CINTILOGRAFIA DE PERFUSÃO MIOCÁRDICA
REPOUSO E ESFORÇO COM TÁLIO-201

Radiofármaco: Tálio-210
__________________________________________________________________

Duração: Separar o dia todo para a realização do exame. Não é necessária a permanência
do paciente na Medicina Nuclear durante o intervalo entre as injeções e as imagens.
__________________________________________________________________

Como o exame é realizado: O exame é composto de 3 etapas:
1. Esteira ou stress farmacológico: O paciente será submetido a teste de esforço na
esteira ou a stress farmacológico, conforme a solicitação médica. No pico do esforço
máximo o paciente recebe a injeção do radiofármaco.
2. Imagem de esforço: São realizadas imagens imediatamente após o término da 1ª
etapa. As imagens duram ao redor de 20 minutos
3. Imagem de repouso: São realizadas imagens 4 horas após a 1ª injeção. As imagens
duram ao redor de 20 minutos.
__________________________________________________________________

Preparo:


Suspender café, chá, coca-cola, chocolate e alimentos que contenham cafeína e
bebidas alcoólicas 24 horas antes do exame.



A critério de seu médico, suspender medicamentos para o coração 3 dias antes do
exame.



Se for fumante, suspender cigarros 24 horas antes do exame.



Descansar bem na noite anterior ao exame.



Tomar banho antes do exame e esfregar bem o peito com sabão (melhora o traçado
do eletrocardiograma).



O exame não pode ser feito em jejum! Realizar alimentação leve (pão, bolacha,
leite, suco) no dia do exame. Se o exame for à tarde, almoçar pelo menos duas horas
antes do exame, com alimento de fácil digestão.



Vestuário (para o teste de esforço): Usar tênis ou sapato de sola de borracha. Trazer
uma toalha de rosto.
o Homens: Agasalho esportivo, short ou bermuda.
o Mulheres: Agasalho esportivo ou calça comprida, top ou sutiã.

__________________________________________________________________

INFORMAÇÕES GERAIS



Trazer o pedido médico e exames anteriores (de sangue e de imagem).



Capacidade máxima do equipamento: 130 kg [peso do paciente].



Pacientes abaixo de 18 anos devem vir acompanhados de um adulto.



EM CASO DE GRAVIDEZ (SUSPEITA OU CONFIRMADA) OU EM CASO DE
AMAMENTAÇÃO, NÃO REALIZAR O EXAME.



Chegar 20 minutos antes do horário do exame.



Resultado do exame: dois dias úteis, após as 16h00min.

