
ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE

PET-CT ONCOLÓGICO COM 18F-FES

O exame de PET/CT oncológico com 18F-FES é uma ferramenta indispensável à medicina personalizada, para

detecção de tumores de mama com expressão de receptores de estrogênio.

 Salienta-se que, o material radioativo é encomendado especificamente para cada paciente e não pode ser

armazenado. Solicita-se, portanto, que cancelamentos sejam informados com 48h de antecedência. 

 O horário previsto para o início do exame pode ser influenciado por eventuais atrasos na produção ou no

transporte do material radioativo, que não estão sob controle do serviço de PET/CT. 

 Para realizar o exame sob anestesia, é necessária a realização de consulta pré-anestésica. Informe

previamente para agendamento. 

 Seu exame está agendado para o dia:      /      /      , às      :       h

 Local: Serviço de PET/CT do Hospital Felício Rocho. 

Rua Uberaba, 500a, Barro Preto, Belo Horizonte. 

Telefones: (31) 3514-7241 / (31) 3514-7259

ORIENTAÇÕES

 Informar caso haja utilização de ligantes de receptor de estrogênio (tamoxifeno) e antagonistas de

receptores de estrogênio (fulvestrant). Entre em contato com seu médico oncologista para verificar a

possibilidade de suspender as seguintes medicações:

-  Ligantes de receptor de estrogênio (tamoxifeno): 8 semanas de suspensão

- Antagonistas de receptores de estrogênio (fulvestrant): 28 semanas de suspensão

 Realizar jejum absoluto: 4 horas (exceto água). 

 Encaminhar para o e-mail (petct@feliciorocho.org.br): peso, altura, medicações em uso, pedido

médico, carteirinha do convênio, telefones para contato e resultado da biópsia

(anatomopatológico e imunohistoquímica).

 Trazer no dia do exame: ultrassom, tomografia, ressonância magnética ou PET/CT, incluindo as

imagens propriamente ditas, se possível em formato DICOM (CDs), com os respectivos laudos. 

POP PET 020
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PET-CT ONCOLÓGICO COM 18F-FES

 Pacientes idosos, crianças e pacientes com necessidades especiais devem ser acompanhados por

familiar e/ou responsável (não é permitido o acompanhamento por gestantes e menores de 18 anos).

 Usar roupas confortáveis, sem detalhes de metal. Vir com roupas que aqueçam o corpo e trazer um

chinelo. No momento do exame será necessário realizar a troca da roupa, por uma roupa privativa do

hospital e será disponibilizado edredom para manter o corpo aquecido.

 A aquisição das imagens será realizada 60  minutos  após a injeção e terá duração aproximada de 25

minutos. Você deverá permanecer imóvel durante todo o tempo de aquisição e atender aos comandos

de encher o pulmão de ar (inspiração máxima) quando solicitado;

 Em alguns casos, poderão ser necessárias aquisições de imagens adicionais imediatas ou tardias após

a administração do material radioativo. Portanto, evite agendar outros compromissos no mesmo

dia.

 Ao final do exame, você será liberado sem restrições dietéticas ou de radioproteção. 

 O laudo do seu exame PET/CT será liberado com 3 (três) dias úteis e estará disponível no site

www.feliciorocho.org.br.

 Responder ao questionário clínico enviado por email ou através do QR CODE abaixo:
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