
 

Importante seguir as recomendações para o exame não ser cancelado 
 

Em caso de dúvidas:  
Central de agendamento: 0800 647 2001  

 Whatsapp: 996581001 

 

 

 

 

 Iniciar a dieta sem carboidratos (massas, pães, arroz etc.) e açúcares 
(refrigerantes, suco de frutas, doces e chocolates) 24 horas antes do 
exame. Está liberado o consumo de carnes, peixes, ovos, verduras e 
legumes; 
 

  Jejum de 4 horas em relação ao horário agendado. A ingestão de água 
é permitida (não precisa estar com a bexiga cheia); 

 

 Não utilizar álcool e nicotina (tabaco). Cafeína somente na quantidade 
recomendada na dieta; 

 

 Se for diabético avisar se usa medicação. No caso de uso de insulina, 
tomar a dose diária 6 (seis) horas antes do exame de PET CT; 
 

  Se tiver alergias à medicações ou alimentos avisar com antecedência; 
 

 Não fazer exercícios 24 horas antes do exame; 
 

 Não mascar chicletes, balas e gomas (doces); 
 

 Não é possível realizar nenhum outro exame no mesmo dia do Pet CT; 
 

 Na véspera do exame a recepção entrará em contato com o cliente para 
confirmar o horário em que deverá chegar ao serviço, sem atrasos 
devido à estabilidade da dose; 
 

 Duração do exame é aproximadamente 03 horas; 
 

 Menores de 18 anos, o exame será realizado somente mediante a 
presença de um acompanhante responsável pelo menor de idade;  
 

 Trazer TODOS os exames anteriores completos (laudo e imagem), 
biópsias e marcadores tumorais de sangue; 
 

 Trazer pedido médico. 

 

 

RECOMENDAÇÃO PARA O EXAME DE PET SCAN 



 

Importante seguir as recomendações para o exame não ser cancelado 
 

Em caso de dúvidas:  
Central de agendamento: 0800 647 2001  

 Whatsapp: 996581001 

 

 

 

 

DIETA DEVE COMEÇAR 24 HORAS ANTES DO EXAME 
 
ALIMENTOS A SEREM EVITADOS: 

 
1. Açúcar, açúcar mascavo, mel  
2. Doces e balas  
3. Pão com adição de açúcar  
4. Bolos  
5. Massas, arroz, aipim, farofa e batata  
6. Frutas (somente consumir a quantidade recomendada na dieta)  
7. Cereais (aveia, maisena, cereais integrais)  
8. Vegetais com maior teor de carboidrato (cenoura, beterraba, chuchu, moranga, 
abóbora, vagem)  
9. Iogurtes com açúcar  
10.Refrigerantes com açúcar  
11. Bebidas alcoólicas  
12.Chimarrão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDAÇÃO PARA O EXAME DE PET SCAN 


