ORIENTAÇÕES PARA CINTILOGRAFIA DE VIABILIDADE MIOCÁRDICA
COM TÁLIO 201
PREPARO
 Não é necessário jejum.
 Se possível, trazer por escrito todos os medicamentos que faz uso e também os exames
cardiológicos recentes, tais como: o cateterismo, teste ergométrico etc.
 Confirmar sua presença no dia anterior.
 Em caso de desistência, favor comunicar-nos com a máxima antecedência.
 Esse exame não é recomendado para mulheres grávidas e mulheres em período de amamentação.

COMO É FEITO O EXAME?
 Após o agendamento, a nossa equipe técnica deverá solicitar a encomenda da dose de Tálio junto ao IPEN.
 Ao chegar à clinica, o paciente será atendido por uma de nossas recepcionistas para a confecção da ficha
cadastral.
 Em seguida, será encaminhado à sala de injeção.
 Uma veia, preferencialmente do antebraço, será puncionada e uma pequena quantidade de material
radioativo (Tálio201) será injetada na veia.
 O paciente deverá aguardar em torno de 1 O minutos para ser encaminhado à sala de exames.
 Na sala de exames, o paciente será posicionado e deverá permanecer deitado na maca do aparelho por cerca
de 30 a 40 minutos para obtenção das imagens.
 Após a obtenção das imagens o paciente será orientado a retornar em 4 horas para a aquisição de novas
imagens. Não é necessário permanecer na clínica neste período de espera.
 Após o término da aquisição destas imagens, o paciente será encaminhado à sala de injeção e uma outra
dose do mesmo medicamento será injetada na veia do paciente.
 O paciente será, então, orientado a retornar no dia seguinte para a obtenção de imagens de 24 horas. A
duração desta etapa é em torno de 40 a 60 minutos.
Obs.:

1) em alguns casos, o estudo poderá ser realizado em condições de estresse (físico ou farmacológico) na

primeira etapa, dependendo da solicitação do médico.
Nestas situações, seguir as orientações de preparo para cintilografia de perfusão miocárdica repouso/estresse.
2) o protocolo de aquisição poderá ser modificado dependendo da análise do médico nuclear.
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