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Introdução

Na Tomografia por Emissão de 
Pósitrons (PET), diferentemente 
dos exames de Raio-x ou CT, a 
emissão da radiação é realizada 
diretamente através de 
substâncias radioativas injetadas 
nos pacientes

Obs: Pósitron é a antimatéria do Elétron



Princípio do PET

Substâncias, chamadas de 
radiofármacos,  são introduzidas no 
corpo do paciente.

Os radiofármacos circulam através do 
sangue até alcançar um órgão ou 
tumor de interesse.

Através do processo chamado de 
desintegração natural, os 
radiofármacos emitem uma radiação 
gama  

A imagem é formada após a aniquilação 
do pósitrons com um elétron contido 
nas moléculas do paciente



Princípio do PET

Essa aniquilação emite dois raios gama que 
são detectados por sensores colocados 
envolta do corpo do paciente

A direção e o comprimento de onda desses 
raios podem ser convertidos em 
informações de posição, direção e 
energia de origem.



Produção de radionuclídeos

radiofármacos são substâncias emissoras de radiação 
utilizadas na medicina para radioterapia e para 
exames de diagnóstico por imagem 

Número atômico (z) –
Quantidade de prótons 
existentes no núcleo do 
átomo.

Número de massa (A) – É a 
soma do número de prótons e 
nêutrons.



Produção de radionuclídeos

Nuclídeo é o nome dado a um átomo caracterizado por 
um número atômico (z) e um número de massa (A)

Radionuclídeo – É um nuclídeo com núcleo instável

•Reatores nucleares

•Gerador de radionuclídeo



Produção de radionuclídeos

•Reatores nucleares

Fissão em cadeia



Produção de radionuclídeos

•Gerador de radionuclídeos

Geradores de laboratório para elementos de meia vida curta



Produção de radionuclídeos

Carbono
Nitrogênio
Flúor
Oxigênio
Rubídio
Cobre
Gálio

Nuclídeos mais utilizados na produção de radiofármacos



Formação da imagem



Formação da imagem

O algoritmo de reconstrução da tomografia PET utiliza a 
coincidência de eventos para medir todos os ângulos e posições 
e reconstruir a imagem que descreve a localização e a 
concentração da radiação emitida de dentro do órgão scaneado. 

Para um dado par de raios gama são atribuídos dois ângulos 
(θ1, θ2) e os detectores são contados n(θ1, θ2). O anel de 
detectores possui um raio r, o qual cada localização de cada 
detector rθ1, rθ2 que recebe uma determinada radiação é
atribuído a um segmento de linha Iθ1, θ2



Formação da imagem

A intensidade ao longo do segmento Iθ1, θ2 

pode ser obtido calculado da seguinte 
forma:
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Onde ρ é uma função de distribuição de energia por volume 



Aquisição de Imagens

• A radiação gama absorvida pelo cristal do detector 
produz um conjunto de pulsos na saída da 
fotomultiplicadora

• O pulso de sinal (x,y) corresponde à localização da 
cintilação no cristal. Uma coordenada Z representa a 
altura de pulso (energia do fóton)

• Quando Z é aceito o par (x,y) é digitalizado por um 
conversor



• A informação é armazenada em modo 
seqüencial ou matricial 

• Dimensões: 64x64 (4096 pixels), 128x128 
(16384 pixels), 256x256 (65536 pixels)

• Matriz 380 x 380 mm em uma matriz 128 
x128 (pixel aprox.  3,0 x 3,0 mm) 

Aquisição de Imagens



Aplicações

PET oncológico

É injetado Flúor-18 no sangue do paciente. 

O F18, um análogo da glicose, é transportado para dentro das células pelo 

mesmo transportador na membrana celular do açúcar, contudo dentro da célula 

ele não é completamente metabolizado mas é transformado em uma forma que 

é conservada (fixada) no interior da célula. Assim ele pode ser utilizado para 

detectar células com alto consumo de glicose e que portanto contenham muitos 

transportadores membranares, como acontece nas células dos tumores de 

crescimento rápido, os quais são frequentemente malignos. 

É usado para distinguir massas benignas de malignas no pulmão, cólon, mama, 

linfomas e outras neoplasias, e na detecção de metástases. Esta técnica 

constitui 90% dos PET feitos atualmente. 



Aplicações
PET do cérebro

é usado Oxigênio-15. Usado para avaliar 
perfusão sanguínea e atividade (consumo 
de oxigênio) de diferentes regiões do 
cérebro. 



Tomografia por emissão de pósitrons (PET)

Obrigado


