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PET/CT COM DOTATOC-68Ga
RADIOFÁRMACO
DOTATOC-68Ga
DURAÇÃO
É necessário separar pelo menos 4 horas para a realização do exame.
COMO O EXAME É REALIZADO
O radiofármaco DOTATOC-68Ga (análogo de somatostatina) é injetado na veia do paciente.
O paciente permanecerá em repouso por pelo menos 45 minutos.
Ao termino deste período, o paciente será posicionado no equipamento PET/CT e serão realizadas
imagens durante 40 minutos. Pode ser necessária a realização de imagens adicionais.
PREPARO
Deve ser considerado descontinuar a terapia com octreotide “frio” antes da administração do
radiofármaco.
Suspender 24 horas para octreotide “frio” de curta ação e 4 semanas para octreotide “frio” de longa ação.
No dia do Exame:
• Jejum de 4 horas.
• Usar roupas quentes e sem botões metálicos.
É imprescindível que o paciente traga no dia do exame:
•
O resultado da biópsia/anatomopatológico.
•
Exames laboratoriais: Creatinina sérica (realizado há no máximo 30 dias).
INFORMAÇÕES GERAIS
• Trazer o pedido médico e exames anteriores (de sangue e de imagem).
• Capacidade máxima do equipamento: 227 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 no horário agendado para o exame.
• Resultado do exame: 3 dias úteis, após as 16 horas, agora também disponível online.
• CONTRA-INDICAÇÕES: INSUFICIÊNCIA RENAL.
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IMPORTANTE
Na necessidade de cancelamento do exame, este deverá ser feito até o meio-dia do dia anterior ao
exame. A medicação a ser utilizada é produzida exclusivamente para cada paciente e possui
durabilidade muito curta, não sendo possível utilizar em outra pessoa. Em caso de cancelamento após
este horário, o custo do medicamento será repassado para o paciente.
O exame poderá ser remarcado pela clínica devido ao cancelamento da entrega do medicamento pela
empresa que o produz, até mesmo no próprio dia do exame. Esse medicamento é produzido apenas
algumas horas antes do exame por uma empresa especializada e, eventualmente, ocorrem imprevistos
que podem impossibilitar sua produção naquele momento.
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