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Serviço de Medicina Nuclear 
H.U.C. Piso -1 

PET/CT CORPORAL COM FDG-F18 Médica responsável pela área técnica: Dr.ª Paula Lapa 

 

Como se realiza?  

É um exame demorado mas não é difícil, sendo importante que esteja tranquilo(a). É avaliada a glicémia 

(nível de açúcar no sangue) e colocado um catéter intravenoso, na mão ou antebraço, para hidratação e 

administração de uma pequena quantidade de uma substância radioativa (radiofármaco). Se a glicémia 

estiver muito alterada o exame pode ser cancelado. A aquisição das imagens inicia-se cerca de 1 hora após 

a injeção do radiofármaco e durante o tempo de espera deve permanecer em repouso. O exame demora 

cerca de 30 minutos mas podem ser necessárias imagens tardias. Terá de permanecer no Serviço durante 

pelo menos 3 horas, pelo que deve trazer os medicamentos que toma habitualmente.  

 

Preparação e recomendações 

1. Evite exercício físico nas 24 horas anteriores ao exame. 

2. Não deve vir acompanhado(a) por crianças ou grávidas. 

3. Tipo de jejum (avalie qual das opções seguintes corresponde ao seu caso): 

- Diabético - pequeno-almoço e insulina ou comprimidos até às 7:00h da manhã (a partir das 

7:00h pode apenas beber água simples. Não use pastilhas, rebuçados ou similares). 

- Não Diabético - jejum nas 6 horas anteriores à hora do exame. Durante o jejum pode apenas 

beber água simples. Não use pastilhas, rebuçados ou similares. 

4. O radiofármaco é eliminado pela urina pelo que deve beber líquidos e urinar com frequência durante o 

dia do exame. 

 

Este exame é perigoso?  

Não. A quantidade de radioatividade utilizada é muito pequena, não é perigosa, é rapidamente eliminada 

do seu organismo e não lhe provocará qualquer efeito colateral. 

 

As crianças podem realizar uma PET?  

Sim. As crianças recebem uma dose mais baixa de radiofármaco. 

 

As grávidas e mulheres a amamentar podem realizar este exame?  

Informar sempre o pessoal do Serviço se estiver grávida. Deverá suspender a amamentação durante as 6 

horas seguintes ao exame. 
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Como posso saber os resultados da PET? 

Através do médico assistente que lhe pediu este exame. 

 

E se precisar de alguma informação adicional?  

Contactar o Serviço de Medicina Nuclear pelos seguintes meios: Telefone: 239400556 (8:30h-

17:00h)/239400615; Fax: 239820067; E-mail: secmednuclear@chuc.min-saude.pt. 

 

Condicionantes imponderáveis. 

O radiofármaco é produzido no dia em que é utilizado. Em situações particulares a realização do seu exame 

poderá não ser possível devido a dificuldades de fornecimento ou por avaria do equipamento PET/CT. 

 

A HORA DO EXAME E A ORDEM DOS DOENTES MARCADOS PODE NECESSITAR DE AJUSTE NO PRÓPRIO 

DIA. 
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