Folha de Informação aos Pacientes do Danbury Hospital

O que é Cintilografia Nuclear?
O que é cintilografia
nuclear?
A cintilografia nuclear é um exame
diagnóstico que possibilita ao
médico obter informações sobre a
função e/ou anatomia dos órgãos.
Existem muitos tipos diferentes de
exames por cintilografia na medicina
nuclear. Uma quantidade muito
pequena de material marcador
radioativo lhe será administrada em
forma de pílula ou por inalação ou
por injeção, dependendo do exame
específico. Em seguida, haverá um
período de espera, depois do qual
você se deitará debaixo de uma
câmera, e serão obtidas imagens.

Como devo me preparar
para um exame por
cintilografia nuclear?
•

O material do marcador é
produzido exatamente para o
momento do seu exame.
Portanto, é muito importante
que você chegue no horário
certo para o seu exame.

•

O seu médico lhe dará
instruções
sobre
sua
alimentação ou consumo de
medicamentos
antes
do
exame.

•

Se você tiver diabetes,
verifique com o seu médico
se há alguma instrução
específica sobre a sua
alimentação e consumo de
medicamentos no dia do
exame.

•

Vista roupas folgadas e
confortáveis no dia do exame.

•

Se você tiver claustrofobia ou
alguma preocupação com o
fato de ficar deitado(a) sem
se mexer durante o exame,
fale com o seu médico sobre
isso com antecedência. Pode
ser que ele solicite algum
medicamento que o(a) ajude
a
relaxar
durante
o
procedimento.

•

No caso de pacientes do
sexo feminino: se houver a
menor possibilidade de
você estar grávida, ou
estiver amamentando, fale
com o seu médico antes de
marcar o exame.

Como é realizado um exame
de cintilografia nuclear?
Antes do exame, vão lhe administrar
uma
pequena
quantidade
de
material marcador radioativo, seja
por via oral ou por inalação ou
injeção. Assim que estiver circulando
por todo o organismo, o material
marcador poderá ser visualizado em
todas as partes do corpo com a
ajuda de câmeras e computadores
especiais.
Dependendo do tipo de exame que o
seu médico solicitar, pode ser que
você compareça primeiro para a
administração
do
marcador,
retornando mais tarde para o exame
em
si.
Às
vezes,
todo
o
procedimento pode ser realizado em
uma única consulta. Existem,
também, certos exames para os

quais são necessárias várias
consultas no mesmo dia ou durante
alguns dias.
Quando chegar o momento de obter
as imagens com a câmera, você se
deitará sobre uma mesa de
diagnóstico. É importante que você
consiga se manter imóvel para a
realização do exame. O técnico
estará presente com você durante o
exame para ajudá-lo(a) a sentir-se
confortável. O tempo de duração do
exame varia de 5 minutos a cerca de
2 horas, dependendo do que o seu
médico tiver solicitado.

Existe algum risco com
relação ao material
radioativo utilizado?
Utiliza-se a menor quantidade
possível de material radioativo para
a realização do exame. Além disso,
esse material tem vida útil de pouca
duração, de modo que sua
exposição à radiação é limitada.
No caso de pacientes do sexo
feminino: se houver a menor
possibilidade de você estar
grávida, ou estiver amamentando,
é importante você avisar o técnico
antes do procedimento.

Existe algum cuidado de
acompanhamento especial
depois do exame por
cintilografia nuclear?
•

•

Normalmente, não são muitas as
restrições impostas após um
exame por cintilografia nuclear.
Durante um curto tempo depois
do exame, talvez você tenha
algumas restrições a seguir se
estiver cuidando de crianças

•

pequenas ou estiver na presença
de mulheres grávidas. O técnico
revisará com você quaisquer
instruções especiais antes de
você ir embora.
No caso de alguns exames, será
recomendado que você consuma
bastantes líquidos (água ou
outras bebidas não alcoólicas)
para ajudar na eliminação de
todo resíduo do marcador
utilizado para o exame.

Se você tomar medicamentos para
relaxar durante o procedimento, será
preciso que um parente ou amigo
esteja disponível para levá-lo(a) para
casa, pois você não poderá dirigir.
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