (IC 95%)
DH

Meany, 2007 23 -- -- 100 (34,2-100) 57,1 (36,6-75,5)

Bjurberg, 2006 26 -- -- 91,7 (64,6-98,5) 95,2 (77,3-99,2)

Zinzani, 2006 40 -- -- 87,5 (52,9-97,8) 100 (89-100)

Rigacci, 2005 28 -- -- 100 (51-100) 83,3 (64,2-93,3)

Filmont, 2004 32 -- -- 100 (74,1-100) 85,7 (65,4-95)

Mikosch, 2003 93 -- -- 100 (87,1-100) 81,8 (65,6-91,4)

Dittmann, 2001 47 -- -- 86,2 (69,4-94,5) 94,4 (74,2-99)

Mikhaeel, 2000 32 -- -- 100 (43,9-100) 91,7 (64,6-98,5)

Stumpe, 1998 50 87,5 (52,9-97,8) 100 (34,2-100) 85 (64-94,8) 95,7 (79-99,2)

LNH

Mikosch, 2003 93 -- -- 81,5 (63,3-91,8) 80 (64,1-90)

Filmont, 2003 78 -- -- 87 (74,3-93,9) 93,8 (79,9-98,3)

Mikhaeel, 2000 45 -- -- 60 (35,8-80,2) 100 (88,7-100)

Mikhaeel, 2000 32 -- -- 71,4 (35,9-91,8) 100 (72,3-100)

Stumpe, 1998 50 83,3 (43,7-97) 100 (20,7-100) 100 (43,9-100) 100 (67,6-100)

Ambos

La Fougere, 2006 100 97,9 (89,1-99,6) 98,1 (93,4-99,5) 96,4 (82,3-99,4) 99,4 (96,7-99,9)

Hernandez, 2006 16 -- -- 100 (51-100) 88,2 (65,7-96,7)

Reinhart, 2005 101 -- -- 71,4 (52,9-84,8) 94,5 (86,7-97,9)

Freudenberg, 2004 27 -- -- 85,7 (60,1-96) 100 (77,2-100)

Bangerter, 1999 36 -- -- 71,4 (35,9-91,8) 86,2 (69,4-94,5)

Bangerter, 1999 58 -- -- 85,7 (48,7-97,4) 96,1 (86,8-98,9)

DH = doença de Hodgkin; LNH = linfoma não Hodgkin
-- indica sem entrada



Revisões Sistemáticas / Meta-análises Revisões Sistemáticas / Meta-análises Revisões Sistemáticas / Meta-análises Revisões Sistemáticas / Meta-análises 
ESTUDO MATERIAL E MÉTODOS DESFECHOS RESULTADOS

Terasawa, 
2008 [9]

Revisão sistemática e 
Meta-análise
N = 19 estudos – no total 
474 pacientes com DH e 
254 com LNH
População: pacientes 
que completaram terapia 
de primeira linha para 
DH e LNH agressivo
Indicação do exame: re-
estadiamento

Acurácia diagnóstica Os estudos avaliados apresentaram 
heterogeneidade e qualidade 
metodológica limitada.
A maioria dos estudos eram 
retrospectivos (14), apenas 5 eram 
prospectivos.
Quatro estudos avaliaram 
exclusivamente pacientes que 
apresentavam massa residual em teste 
de imagem convencional.
Em geral, os pacientes realizaram o 
PET 1 – 3 meses após o final do 
tratamento.
A maioria dos estudos incluiu adultos e 
adolescentes, entretanto, 3 estudos 
incluíram também pacientes pediátricos
Doença de Hodgkin (Figura 3)
   Avaliação após terapia
Sensibilidade: 0,5 – 1,0
Especificidade: 0,67 – 1,0
Área curva ROC: 0,94 (estatística 
Q=0,88)
   Avaliação de massa residual
Sensibilidade: 0,43 – 1,0
Especificidade: 0,67 – 1,0
Área curva ROC: 0,93 (estatística 
Q=0,86)
Linfoma não-Hodgkin (Figura 4)
   Avaliação após terapia
Sensibilidade: 0,33 – 0,77
Especificidade: 0,82 – 1,0
   Avaliação de massa residual
Sensibilidade: 0,33 – 8,7
Especificidade: 0,75 – 1,0
Não foi realizada meta-análise neste 
grupo: havia poucos estudos para 
estimar a área sob a curva ROC

Comentários: revisão realizada até julho de 2006. Sem restrição de língua. Foram incluídos estudos que 
realizaram análises baseada em pacientes, independente do número de lesões. Foram excluídos estudos 
que incluíram pacientes com HIV ou doenças linfoproliferativas pós transplantes.

Comentários: revisão realizada até julho de 2006. Sem restrição de língua. Foram incluídos estudos que 
realizaram análises baseada em pacientes, independente do número de lesões. Foram excluídos estudos 
que incluíram pacientes com HIV ou doenças linfoproliferativas pós transplantes.

Comentários: revisão realizada até julho de 2006. Sem restrição de língua. Foram incluídos estudos que 
realizaram análises baseada em pacientes, independente do número de lesões. Foram excluídos estudos 
que incluíram pacientes com HIV ou doenças linfoproliferativas pós transplantes.

Comentários: revisão realizada até julho de 2006. Sem restrição de língua. Foram incluídos estudos que 
realizaram análises baseada em pacientes, independente do número de lesões. Foram excluídos estudos 
que incluíram pacientes com HIV ou doenças linfoproliferativas pós transplantes.



Figura 3. Revisão sistemática de Terasawa 2008: sensibilidade (A) e especificidade 
(B) para Linfoma de Hodgkin

Figura 4. Revisão sistemática de Terasawa 2008: sensibilidade (C) e especificidade 
(D) para Linfoma Não-Hodgkin
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Zijlstra, 2006 
[10]

Revisão Sistemática
N = 15 estudos (705 
pacientes)
População: pacientes 
com linfoma (DH e LNH) 
após primeira linha de 
terapia
Indicação do exame: re-
estadiamento
Referência para 
comparação da acurácia:  
dados de patologia e 
acompanhamento de 
pelo menos 12 meses

Acurácia do PET Linfoma Não-Hodgkin (5 estudos)
Sensibilidade: 72% (IC 95% 61 – 82)
Especificidade: 100% (IC 95% 94 – 100)
Sem evidência de hetogeneidade
Linfoma Hodgkin (7 estudos)
Sensibilidade: 84% (IC 95% 71 – 92)
Especificidade: 90% (IC 95% 84 – 94)
Evidência de hetogeneidade
3 estudos que incluíram pacientes com 
DH e LNH não foram analisados em 
conjunto

Comentários: revisão realizada até janeiro de 2004. Estudos incluídos: Bangerter 1999, Bangerter 1999, Cremerius 
2001, De Witt 2001, Dittmann 2001, Hueltenschmidt 2001, Jerusalem 1999, Mikhaeel 2000, Mikhaeel 2000, Naumann 2001, Spaepen 
2001, Spaepen 2001, Stumpe 1998, Weihrauch 2001, Zinzani 1999

Comentários: revisão realizada até janeiro de 2004. Estudos incluídos: Bangerter 1999, Bangerter 1999, Cremerius 
2001, De Witt 2001, Dittmann 2001, Hueltenschmidt 2001, Jerusalem 1999, Mikhaeel 2000, Mikhaeel 2000, Naumann 2001, Spaepen 
2001, Spaepen 2001, Stumpe 1998, Weihrauch 2001, Zinzani 1999

Comentários: revisão realizada até janeiro de 2004. Estudos incluídos: Bangerter 1999, Bangerter 1999, Cremerius 
2001, De Witt 2001, Dittmann 2001, Hueltenschmidt 2001, Jerusalem 1999, Mikhaeel 2000, Mikhaeel 2000, Naumann 2001, Spaepen 
2001, Spaepen 2001, Stumpe 1998, Weihrauch 2001, Zinzani 1999

Comentários: revisão realizada até janeiro de 2004. Estudos incluídos: Bangerter 1999, Bangerter 1999, Cremerius 
2001, De Witt 2001, Dittmann 2001, Hueltenschmidt 2001, Jerusalem 1999, Mikhaeel 2000, Mikhaeel 2000, Naumann 2001, Spaepen 
2001, Spaepen 2001, Stumpe 1998, Weihrauch 2001, Zinzani 1999
Isasi, 2005 [11]Meta-análise

N = 20 estudos: 13 
estudos com dados 
baseados em pacientes 
(n=854), 6 estudos com 
dados baseados em 
lesões (n=3658) e 1 
estudo com ambas as 
informações
População: pacientes 
com linfoma (Hodgkin ou 
não Hodgkin), avaliados 
com PET
Indicação do exame: 
estadiamento
Referência padrão para 
comparação da acurácia:  
dados de patologia e 
acompanhamento clínico

Sensibilidade e 
especificidade do teste

Cinco estudos avaliaram apenas 
pacientes com DH; 3 com LNH e 12 
com ambos os diagnósticos.
Sete estudos eram prospectivos, 
Dez estudos reportaram que os achados 
do PET modificaram o estadiamento do 
paciente: 7,7–17,4% (média 13,2%) 
aumentaram o grau do estadiamento e 
2,3-23,4% (média 7,5%) reduziram o 
grau do estadiamento.
Estudos com dados baseados em 
pacientes: 
   Taxa verdadeiro positivo 
(sensibilidade) = 90,9 (IC 95% 88-93,4)
   Taxa de falso positivo (1-
especificidade) = 10,3 (IC 95% 7,4-13,8)
Área sob curva ROC = 0,952    Q=0,896

Estudos com dados baseados em 
lesões: 
   Taxa verdadeiro positivo 
(sensibilidade) = 95,6 (IC 95% 93,9-97)
   Taxa de falso positivo (1-
especificidade) = 1,0 (IC 95% 0,6-1,3)
   Acurácia global (sensibilidade e 
especificidade máximas) = 95,6% 
(93,1-98,1)
Análise de sensibilidade detectou que 
estudos não cegos e retrospectivos 
influenciaram nas taxas de verdadeiro e 
falso positivos

Comentários: revisão realizada até junho de 2004. Não houve restrição da língua de publicação.Comentários: revisão realizada até junho de 2004. Não houve restrição da língua de publicação.Comentários: revisão realizada até junho de 2004. Não houve restrição da língua de publicação.Comentários: revisão realizada até junho de 2004. Não houve restrição da língua de publicação.
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Pakos, 2005 
[12]

Meta-análise
N = 13 estudos (587 
pacientes no total)
População: pacientes 
com linfoma que 
realizaram PET e biópsia 
para avaliação de 
infiltração de medula 
óssea
Indicação do exame: 
estadiamento e re-
estadiamento de 
infiltração de medula 
óssea

Acurácia do exame A sensibilidade do PET para identificar 
infiltração óssea variou de 0 – 100% nos 
estudos (P = 0,014 para 
heterogeneidade)
Concordância entre os exames:
   50 pacientes com biópsia positiva e 
PET positivo
   53 pacientes com biópsia positiva e 
PET negativo
   449 pacientes com biópsia negativa e 
PET negativo
Sensibilidade 51% (IC95% 38-64%)
Especificidade 91% (IC95% 85-95%)
Likelihood ratio + = 5,75 (3,48-9,48)

Likelihood ratio - = 0,67 (0,55-0,82)
Comentários: revisão realizada até agosto de 2004. Estudos incluídos: Naumann 2004, Elstrom 2003, Hoffmann 2003, 
Hong 2003, Sasaki 2002, Montravers 2002, Wirth 2002, Jerusalem 2001, Jerusalem 2001, Buchmann 2001, Partridge 2000, Moog 1998, 
Carr 1998

Comentários: revisão realizada até agosto de 2004. Estudos incluídos: Naumann 2004, Elstrom 2003, Hoffmann 2003, 
Hong 2003, Sasaki 2002, Montravers 2002, Wirth 2002, Jerusalem 2001, Jerusalem 2001, Buchmann 2001, Partridge 2000, Moog 1998, 
Carr 1998

Comentários: revisão realizada até agosto de 2004. Estudos incluídos: Naumann 2004, Elstrom 2003, Hoffmann 2003, 
Hong 2003, Sasaki 2002, Montravers 2002, Wirth 2002, Jerusalem 2001, Jerusalem 2001, Buchmann 2001, Partridge 2000, Moog 1998, 
Carr 1998

Comentários: revisão realizada até agosto de 2004. Estudos incluídos: Naumann 2004, Elstrom 2003, Hoffmann 2003, 
Hong 2003, Sasaki 2002, Montravers 2002, Wirth 2002, Jerusalem 2001, Jerusalem 2001, Buchmann 2001, Partridge 2000, Moog 1998, 
Carr 1998
Hutchings, 
2004 [13]

Revisão Sistemática
N= 7 estudos
População: pacientes 
com linfoma de Hodgkin
Indicação do exame: 
estadiamento inicial

Acurácia diagnóstica Estudos identificados com problemas 
metodológicos, não sendo possível 
fazer análise quantitativa agrupada. 
Autores apenas descrevem os estudos 
individualmente. (Tabela 3)
Concluem que o PET parece ter uma 
sensibilidade maior do que a TC para 
estadiamento nodal, especialmente para 
linfonodos torácicos e periféricos. 
Entretanto, o PET não deve ser utilizado 
como exame único, substituindo a TC, 
mas sim como exame complementar 
devido o número de falsos negativos.

Comentários: revisão realizada até dezembro de 2003. Não houve restrição da língua de publicaçãoComentários: revisão realizada até dezembro de 2003. Não houve restrição da língua de publicaçãoComentários: revisão realizada até dezembro de 2003. Não houve restrição da língua de publicaçãoComentários: revisão realizada até dezembro de 2003. Não houve restrição da língua de publicação

Tabela 3. Revisão sistemática Hutchings 2004: resultados dos 7 estudos que avaliaram PET no 
estadiamento inicial de pacientes com Linfoma de Hodgkin

Estudo, ano N Pacientes
Estadiamento 

maior pelo PET
Estadiamento 

menor pelo PET Principais achados
Bangerter, 1998 44 5 1 PET concordante com TC para estadiamento 

nodal. PET superior à TC para detecção de 
envolvimento de medula óssea. 6 (14%) 
pacientes tiveram modificação da terapêutica 
devido resultado do PET

Weidman, 1999 20 3 0 Não é apresentada comparação quantitativa com 
TC

Partridge, 2000 44

18 3

PET superior à TC para detecção de 
envolvimento de órgãos. 11 (25%) pacientes 
tiveram modificação da terapêutica devido 
resultado do PET

Hueltenschmidt, 
2001

25 3 7 PET apresentou maior acurácia no estadiamento 
nodal do que métodos convencionais

Jerusalem, 2001 33

4 3

PET apresentou maior sensibilidade para 
estadiamento nodal em relação à TC (excessão 
nodos abdominais)
1 paciente teve modificação da estratégia 
terapêutica devido resultado do PET

Weihrauch, 2002 22

4 5

PET apresentou maior sensibilidade para 
estadiamento nodal em relação à TC. 
4 (18%) pacientes tiveram modificação da 
estratégia terapêutica devido resultado do PET

Menzel, 2002 28
4 2

PET foi concordante com TC no estadiamento 
nodal. PET foi mais sensível do que a TC no 
envolvimento de órgãos



Estudos comparando PET e TC
(estudos com 50 pacientes ou mais ou julgados como relevantes)

Estudos comparando PET e TC
(estudos com 50 pacientes ou mais ou julgados como relevantes)

Estudos comparando PET e TC
(estudos com 50 pacientes ou mais ou julgados como relevantes)

Estudos comparando PET e TC
(estudos com 50 pacientes ou mais ou julgados como relevantes)

ESTUDO MATERIAL E MÉTODOS DESFECHOS RESULTADOS
Imataki, 2009
[14]

Coorte retrospectiva
N = 95 pacientes
População: pacientes 
com diagnóstico de 
linfoma confirmado por 
histologia, 21 casos de 
DH, 28 de linfoma 
indolente, 37 linfoma 
agressivo e 9 linfoma de 
células T
Indicação do exame: 
estadiamento (33 
pacientes) e re-
estadiamento (62 
pacientes)
Diagnóstico de 
referência: baseado em 
informações clínicas, de 
patologia e exames de 
imagem realizados até 3 
meses após a realização 
do exame em estudo.

Acurácia diagnóstica Estadiamento
Sensibilidade: TC=87% vs PET=87%
Especificidade: TC=100% vs 
PET=100%
VPP: TC=100% vs PET=100%
VPN: TC=43% vs PET=43%
Re-estadiamento
Sensibilidade: TC=81% vs PET=82%
Especificidade: TC=78% vs PET=97%
VPP: TC=72% vs PET=96%
VPN: TC=85% vs PET=87%
Curva ROC demonstrando melhor 
acurácia do PET no re-estadiamento

Comentários: não é apresentada análise estatística da comparação entre os métodosComentários: não é apresentada análise estatística da comparação entre os métodosComentários: não é apresentada análise estatística da comparação entre os métodosComentários: não é apresentada análise estatística da comparação entre os métodos

Rigacci, 2007 
[15]

Coorte prospectiva 
multicêntrica
N = 186 pacientes
População: pacientes 
com diagnóstico de DH
Indicação do exame: 
estadiamento
Avaliação dos exames: 
consenso de 2 
especialistas. Pacientes 
com diagnóstico 
discordantes eram 
reavaliados com 
ressonância magnética

Modificação do estágio 
diagnóstico e estratégia 
terapêutica

Estadiamento pela TC: 11 pacientes em 
estágio I; 112 em estágio II; 42 em 
estágio III e 21 em estágio IV.
Estadiamento pelo PET: 11 pacientes 
em estágio I; 100 em estágio II; 38 em 
estágio III e 37 em estágio IV.
Os exames foram concordantes em 156 
pacientes (84%). Em 30 pacientes TC e 
PET foram discordantes (16%): 27 
apresentaram maior estágio com PET e 
3 maior estágio com TC. 
Treze pacientes (7%) tiveram sua 
estratégia terapêutica modificada pelo 
resultado do PET.

Hernandez-
Pampaloni, 
2006 [16]

Coorte retrospectiva
N = 24 pacientes
População: pacientes 
pediátricos com linfoma 
(18 DH e 6 LNH) 
Indicação do exame: 
estadiamento inicial e re-
estadiamento
Diagnóstico de 
referência: informações 
clínicas, de patologia e 
exames de imagem 
realizados até 6 meses 
após a realização do 
exame em estudo.

Acurácia do teste Os resultados foram avaliados incluindo 
toda a população, sem análise de 
subgrupo, devido amostra pequena.
Sensibilidade: PET = 78% vs TC = 79%
Especificidade: PET = 98% vs TC = 88%
VPP: PET = 94% vs TC = 90%
VPN: PET = 80% vs TC = 46%
Análise da curva ROC demonstrou 
melhor performance diagnóstica do 
PET (Az=0,986; P<0,001) em relação à 
TC (Az=0,93; P=0,001)



Estudos comparando PET e TC
(estudos com 50 pacientes ou mais ou julgados como relevantes)

Estudos comparando PET e TC
(estudos com 50 pacientes ou mais ou julgados como relevantes)

Estudos comparando PET e TC
(estudos com 50 pacientes ou mais ou julgados como relevantes)

Estudos comparando PET e TC
(estudos com 50 pacientes ou mais ou julgados como relevantes)

ESTUDO MATERIAL E MÉTODOS DESFECHOS RESULTADOS
La Fougère, 
2006 [17]

Estudo de coorte
N = 50 pacientes
População: 38 pacientes 
com LNH e 12 com DH. 
Todos os pacientes 
possuíam diagnóstico 
confirmado por biópsia
Indicação do exame: 
estadiamento (n=22) e 
re-estadiamento (n=28)
Avaliação dos exames: 
consenso de 2 
especialistas cegos para 
o resultado da outra 
modalidade de exame
Diagnóstico de 
referência: construção de 
um diagnóstico de 
referência baseado em 
informações clínicas, de 
patologia e exames de 
imagem realizados até 6 
meses após a realização 
do exame em estudo.

Sensibilidade
Especificidade

Estadiamento: (análises baseadas em 
região afetada)
42 regiões patológicas (111 lesões) 
detectadas pela TC e 47 regiões 
patológicas (113 lesões) pelo PET
  Falso positivo: TC=15 vs PET=2
  Falso negativo: TC=6 vs PET=1
  Sensibilidade: TC=88% (74,8-95,3%) 
vs PET=98% (88,9-99,9)
  Especificidade: TC=86% (77,7-91,9%) 
vs
PET=98% (93,4-99,8)
Re-estadiamento: (análises baseadas 
em região afetada)
24 regiões patológicas (40 lesões) 
detectadas pela TC e 27 regiões 
patológicas (50 lesões) pelo PET
  Falso positivo: TC=41 vs PET=1
  Falso negativo: TC=4 vs PET=1
  Sensibilidade: TC=86% (67,3-96%) vs 
PET=96% (81,7-99,9%)
  Especificidade: TC=76% (68,4-81,9%) 
vs
PET=99% (96,7-100%)

Comentários: não é apresentada análise estatística da comparação entre os métodosComentários: não é apresentada análise estatística da comparação entre os métodosComentários: não é apresentada análise estatística da comparação entre os métodosComentários: não é apresentada análise estatística da comparação entre os métodos

Hernandez-
Pampaloni, 
2006 [16]

Coorte retrospectiva
N = 24 pacientes
População: pacientes 
pediátricos com 
diagnóstico histológico 
de linfoma (18 com DH e 
6 com LNH) 
Indicação do exame: 
estadiamento inicial e re-
estadiamento
Diagnóstico de 
referência: baseado em 
informações clínicas, de 
patologia e exames de 
imagem realizados até 6 
meses após a realização 
do exame em estudo.

Acurácia do teste Os resultados foram avaliados incluindo 
toda a população, sem análise de 
subgrupo, devido amostra pequena.
Sensibilidade: PET = 78% vs TC = 79%
Especificidade: PET = 98% vs TC = 88%
VPP: PET = 94% vs TC = 90%
VPN: PET = 80% vs TC = 46%
Análise da curva ROC demonstrou 
melhor performance diagnóstica do 
PET (Az=0,986; P<0,001) em relação à 
TC (Az=0,93; P=0,001)



Estudos comparando PET e TC
(estudos com 50 pacientes ou mais ou julgados como relevantes)

Estudos comparando PET e TC
(estudos com 50 pacientes ou mais ou julgados como relevantes)

Estudos comparando PET e TC
(estudos com 50 pacientes ou mais ou julgados como relevantes)

Estudos comparando PET e TC
(estudos com 50 pacientes ou mais ou julgados como relevantes)

ESTUDO MATERIAL E MÉTODOS DESFECHOS RESULTADOS
Reinhart, 2005 
[18]

Coorte retrospectiva
N = 101 pacientes
População: pacientes 
com DH e LNH que 
realizaram PET e TC 
após final do tratamento 
– 84 após primeiro 
tratamento (56 LNH, 28 
DH) e 17 após 
tratamento de doença 
residual (12 DH, 5 LNH)
Indicação do exame: re-
estadiamento
Seguimento médio: 3 
anos

Valor prognóstico do 
exame

TC mostrou doença progressiva (PD) 
em 5 pacientes, doença estável (SD) em 
57 e resposta parcial (PR) ou remissão 
completa (RC) em 39 pacientes.
PET sugeriu linfoma residual em 24 
pacientes
Análise da TC
Taxa de sobrevida livre de progressão 
da doença em 3 anos: 100% nos 
pacientes com TC = RC; 79% com TC = 
PR; 66,7% com TC = SD e 0% nos 
pacientes com TC = PD (sem diferença 
estatística quando comparado pacientes 
com PR e SD, nas demais comparações 
P<0,005)
Análise do PET
Taxa de sobrevida livre de progressão 
da doença em 3 anos: 89,6% nos 
pacientes com PET negativo e 16,7% 
nos pacientes com PET positivo 
(P<0,00001)
Sensibilidade=71,4%
Especificidade=94,5%
VPP= 83,3% / VPN = 89,6%
Acurácia = 88,1%
Análise de Kaplan-Meier para sobrevida 
livre de recorrência da doença, 
considerando o resultado do PET e TC

Mikosch, 2003 
[19]

Coorte retrospectiva
N = 93 pacientes
População: pacientes 
com linfoma (44 DH, 49 
LNH) após tratamento
Indicação do exame: re-
estadiamento
Diagnóstico de 
referência: baseado em 
informações clínicas, de 
patologia e exames de 
imagem realizados até 
12 meses após a 
realização do exame em 
estudo.

Acurácia diagnóstica Avaliação do PET
   Sensibilidade: 91%
   Especificidade: 81%
   Acurácia: 85%
Avaliação da TC
   Sensibilidade: 88%
   Especificidade: 35%
   Acurácia: 56%



Estudos comparando PET e TC
(estudos com 50 pacientes ou mais ou julgados como relevantes)

Estudos comparando PET e TC
(estudos com 50 pacientes ou mais ou julgados como relevantes)

Estudos comparando PET e TC
(estudos com 50 pacientes ou mais ou julgados como relevantes)

Estudos comparando PET e TC
(estudos com 50 pacientes ou mais ou julgados como relevantes)

ESTUDO MATERIAL E MÉTODOS DESFECHOS RESULTADOS
Stumpe, 1998 
[20]

Coorte retrospectiva
N = 50 pacientes (71 
avaliações com PET e 49 
com TC)
População: pacientes 
com linfoma de Hodgkin 
(n=35) e não-Hodgkin 
(n=15)
Indicação do exame: 
estadiamento e re-
estadiamento da doença
Diagnóstico de 
referência: baseado em 
informações clínicas, de 
patologia e exames de 
imagem realizados até 6 
meses após a realização 
do exame em estudo.

Sensibilidade
Especificidade

Não houve diferença estatística na 
avaliação de Sensibilidade: PET = 86% 
vs TC = 81% 
PET apresentou maior especificidade 
(96%) quando comparado à TC (41%) 
P<0,00005
Avaliação por subgrupo:
Doença de Hodgkin
   Estadiamento (N=9)
Sensibilidade: PET = 88% vs TC =  88%
Especificidade: PET = 100% vs TC 
=100%
   Re-estadiamento (N=33)
Sensibilidade: PET = 85% vs TC =  75%
Especificidade: PET = 96% vs TC = 38% 
(P<0,00005)
Linfoma não-Hodgkin
   Estadiamento (N=7)
Sensibilidade: PET = 83% vs TC =  75%
Especificidade: PET = 100% vs TC =  
33% (não significativo)

   Re-estadiamento (N=9)
Sensibilidade: PET = 100% vs TC = 
100%
Especificidade: PET = 100% vs TC =  
83%

DH = doença de Hodgkin; LNH = linfoma não-Hodgkin 
VPP = valor preditivo positivo; VPN = valor preditivo negativo

Avaliação de custo-efetividade

Um estudo brasileiro avaliou a custo-efetividado do PET para re-estadiamento de 
linfoma de Hodgkin, a partir de dados primários [21]. Entre agosto de 2005 e 
dezembro de 2007, 130 pacientes consecutivos, com diagnóstico de Linfoma de 
Hodgkin, atendidos em serviço público de hematologia (Serviço de Hematologia do 
Hospital de Clínicas de São Paulo), foram incluídos no estudo. Os pacientes, após 
completarem terapia de primeira linha (quimioterapia e radioterapia quando indicado), 
tiveram a resposta terapêutica avaliada por tomografia computadorizada e definida 
como remissão completa (RC), remissão completa indeterminada (RCi), remissão 
parcial (RP) e falha terapêutica (doença progressiva). Foi estabelecido um protocolo 
padrão no qual os pacientes com RCi e RP eram avaliados com PET: os pacientes que 
apresentassem resultado positivo no PET eram submetidos à biópsia e os pacientes 
com PET negativo eram acompanhados clinicamente. Foi realizada análise de custo-
efetividade desta estratégia. Resultados: Três pacientes foram a óbito durante a 
terapia, sendo excluídos da análise. Dos 127 pacientes, 74 (58,2%) foram 
considerados em RC, sendo acompanhados em média por 31 meses; 4 deles 
apresentaram recorrência da doença durante o período de acompanhamento. Três 
pacientes foram re-estadiados com possuindo doença progressiva e foram submetidos 
à nova quimioterapia e transplante de medula. Cinquenta pacientes (39,4%) foram 
considerados em RCi ou RP, sendo incluídos no protocolo com PET. O PET foi 
negativo em 23 pacientes (39,4%) que foram acompanhados em média por 34 meses, 
sendo a taxa de sobrevida livre de doença em 1 ano de 100%. O PET foi positivo em 



27 pacientes (54%), sendo que 24 pacientes tiveram a confirmação de doença ativa 
com a biópsia.
Análise de acurácia diagnóstica dos exames em pacientes com RCi/RP:

Sensibilidade Especificidade VPP VPN Acurácia

TC 87% 73,6% 51,9% 94,5% 77,7%

PET 100% 92% 92,3% 100% 95,9%

A análise de custo da estratégia é apresentada no fluxograma a seguir:

O protocolo de re-estadiamento com PET representou uma redução de 19% dos 
custos. A taxa de custo-efetividade incremental foi de -$3.268 para detecção de um 
caso verdadeiro. Simulando os custos para uma população de 974 pacientes com 
linfoma, registrada em 2008 na base de dados do sistema público Brasileiro, a 
estratégia de re-estadiamento com PET teria um custo total de programa de 
$56.498.314, representando uma redução de custo de 1% ($516.942), quando 
comparado com re-estadiamento sem o PET. [21]



5. INTERPRETAÇÃO E RECOMENDAÇÃO

1. O diagnóstico de linfoma é histológico, definido através de biópsia, não 
havendo evidências de que o PET possa ser utilizado com esta finalidade.

2. O PET para definição de extensão do linfoma, estadiamento inicial, possui 
alta sensibilidade e especificidade. Entretanto, as evidências são limitadas em 
comprovar superioridade em relação à tomografia computadorizada para 
orientar tratamento, uma vez que os estudos são metodologicamente limitados 
e os resultados não são consensuais, não sendo recomendado o seu emprego 
com esta finalidade.

(Nível de Evidência B)

3. O emprego do PET para avaliação de pacientes após terapêutica inicial, no 
re-estadiamento, possui alta sensibilidade e especificidade, parecendo ter 
acurácia superior à tomografia computadorizada isolada, sendo recomendado 
seu uso neste contexto em pacientes com Linfoma de Hodgkin e Linfoma Não 
Hodgkin de alto grau.

(Nível de Evidência B)

4. Um protocolo de re-estadiamento com PET destinado para aqueles 
pacientes com Linfoma de Hodgkin definidos por tomografia computadorizada 
como apresentando resposta parcial ou remissão completa indefinida à 
terapêutica inicial, parece ser custo-efetivo no contexto brasileiro.
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