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

PET/CT CORPORAL COM 68Ga-ANÁLOGOS DA 
SOMATOSTATINA (68Ga-DOTANOC) 

Médica responsável pela área técnica: Dr.ª Ana Paula Moreira 

 

É um exame útil para o seu médico poder acompanhar e melhor tratar a sua doença. 

 

ATENÇÃO: este exame pode ser efetuado no Instituto das Ciências Nucleares Aplicadas à Saúde (ICNAS), 
ao abrigo de um protocolo de colaboração com o CHUC. O ICNAS localiza-se muito próximo dos Hospitais 
da Universidade de Coimbra (CHUC-HUC), perto das bombas de gasolina da BP (ver mapa no verso). 
 
Morada: Azinhaga de Santa Comba; 3000-548 Coimbra Coordenadas GPS: 40°13'05.3"N 8°24'57.5"W 

 

Como se realiza o exame? Será colocado um pequeno catéter intravenoso, geralmente na mão ou 

antebraço, para hidratação e administração do radiofármaco 68Ga-DotaNoc. A aquisição das imagens inicia-

se cerca de 60 minutos após a administração do radiofármaco e demora aproximadamente 45 minutos. 

Poderão ser necessárias imagens mais tardias. Deverá vir com disponibilidade para permanecer no Serviço 

durante pelo menos 3 horas. 

 

Preparação e recomendações 

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

2. Não é necessário jejum e pode tomar os seus medicamentos habituais. 

3. Por norma, a última injeção de Octreótido/Lanrreótido deve ter sido há mais de 3-4 semanas. 

4. O radiofármaco é eliminado pela urina pelo que deve hidratar-se 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. 

 

Como posso saber os resultados da PET? Através do médico assistente que lhe pediu este exame. 

 

Condicionantes imponderáveis. O radiofármaco é produzido no dia em que é utilizado. A realização do seu 

exame poderá não ser possível devido a dificuldades de produção do radiofármaco ou por avaria do 

equipamento de PET/CT. 
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A HORA DO EXAME E A ORDEM DOS DOENTES MARCADOS PODE NECESSITAR DE AJUSTE NO PRÓPRIO 

DIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se precisar de alguma informação adicional contactar: 

Instituto das Ciências Nucleares Aplicadas à Saúde (ICNAS) pelo telefone 239488510 

OU 

Serviço de Medicina Nuclear do CHUC-HUC pelos seguintes meios: 

Telefones: 239400556 (das 8:30h às 17:00h)/239400615 E-mail: secmednuclear@chuc.min-saude.pt 

 

 

 


