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ORIENTAÇÕES PARA CISTERNOCINTILOGRAFIA 

(Estudo de Dinâmica Liquórica) 

 

PREPARO           

 Não é necessário jejum; 

 Roupa leve; 

 Esse exame não é recomendado para mulheres grávidas ou em período de amamentação; 

 Alguns medicamentos, tais como Marevan, Marcomar, Plavix, Pradaxa, Versa, Clopidogrel, Heparina e AAS 

deverão ser suspensos por  1 semana antes do exame, somente com a autorização do médico solicitante; 

 Não suspender medicamentos em uso de rotina, tais como anti-hipertensivos, remédios para diabetes, 

insulina, tiroide ou qualquer outro.; 

 Trazer exames anteriores, tais como Tomografia e/ou Ressonância de Crânio. 

 

COMO É FEITO O EXAME? 

 Ao chegar na clínica, o paciente será atendido por uma de nossas recepcionistas para a confecção da ficha 

cadastral; 

 Após a avaliação preliminar com o neurologista ou anestesista, o paciente será submetido a uma punção 

lombar. Uma agulha será introduzida ao canal medular, semelhante ao procedimento de anestesia; 

 Após a punção, uma pequena quantidade do material radioativo será injetada por meio desta agulha; 

 Em seguida, a agulha será retirada e o paciente será orientado a permanecer deitado, no mínimo, por 30 

minutos. Após esse período, o paciente será liberado e orientado a retornar em 2 a 4 horas; 

 Ao retornar, o paciente será encaminhado a sala de exames e imagens do crânio serão adquiridas. Duração 

desta etapa: 30 a 40 minutos; 

 O paciente será então liberado e deverá retornar novamente para a aquisição de outra sequência de 

imagens 6 horas após a punção. Duração desta etapa: 30 a 40 minutos; 

 Imagens  de 24 horas poderão ser solicitadas, dependendo da análise do médico nuclear; 

 No intervalo entre as aquisições das imagens, o paciente não necessitará permanecer na clínica. 

Obs.: O paciente será orientado a repousar e hidratar-se abundantemente no período de 48 horas a 72 horas 

após o processo. 

 

 

 


