EXAMES CARDIOLÓGICOS
ECO BIDIMENSIONAL COM DOPPLER
Instruções
- Este exame é realizado somente com
solicitação médica.
- Necessário agendamento.
- Este exame é feito somente em pessoas
com mais de 12 anos. Abaixo dessa
faixa etária, realiza-se o ecocardiograma
infantil (não disponível na
MAGSCAN).
Preparo
- Não há necessidade de suspender as
medicações em uso.
- Clientes do sexo feminino não devem vir
para o exame usando vestido, pois
há necessidade de tirar a blusa ou camisa
e o sutiã.
- No dia marcado, o cliente não pode
praticar esportes nem realizar esforço
físico antes do exame.
Caso possua outros exames que
necessitem esforço físico como teste
ergométrico em esteira ou bicicleta ou
ainda testes que envolvem aplicação de
alguma medicação, recomendamos a
marcação do ecocardiograma antes
destes exames.
TESTE ERGOMÉTRICO
(ELETROCARDIOGRAMA DE ESFORÇO)

Instruções
- Este exame deve ser agendado com
antecedência.
- Menores de 18 anos devem estar
acompanhados de um adulto responsável
no dia da avaliação.
- O cliente tem de apresentar os exames
cardiológicos realizados nos últimos
dois anos, além de informar os
medicamentos tomados nos últimos cinco
dias.
- O limite de peso para a execução do teste
ergométrico é de 150 kg.
- Portadores de Marca-passo: Trazer cópia
da carteirinha do marca-passo
contendo as informações do equipamento.

- Nas 24 horas anteriores ao exame, a pele
do tórax não deve receber cremes,
pomadas, bronzeadores ou qualquer
substância oleosa.
- No dia do exame, o cliente não deve fazer
exercícios físicos, ingerir bebidas
alcoólicas nem bebidas que contenham
cafeína (ex.: chá mate, café, coca cola)
- Tabagistas não devem fumar no dia do
teste. Se isso não for possível, é
necessário evitar o cigarro pelo menos nas
três horas que antecedem a
avaliação.
- O cliente precisa levar consigo roupas
adequadas para o exercício físico
(shorts ou bermuda e camiseta). O calçado
deve ser preferencialmente TÊNIS.
Caso não tenha tênis pode ser calçado com
sola de borracha, fechado e sem
salto (adequado para exercício). O exame
NÃO poderá ser realizado descalço,
com chinelos, croc, etc.
- Trazer toalha de rosto.
- Clientes do sexo feminino devem levar à
unidade top de ginástica ou sutiã
adequado para a realização do exercício.
- Para homens, pode haver necessidade de
uma raspagem de pelos em alguns
pontos do tórax para permitir a fixação dos
eletrodos.
- É possível fazer uma refeição leve até 30
minutos antes do exame. Se o teste
ergométrico for de manhã, deve-se manter
o desjejum habitual (café da
manhã). Se for à tarde, convém ingerir um
almoço leve ou um sanduíche com
suco natural. O teste não deve ser
realizado em jejum.
- Não fumar 2 horas antes e 1 hora após o
exame.
- Após o exame, recomenda-se evitar a luz
do sol na pele do tórax por uma
semana. Em caso de necessidade de
exposição solar antes desse período, o
cliente precisa usar protetor com FPS maior
que 30.
Suspensão de medicamentos:
- Todos os medicamentos em uso devem

ser mantidos, a não ser que o médico
solicitante tenha orientado a suspensão.
Contraindicações:
- O exame não deve ser feito na vigência
de estado febril, gripe, infecções
agudas, enxaqueca, diarreia, gestação ou
problemas ortopédicos que impeçam
a caminhada rápida.
- Este exame deve ser realizado
preferencialmente fora do período
menstrual
IMPORTANTE:
- É fundamental seguir rigorosamente as
instruções acima, uma vez que
qualquer detalhe não observado pode
acarretar o adiamento do exame.
- Chegar à unidade com, pelo menos, uma
hora de antecedência.
Anotar medicamento(s) dos últimos 5 dias.
HOLTER DE 24 HORAS
Instruções
-Este exame deve ser agendado com
antecedência.
- Este exame é realizado somente com
solicitação médica.
- Este exame só é realizado em adultos e
crianças maiores de 12 anos e,
mesmo nestes casos, a MAGSCAN faz
uma avaliação técnica no dia marcado
para a instalação do aparelho, para a
confirmação definitiva da possibilidade de
realizar o Holter, pois crianças com muito
baixo peso, hiperatividade e outras
condições especiais, podem impossibilitar a
realização do exame.
- No exame em clientes pediátricos, a
participação dos pais é imprescindível
para a obtenção de uma qualidade
adequada dos registros do
eletrocardiograma: evitando que a criança
manuseie o equipamento e
acessórios, como apertar botões e tracionar
fios, e para evitar que a criança
participe de atividades esportivas intensas
ou mesmo coletivas durante a
realização do exame.
- O holter não pode ser realizado na
presença de queimaduras na pele do

tórax, especialmente as causadas por
exposição ao sol, além de alergia
importante a álcool, éter ou esparadrapo.
- Não suspender os medicamentos em uso,
exceto se o médico solicitante
orientou a suspensão.
- Caso utilize marcapasso, trazer cópia das
informações do gerador do
marcapasso (modelo, série, data de
implantação e limiar agudo).
CARTEIRINHA DO MARCAPASSO.
- Nas 24 horas anteriores ao exame, a pele
do tórax não pode receber cremes,
pomadas, bronzeadores ou outras
substâncias oleosas.
- No dia do exame, recomenda-se que o
cliente tome banho o mais próximo
possível do horário da colocação do
aparelho de holter, uma vez que, durante a
monitorização, não é possível fazer a
higiene corporal completa. - Ao
comparecer à MAGSCAN, o indivíduo deve
estar usando um cinto que possua uma
largura máxima de 3,3cm, pois esse
acessório ajuda a prender o aparelho
de holter à sua cintura, e não vir com
camisa ou blusa muito justa ou colada ao
corpo, para evitar o risco dos eletrodos se
soltarem durante a colocação ou
retirada da blusa.
- Após o exame convém evitar a luz do sol
na pele do tórax pelo período de
uma semana. Em caso de necessidade
absoluta de exposição solar,
recomenda-se utilizar protetor solar com
FPS superior a 30.
- É necessário retornar à MAGSCAN no dia
seguinte, por volta do mesmo
horário, para retirar o aparelho de Holter.
- Anotar medicamento(s) dos últimos 5
dias.
Atenção:
Trazer uma pilha alcalina da marca
Duracell;
Comparecer 30 minutos antes do horário
marcado;
Manter uso das medicações;
Se tiver marca-passo, trazer a carteirinha.
Tomar banho antes de vir fazer o exame.
Usar sabão neutro e uma

toalha para esfregar a pele do tórax,
removendo bem a oleosidade. Não
usar nenhum tipo de creme, perfume,
pomada ou talco.
Não tomar banho durante o exame.
Ter cuidado com os movimentos para não
desconectar os fios do
aparelho ou os fios no próprio corpo.
Não pegar crianças no colo.
A entrega do aparelho deverá ser uma hora
antes de completar 24hs de
exame.
MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL, DA
PRESSÃO ARTERIAL (MAPA)
Instruções
- Este exame é realizado somente com
solicitação médica.
- A idade mínima para a realização do
exame é de 12 anos, devido à
necessidade de cooperação.
- De preferência, o exame deve ser
agendado em um dia de atividade normal.
Atenção:
- Se a circunferência do braço do cliente for
muito pequena ou muito grande,
pode haver limitação para a execução
desta monitorização.
Preparo
- É necessário entregar à MAGSCAN uma
relação com os nomes, as doses e
os horários de tomada dos medicamentos
em uso nos últimos cinco dias.
- Caso faça uso de medicamentos para
pressão, confirmar com o seu médico
solicitante se o exame deverá ser feito em
vigência do uso destas medicações
ou se elas devem ser suspensas e por
quantos dias.
- No dia do exame, convém tomar banho o
mais próximo possível do horário da
colocação do aparelho, uma vez que,
durante a monitorização, a higiene
corporal completa fica dificultada.
- O indivíduo precisa comparecer à
MAGSCAN com camisa de mangas curtas
e largas e com cinto (preferencialmente de
couro), pois esse acessório ajuda a
fixar o aparelho na cintura.
- O paciente deverá trazer 04 (quatro)

pilhas alcalinas AA da marca Duracell;
- É necessário retornar à MAGSCAN no dia
seguinte, por volta do mesmo
horário, para retirar o aparelho de Mapa.
Agendamento
Este exame deve ser agendado com
antecedência.
IMPORTANTE
Anotar medicamento(s) dos últimos 5 dias.
O paciente deverá trazer um cinto
(preferência couro) para a colocação do
equipamento + 04 (quatro) pilhas alcalinas
AA da marca Duracell
- Marque o exame para um dia de
atividades habituais como: trabalhar, dirigir,
atividades domésticas, etc. Deve-se evitar
a prática de exercícios físicos
durante as 24 horas que precedem o
exame.
- Venha para o exame de banho tomado e
com um cinto (não será permitido
tomar banho durante o exame). Em caso
de uso de medicamentos, traga a lista
dos mesmos com as doses e os horários
de sua tomada.
- O paciente deverá ter um dia de
atividades habituais. No momento do
funcionamento do aparelho o paciente
deverá manter o braço em que está
colocado o manguito, estendido ao lado do
corpo (esticado), até que o mesmo
seja totalmente desinflado. Este processo
geralmente ocorre a cada 20 minutos
durante o dia e a cada 30 minutos durante
o período da noite, sendo o
processo semelhante à medida da pressão
arterial no consultório.
- Exercícios físicos devem ser evitados
durante o exame.

ELETROCARDIOGRAMA DE REPOUSO

Instruções
Este exame é realizado somente com
solicitação médica.
Este exame é realizado por ordem de
chegada de segunda a sexta-feira de 8

às 16:30h e sábado de 7:30h às
11:00hs.
Preparo
- Adultos, não há necessidade de
preparo. Apenas se recomenda que o
cliente vista roupas confortáveis, que
possam ser abertas na região do tórax.
- Crianças: o procedimento padrão é
sempre realizar o exame sem sedação.
- Em casos de crianças agitadas (não
colaborativas), em que não se consiga
um traçado de qualidade satisfatória, o
exame não poderá ser realizado.
Portadores de Marcapasso: Trazer
cópia da carteirinha do marcapasso
contendo
as
informações
do
equipamento.
Cuidados após o exame
- O cliente deve evitar a luz solar na
pele do tórax pelo período de 48 horas.
Importante: Anotar medicamento(s)
do(s) último(s): 5 dias(s).

MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DA
PRESSÃO ARTERIAL (MAPA)

Instruções
- Este exame é realizado somente com
solicitação médica.
- A idade mínima para a realização do
exame é de 12 anos, devido à
necessidade de cooperação.
- De preferência, o exame deve ser
agendado em um dia de atividade
normal.
Atenção:

- Se a circunferência do braço do
cliente for muito pequena ou muito
grande, pode haver limitação para a
execução desta monitorização.
Preparo
- É necessário entregar à MAGSCAN
uma relação com os nomes, as doses e
os
horários
de
tomada
dos
medicamentos em uso nos últimos
cinco dias.
- Caso faça uso de medicamentos para
pressão, confirmar com o seu médico
solicitante se o exame deverá ser feito
em vigência do uso destas medicações
ou se elas devem ser suspensas e por
quantos dias.
- No dia do exame, convém tomar
banho o mais próximo possível do
horário da colocação do aparelho, uma
vez que, durante a monitorização, a
higiene
corporal
completa
fica
dificultada.
- O indivíduo precisa comparecer à
MAGSCAN com camisa de mangas
curtas e largas e com cinto
(preferencialmente de couro), pois esse
acessório ajuda a fixar o aparelho na
cintura.
- O paciente deverá trazer 04 (quatro)
pilhas alcalinas AA da marca Duracell;
- É necessário retornar à MAGSCAN no
dia seguinte, por volta do mesmo
horário, para retirar o aparelho de
Mapa.
Agendamento
Este exame deve ser agendado com
antecedência.

IMPORTANTE

Anotar medicamento(s) dos últimos 5
dias.
O paciente deverá trazer um cinto
(preferência couro) para a colocação do
equipamento + 04 (quatro) pilhas
alcalinas AA da marca Duracell

- Marque o exame para um dia de
atividades habituais como: trabalhar,
dirigir, atividades domésticas, etc.
Deve-se evitar a prática de exercícios
físicos durante as 24 horas que
precedem o exame.
- Venha para o exame de banho
tomado e com um cinto (não será
permitido tomar banho durante o
exame). Em caso de uso de
medicamentos, traga a lista dos
mesmos com as doses e os horários de
sua tomada.
- O paciente deverá ter um dia de
atividades habituais. No momento do
funcionamento do aparelho o paciente
deverá manter o braço em que está
colocado o manguito, estendido ao lado
do corpo (esticado), até que o mesmo
seja
totalmente
desinflado. Este
processo geralmente ocorre a cada 20
minutos durante o dia e a cada 30
minutos durante o período da noite,
sendo o processo semelhante à medida
da pressão arterial no consultório.
- Exercícios físicos devem ser evitados
durante o exame.

EXAMES PNEUMOLÓGICOS

ESPIROMETRIA COM
BRONCODILATADOR E ESPIROMETRIA
SEM BRONCODILATADOR

Critério de realização
- Este exame deve ser agendado com
antecedência.
- Este exame é realizado em clientes com
idade igual ou superior à 7 anos.
- Contudo, em crianças com idade inferior a
6 anos, o exame não é feito.
- O procedimento não pode ser efetuado
após exercício físico, devendo haver
um intervalo de duas horas entre sua
realização e a prática de atividade física.
- O cliente precisa informar à MAGSCAN os
nomes das medicações em uso.
- Se disponível, o cliente deve apresentar
resultado recente de hemograma,
colhido nos últimos 60 dias, assim como
provas funcionais ventilatórias
anteriores, se houver, uma vez que estas
permitem uma análise comparativa.
Contra-indicações
- O exame não deve ser realizado na
vigência de infecções respiratórias atuais
ou adquiridas nos últimos 15 dias, tais
como gripe, resfriado, pneumonia ou
sinusite aguda, trauma torácico, hemoptise
(tosse com sangue), descolamento
de retina, edema pulmonar ou angina
cardíaca (dor no peito), a não ser que
haja indicação médica precisa. Em caso de
dúvida, recomenda-se que o cliente
verifique com o médico solicitante.
Preparo
- Para realizar o exame, comparecer à
unidade sem o uso de batom.
- A menos que o médico tenha feito
expressa recomendação contrária, o uso
de broncodilatadores tem de ser
interrompido no dia do exame, de acordo
com
os intervalos abaixo:
Suspender quatro (04) horas antes:
Broncodilatadores de curta ação
(salbutamol, fenoterol, Aerolin, Aerojet,
Combivent, Duovent,
Berotec, Aero-ped, Aerotrat, Abulin,
Asmaliv, Broncodil,
Broncocilin, Novosalmol, Pneumolat,

Salbutalin, Saltamol e
Ventolin);
Suspender doze (12) horas antes:
Broncodilatadores de longa ação
(formoterol, salmeterol, Foraseq, Foradil,
Symbicort, Seretide,
Serevent, Alenia e Fluir).
-Alimentação:
Não há necessidade de jejum, mas o
cliente deve evitar uma
alimentação prévia volumosa e pesada,
visto que o procedimento exige
esforço para realizar as manobras de
sopro. O ideal é fazer uma
refeição leve duas horas antes do teste;
O cliente não pode consumir café, chá,
chocolate ou bebidas alcoólicas
nas seis horas que antecedem o exame;
- Cigarro:
Para fumantes, o teste exige um intervalo
de, pelo menos, duas horas
sem fumar antes de sua realização.

EXAMES NEUROLÓGICOS

EEG COM MAPEAMENTO / COM FOTO
ESTIMULAÇÃO / EEG EM VIGÍLIA E
SONO / SONO ESPONTÂNEO OU
INDUZIDO

Preparo
- O exame é com hora marcada, deve ser
agendado com antecedência.
- Chegar com 30 minutos de antecedência.
- Os cabelos precisam estar lavados com
sabão de coco ou shampoo neutro e
estar seco para a realização do EEG, não
podendo conter gel, musse, laquê ou
produtos finalizadores.
- Depois da aplicação de tintura nos
cabelos, é preciso aguardar um intervalo
de 48 horas para realizar o exame.
- É aconselhável a privação de sono pelo
maior tempo possível:
Adultos: dormir bem tarde, por volta de
meia noite, acordar às
4h da manhã e não dormir até a hora do
exame;
Crianças ou pacientes especiais: dormir o

mais tarde possível e acordar
às 4h da manhã. Cansar bastante a
criança. Não deixar o
paciente dormir até a hora do exame.
A criança não pode dormir no carro, à
caminho da MAGSCAN.
Crianças até 2 anos devem chegar à
Clínica com sono e com fome. Os
pais ou responsáveis precisam ter à mão
mamadeira ou alimentos
habituais, além dos apetrechos que o bebê
utilize para dormir, tais como
chupeta, travesseiros, objetos de apego,
etc.
Crianças de 2 a 12 anos devem dormir o
mínimo possível na véspera ou
no dia do EEG, além de estarem bem
alimentadas no momento da
avaliação.
- Não há necessidade de interromper as
medicações em uso.
- Recomenda-se vir acompanhado no dia
do exame.
- Usuários de lentes de contato precisam
retirá-las antes do
eletroencefalograma (EEG).
- A medicação feita é o hixizine, que é um
antialérgico (não é sonífero), que
ajuda a estimular o sono do paciente, por
isso, a importância de cansar bem o
paciente antes da realização do exame.

Preparo

PREPARO PARA A REALIZAÇÃO DE EEG
EM VIGÍLIA SIMPLES / ADMISSIONAL /
- Este exame deve ser agendado com
antecedência.
PERIÓDICO (ADULTOS)

- Não há necessidade de interromper as
medicações em uso.
- Recomenda-se vir acompanhado no
dia do exame.
- Usuários de lentes de contato
precisam
retirá-las
antes
do
eletroencefalograma (EEG).
Orientações

- Sair de casa bem alimentado para se
dirigir à MAGSCAN.
- Os cabelos precisam estar lavados
com sabão de coco ou shampoo neutro
e estar seco para a realização do EEG,
não podendo conter gel, musse, laquê
ou produtos finalizadores.
- Depois da aplicação de tintura nos
cabelos, é preciso aguardar um
intervalo de 48 horas para realizar o
exame.

RESSONÂNCIA

Instruções
ANGIO-RESSONÂNCIA

Exames incluídos:
Angio-ressonância magnética das artérias
carótidas e vertebrais;
Angio-ressonância magnética do abdome;
Angio-ressonância magnética de aorta /
ilíacas;
Angio-ressonância magnética da aorta
torácica;
Angio-ressonância magnética do encéfalo
(arterial);
Angio-ressonância magnética do encéfalo
(venosa);
Angio-ressonância magnética de membros
inferiores (arterial);
Angio-ressonância magnética de artérias
pulmonares;

- A execução do exame depende da
adequada acomodação do cliente no
equipamento
de
ressonância
magnética, o que é avaliado no
momento do estudo, de acordo com a
distribuição da gordura corporal e com
a circunferência abdominal de cada
pessoa. De qualquer modo, trata-se de
um fator importante para os indivíduos
com peso superior a 150 kg.
- Este exame é realizado somente com
solicitação médica.
- Pode ser feito com anestesia. Sendo
obrigatória para menores de 5 anos de
idade ou pessoas de qualquer idade
que
possuam
dificuldades
em
colaborar.
Recomendações importantes:
- Comparecer à Unidade sem joias,
brincos ou pulseiras. A retirada de
piercings, se houver, será necessária;

Angio-ressonância magnética de artérias
renais.

- Estar com cabelos secos, sem uso de
gel ou cremes;
- Não usar óleos corporais ou cremes
analgésicos no local do estudo.
- Clientes que utilizam aparelho
ortodôntico móvel precisam retirá-lo
antes do exame. Os fixos, embora
possam prejudicar a qualidade do
exame, não apresentam risco para o
cliente. Porém, No caso de o aparelho
fixo gerar artefatos que impedem a
avaliação do exame, será informado ao
paciente, que precisará retornar com
seu médico para avaliar se há
possibilidade de solicitar outro exame
que não gere artefatos ou se,
estritamente necessária a RM, que
avalie a possibilidade da remoção do
aparelho ortodôntico fixo antes do
exame.
- Clientes menores de 18 anos:
Devem estar acompanhados de
um responsável legal, que
precisa permanecer na unidade
até o fim do procedimento.
- Clientes acima de 70 anos:
Necessário apresentar resultado
de Creatinina realizado nos
últimos 60 dias.
O resultado atual de Creatinina também
é necessário para clientes que
apresentam os seguintes quadros:
- Doença renal aguda ou crônica
- Realizado transplante renal ou
procedimento cirúrgico de rins
e/ou vias urinárias
- Diabéticos
- Hipertensão ou gota
Clientes alérgicos a contraste

Entrar em contato com a Central
de Atendimento para obter
orientações
- Mulheres em período de amamentação
Recomenda-se por precaução, interromper
a amamentação por 24h após o uso do
contraste, para tanto, recomenda-se que
seja ordenhado o leite antes do exame,
para ser oferecido à criança neste período.
Em caso de dúvidas, entrar em contato
com a Central de Atendimento para
maiores informações.

- O cliente deve apresentar exames
anteriores, se houver;
- Clientes acamados ou hospitalizados
somente poderão ser atendidos nas
unidades de atendimento caso estejam
acompanhados de ambulância e
médico
assistente,
que
deverão
permanecer na unidade durante toda a
realização do exame e até o término do
mesmo. É necessário contato hospitalar
com nossa equipe de enfermagem
previamente para informar condições
clínicas do paciente.
Preparo
- Caso tenha o hábito de tomar algum
tipo de calmante, sedativo ou relaxante,
poderá tomá-lo 1 hora antes do exame,
na dosagem em que está habituado.
Porém, deverá comparecer à Clínica
acompanhado e não deverá dirigir
veículo automotivo após seu uso..
- No caso de antecedentes alérgicos,
informe no momento do agendamento
para que seja avaliada a necessidade
do uso de contraste e possivelmente de
preparo antialérgico.
Contraindicações:
É PROIBIDA A ENTRADA NAS
SALAS
DE
RESSONÂNCIA
MAGNÉTICA
PORTANDO
QUALQUER OBJETO METÁLICO NO

CORPO
(RELÓGIOS,
BRINCOS,
MOEDAS,
MAGNÉTICO, ETC).

CHAVES,
CARTÃO

PACIENTES
SUBMETIDOS
À
CIRURGIAS
NEUROLÓGICAS
DEVEM
APRESENTAR
LAUDO
MÉDICO INFORMANDO A MARCA E
MODELO
DO
MATERIAL
IMPLANTADO (POR EXEMPLO NO
CASO
DE
EMBOLIZAÇÃO
DE
ANEURISMAS) E INFORMANDO A
COMPATIBILIDADE DO MATERIAL
COM O CAMPO MAGNÉTICO DA
RESSONÂNCIA.

ATENÇÃO:
Em caso de conter materiais
metálicos não descritos aqui, o
cliente deve entrar em contato com a
MAGSCAN
para
verificar
a
possibilidade de realizar o exame.
a) Os seguintes materiais contra
indicam a realização do exame:
Marca-passo cardíaco;
Neuroestimulador;
Clipes de aneurisma;
Implantes e aparelhos oculares
(exceto lentes intraoculares para
catarata);
Implantes otológicos cocleares;
Fixadores ortopédicos externos;
Acidente com arma de fogo: a
depender do local. Informe para
verificar a possibilidade de
realizar o exame.
b) Materiais permitidos
realização do exame:

para

a

- Clipes utilizados em cirurgias de
vesícula biliar;

- Próteses valvares cardíacas (mesmo
as metálicas);
- Implantes ortopédicos, como próteses,
pinos, parafusos e hastes (exceto os
fixadores externos). Exceto se paciente
inconsciente;
- Derivação ventriculoperitoneal;
- Dispositivo intrauterino (DIU);
- Stents intravasculares (como Stent
coronariano,
por
exemplo)
são
permitidos para a realização da
ressonância somente após 6 semanas
de sua colocação;
c) Tatuagens e Maquiagem definitiva:
esperar pelo menos 30 dias para
realizar a RM;
d) A RM deve ser evitada no primeiro
trimestre de gestação (até 16
semanas). Caso haja dúvida em
relação a possível gestação inicial,
necessária confirmação com exame
de beta-HCG sanguíneo;
e) Portadores de clipe de aneurisma,
próteses de ouvido ou expansor
mamário, o exame só poderá ser
realizado se comprovarem a marca e
modelo de objeto utilizado, por meio
de formulário, cartão de fabricante
ou carta do médico informando a
marca, modelo e ano de fabricação,
(caso já tenha realizado RM após a
colocação do objeto, trazer o laudo e
imagens do dia do exame);

Informações sobre o exame
ARTRO-RESSONÂNCIA
Exames incluídos
Artro-ressonância magnética do joelho;

- Trata-se de exame de ressonância
magnética da articulação em estudo
(ombro, quadril ou joelho), sem e com
contraste intra-articular;

Artro-ressonância magnética do ombro;
Artro-ressonância magnética do quadril;

- Este exame é realizado em dois
momentos. No primeiro o paciente deve
comparecer à clínica, sem necessidade
de jejum, para realizar a primeira fase
do exame sem contraste articular. Em
um segundo momento, também sem
necessidade
de
jejum,
deverá
comparecer à Clínica para introdução
intra-articular do meio de contraste
paramagnético gadolínio, diluído a 1%,
por punção percutânea orientada por
radioscopia (Este procedimento é feito
por um médico especialista) e
complementação do exame novamente
na ressonância.
- Critérios de realização
- A execução do exame depende da
adequada acomodação do cliente no
equipamento
de
ressonância
magnética, o que é avaliado no
momento do estudo, de acordo com a
distribuição da gordura corporal e com
a circunferência abdominal de cada
pessoa. De qualquer modo, trata-se de
um fator importante para os indivíduos
com peso superior a 120 kg.
- Este exame é realizado apenas com
solicitação médica.
- Necessário trazer exames anteriores,
quando
houver
histórico
de
acompanhamento.
- Clientes menores de 18 anos devem
estar
acompanhados
de
um
responsável
legal,
que
precisa
permanecer na unidade até o fim do
procedimento.
- Para a realização do procedimento, é
necessário comparecer à unidade com
os cabelos secos, sem uso de gel ou
creme, sem maquiagem ou qualquer
outro cosmético em qualquer parte do

corpo, assim como, estar sem joias,
brincos ou piercings.
- A região de interesse deve estar limpa
e sem resíduos de cremes ou pomadas.
- Para clientes com tala gessada, são
feitas todas as tentativas para
realização do procedimento, porém, em
casos
de
impossibilidade,
a
ressonância deve ser suspensa. A
Clínica não está autorizada a retirá-la.
Verifique com seu médico antes de
fazer tal exame.
- Clientes acamados ou hospitalizados
somente poderão ser atendidos nas
unidades de atendimento caso estejam
acompanhados de ambulância e
médico
assistente,
que
deverão
permanecer na unidade durante toda a
realização do exame e até o término do
mesmo. É necessário contato hospitalar
com nossa equipe de enfermagem
previamente para informar condições
clínicas do paciente.
Preparo
- Caso tenha o hábito de tomar algum
tipo de calmante, sedativo ou relaxante,
poderá tomá-lo 1 hora antes do exame,
na dosagem em que está habituado.
- Não necessita jejum.
Contraindicações
Os
seguintes
materiais
são
contraindicados para a realização do
exame:
Marca-passo cardíaco
Neuroestimulador
Clipes de aneurisma
Implantes e aparelhos oculares
(exceto lentes intraoculares para
catarata)
✔ Implantes otológicos cocleares
✔
✔
✔
✔

✔ Fixadores ortopédicos externos
b) Materiais permitidos
realização do exame:

para

a

✔ Clipes utilizados em cirurgias de
vesícula biliar
✔ Próteses valvares cardíacas
(mesmo as metálicas)
✔ Implantes ortopédicos, como
próteses, pinos, parafusos e
hastes (exceto os fixadores
externos)
✔ Derivação ventriculoperitoneal
Dispositivo intrauterino (DIU)
✔ "Stents" intravasculares (como
"stent" coronariano, por exemplo)
são permitidos para a realização
da ressonância somente após 6
semanas de sua colocação.
c) Tatuagens e Maquiagem definitiva:
esperar pelo menos 30 dias para
realizar a RM;
d) A RM deve ser evitada no primeiro
trimestre
de gestação (até 16
semanas). Caso haja dúvida em
relação a possível gestação inicial,
necessária confirmação com exame de
beta-HCG sanguíneo.
e) Portadores de clipe de aneurisma,
próteses de ouvido ou expansor
mamário, o exame só poderá ser
realizado se comprovarem a marca e
modelo de objeto utilizado, por meio de
formulário, cartão de fabricante ou carta
do médico informando a marca, modelo
e ano de fabricação.
Caso já tenha realizado RM após a
colocação do objeto, trazer o laudo e
imagens do dia do exame.

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO
CORAÇÃO

- Trata-se de exame de ressonância
magnética do coração.

- ESTE EXAME REQUER UM JEJUM
MÍNIMO DE QUATRO HORAS.
Critérios de realização
- Este exame NÃO é realizado com
anestesia, pois requer colaboração do
paciente.
- Não realizamos este exame em
menores de 12 anos.
Recomendações importantes:
- Comparecer à Unidade sem joias,
brincos e pulseiras. A retirada de
piercings, se houver, será necessária.
- Estar com cabelos secos, sem uso de
gel ou cremes
- Não usar óleos corporais ou cremes
analgésicos no local do estudo.
- Clientes menores de 18 anos:
✔ Devem estar acompanhados de
um responsável legal, que
precisa permanecer na unidade
até o fim do procedimento;
- Clientes acima de 70 anos:
✔ Necessário apresentar resultado
de Creatinina realizado nos
últimos 60 dias.
O resultado atual de Creatinina também
é necessário para clientes que
apresentam os seguintes quadros:
✔ Doença renal aguda ou crônica
✔ Realizado transplante renal ou
procedimento cirúrgico de rins
e/ou vias urinárias
✔ Diabéticos
✔ Hipertensão ou gota
- Clientes alérgicos a contraste ou
alergia importante à medicamentos e/ou
alimentos:

Entrar em contato com a Central
de Atendimento para obter
orientações

Mulheres
amamentação

em

período

de

Recomenda-se
por
precaução,
interromper a amamentação por 24h
após o uso do contraste, para tanto,
recomenda-se que seja ordenhado o
leite antes do exame, para ser oferecido
à criança neste período. Em caso de
dúvidas, entrar em contato com a
Central de Atendimento para maiores
informações.

- O cliente deve apresentar exames
anteriores, se houver.
Preparo
Nas 48h que antecedem o exame:
O cliente deve suspender o uso
dos medicamentos sildenafil
(Revatio e Viagra), tadalafila
(Cialis) ou vardenafila (Levitra e
Vivanza).
Nas 24 horas que antecedem o
exame:
O cliente não deve ingerir
produtos
que
apresentem
cafeína e outras xantinas em sua
composição, como café (mesmo
o
descafeinado),
chás,
chocolate, refrigerantes (mesmo
bebidas levemente gaseificadas
e
água
tônica),
bebidas
energéticas
e
alguns
medicamentos.
O
consumo
dessas substâncias inviabiliza a
realização do exame.
Não ingerir bebidas alcoólicas.

Não utilizar cremes, pomadas,
loções ou óleos sobre a pele do
tórax.
No dia do exame:
Fumantes precisam ficar sem
fumar pelo menos três horas
antes do exame e uma hora
após seu término.
No dia do procedimento, não
devem ser feitos exercícios
físicos.
É necessário o jejum de quatro
horas antes da realização do
exame.
Preferencialmente, não vir com
objetos metálicos (correntes,
colares, gargantilhas, etc.).
Para homens, pode haver
necessidade
de
realizar
tricotomia (raspagem dos pêlos)
em alguns pontos do tórax para
permitir a fixação dos eletrodos.
- Caso tenha o hábito de tomar algum
tipo de calmante, sedativo ou relaxante,
poderá tomá-lo 1 hora antes do exame,
na dosagem em que está habituado.
Neste caso deverá comparecer ao
exame acompanhado e não deverá
dirigir (veículo automotivo).
Contraindicações
Os
seguintes
materiais
são
contraindicados para a realização do
exame:
Marca-passo cardíaco
Neuroestimulador
Clipes de aneurisma
Implantes e aparelhos oculares
(exceto lentes intraoculares para
catarata)
Implantes otológicos cocleares
Fixadores ortopédicos externos

b) Materiais permitidos
realização do exame:

para

a

Clipes utilizados em cirurgias de
vesícula biliar
Próteses valvares cardíacas
(mesmo as metálicas)
Implantes ortopédicos, como
próteses, pinos, parafusos e
hastes (exceto os fixadores
externos)
Derivação ventriculoperitoneal
Dispositivo intrauterino (DIU)
"Stents" intravasculares (como
"stent" coronariano, por exemplo)
são permitidos para a realização
da ressonância somente após 6
semanas de sua colocação.
c) Tatuagens e Maquiagem definitiva:
esperar pelo menos 30 dias para
realizar a RM;
d) A RM deve ser evitada no primeiro
trimestre
de gestação (até 16
semanas). Caso haja dúvida em
relação a possível gestação inicial,
necessária confirmação com exame de
beta-HCG sanguíneo.
e) Portadores de clipe de aneurisma,
próteses de ouvido ou expansor
mamário, o exame só poderá ser
realizado se comprovarem a marca e
modelo de objeto utilizado, por meio de
formulário, cartão de fabricante ou carta
do médico informando a marca, modelo
e ano de fabricação.
Caso já tenha realizado RM após a
colocação do objeto, trazer o laudo e
imagens do dia do exame.

Instruções
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO

- A execução do exame depende da
adequada acomodação do cliente no

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA
AVALIAÇÃO DE FLUXO LIQUÓRICO
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO
(COM ESPECTROSCOPIA E/OU
PERFUSÃO)

equipamento
de
ressonância
magnética, o que é avaliado no
momento do estudo, de acordo com a
distribuição da gordura corporal e com
a circunferência abdominal de cada
pessoa. De qualquer modo, trata-se de
um fator importante para os indivíduos
com peso superior a 150 kg.
- Este exame é realizado somente com
solicitação médica.
- Pode ser feito com anestesia em
crianças até 5 anos ou pessoas de
qualquer idade
que sabidamente
tenham dificuldades em colaborar.

Recomendações importantes:
- Comparecer à Unidade sem joias,
brincos ou pulseiras. A retirada de
piercings, se houver, será necessária;
- Estar com cabelos secos, sem uso de
gel ou cremes;
- Não usar óleos corporais ou cremes
analgésicos no local do estudo.
- Clientes que utilizam aparelho
ortodôntico móvel precisam retirá-lo
antes do exame. Os fixos, embora
possam prejudicar a qualidade do
exame, não apresentam risco para o
cliente. Porém, no caso de o aparelho
fixo gerar artefatos que impedem a
avaliação do exame, será informado ao
paciente, que precisará retornar com
seu médico para avaliar se há
possibilidade de solicitar outro exame
que não gere artefatos ou se,
estritamente necessária a RM, que
avalie a possibilidade da remoção do
aparelho ortodôntico fixo antes do
exame.
- Clientes menores de 18 anos:

✔ Devem estar acompanhados de
um responsável legal, que
precisa permanecer na unidade
até o fim do procedimento.
- Clientes acima de 70 anos:
✔ Necessário apresentar resultado
de Creatinina realizado nos
últimos 60 dias.
O resultado atual de Creatinina também
é necessário para clientes que
apresentam os seguintes quadros:
✔ - Doença renal aguda ou crônica
✔ - Realizado transplante renal ou
procedimento cirúrgico de rins
e/ou vias urinárias
✔ - Diabéticos
✔ - Hipertensão ou gota
Clientes alérgicos a contraste
✔ Entrar em contato com a Central
de Atendimento para obter
orientações
Mulheres
amamentação

em

período

de

Recomenda-se
por
precaução
,
interromper a amamentação por 24h
após o uso do contraste, para tanto,
recomenda-se que seja ordenhado o
leite antes do exame, para ser oferecido
à criança neste período. Em caso de
dúvidas, entrar em contato com a
Central de Atendimento para maiores
informações.
- O cliente deve apresentar exames
anteriores, se houver;
- Clientes acamados ou hospitalizados
somente poderão ser atendidos nas
unidades de atendimento caso estejam
acompanhados de ambulância e
médico
assistente,
que
deverão
permanecer na unidade durante toda a

realização do exame e até o término do
mesmo. É necessário contato hospitalar
com nossa equipe de enfermagem
previamente para informar condições
clínicas do paciente.
Preparo
- Caso tenha o hábito de tomar algum
tipo de calmante, sedativo ou relaxante,
poderá tomá-lo 1 hora antes do exame,
na dosagem em que está habituado.
Porém, deverá comparecer à Clínica
acompanhado e não deverá dirigir
veículo automotivo após seu uso..
- No caso de antecedentes alérgicos,
informe no momento do agendamento
para que seja avaliada a necessidade
do uso de contraste e possivelmente de
preparo antialérgico.
Contraindicações
É PROIBIDA A ENTRADA NAS
SALAS
DE
RESSONÂNCIA
MAGNÉTICA
PORTANDO
QUALQUER OBJETO METÁLICO NO
CORPO
(RELÓGIOS,
CHAVES,
BRINCOS,
MOEDAS,
CARTÃO
MAGNÉTICO, ETC).
PACIENTES
SUBMETIDOS
À
CIRURGIAS
NEUROLÓGICAS
DEVEM
APRESENTAR
LAUDO
MÉDICO INFORMANDO A MARCA E
MODELO
DO
MATERIAL
IMPLANTADO (POR EXEMPLO NO
CASO
DE
EMBOLIZAÇÃO
DE
ANEURISMAS) E INFORMANDO A
COMPATIBILIDADE DO MATERIAL
COM O CAMPO MAGNÉTICO DA
RESSONÂNCIA.
ATENÇÃO:
Em caso de conter materiais
metálicos não descritos aqui, o
cliente deve entrar em contato com a

MAGSCAN
para
verificar
possibilidade de realizar o exame.

a

a) Os seguintes materiais contra
indicam a realização do exame:
Marca-passo cardíaco;
Neuroestimulador;
Clipes de aneurisma;
Implantes e aparelhos oculares
(exceto lentes intraoculares para
catarata);
✔ Implantes otológicos cocleares;
✔ Fixadores ortopédicos externos;
✔ Acidente com arma de fogo: a
depender do local. Informe para
verificar a possibilidade de
realizar o exame.
✔
✔
✔
✔

b) Materiais permitidos
realização do exame:

para

a

- Clipes utilizados em cirurgias de
vesícula biliar;
- Próteses valvares cardíacas (mesmo
as metálicas);
- Implantes ortopédicos, como próteses,
pinos, parafusos e hastes (exceto os
fixadores externos). Exceto se paciente
inconsciente;
- Derivação ventriculoperitoneal;
- Dispositivo intrauterino (DIU);
- Stents intravasculares (como Stent
coronariano,
por
exemplo)
são
permitidos para a realização da
ressonância somente após 6 semanas
de sua colocação;
c) Tatuagens e Maquiagem definitiva:
esperar pelo menos 30 dias para
realizar a RM;
d) A RM deve ser evitada no primeiro
trimestre de gestação (até 12
semanas). Caso haja dúvida em
relação à possível gestação inicial,

necessária confirmação com exame
de beta-HCG sanguíneo;
e) Portadores de clipe de aneurisma,
próteses de ouvido ou expansor
mamário, o exame só poderá ser
realizado se comprovarem a marca e
modelo de objeto utilizado, por meio
de formulário, cartão de fabricante
ou carta do médico informando a
marca, modelo e ano de fabricação,
(caso já tenha realizado RM após a
colocação do objeto, trazer o laudo e
imagens do dia do exame).
Instruções
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA
HIPÓFISE

- A execução do exame depende da
adequada acomodação do cliente no
equipamento
de
ressonância
magnética, o que é avaliado no
momento do estudo, de acordo com a
distribuição da gordura corporal e com
a circunferência abdominal de cada
pessoa. De qualquer modo, trata-se de
um fator importante para os indivíduos
com peso superior a 150 kg.
- Este exame é realizado somente com
solicitação médica.
- Pode ser feito com anestesia em
menores de 5 anos de idade ou
pessoas de qualquer idade que
possuam dificuldades em colaborar.
Recomendações importantes:
- Comparecer à Unidade sem joias,
brincos ou pulseiras. A retirada de
piercings, se houver, será necessária;
- Estar com cabelos secos, sem uso de
gel ou cremes;
- Não usar óleos corporais ou cremes
analgésicos no local do estudo.

- Clientes que utilizam aparelho
ortodôntico móvel precisam retirá-lo
antes do exame. Os fixos, embora
possam prejudicar a qualidade do
exame, não apresenta risco para o
cliente. Porém, no caso de o aparelho
fixo gerar artefatos que impedem a
avaliação do exame, será informado ao
paciente, que precisará retornar com
seu médico para avaliar se há
possibilidade de solicitar outro exame
que não gere artefatos ou se,
estritamente necessária a RM, que
avalie a possibilidade da remoção do
aparelho ortodôntico fixo antes do
exame.
- Clientes menores de 18 anos:
✔ Devem estar acompanhados de
um responsável legal, que
precisa permanecer na unidade
até o fim do procedimento.
- Clientes acima de 70 anos:
✔ Necessário apresentar resultado
de Creatinina realizado nos
últimos 60 dias.
O resultado atual de Creatinina também
é necessário para clientes que
apresentam os seguintes quadros:
✔ - Doença renal aguda ou crônica
✔ - Realizado transplante renal ou
procedimento cirúrgico de rins
e/ou vias urinárias
✔ - Diabéticos
✔ - Hipertensão ou gota
Clientes alérgicos a contraste
✔ Entrar em contato com a Central
de Atendimento para obter
orientações.
Mulheres
amamentação:

em

período

de

Recomenda-se
por
precaução,
interromper a amamentação por 24h
após o uso do contraste, para tanto,
recomenda-se que seja ordenhado o
leite antes do exame, para ser oferecido
à criança neste período. Em caso de
dúvidas, entrar em contato com a
Central de Atendimento para maiores
informações.
- O cliente deve apresentar exames
anteriores, se houver, INCLUSIVE
RESULTADOS
HORMONAIS:
PROLACTINA;
- Clientes acamados ou hospitalizados
somente poderão ser atendidos nas
unidades de atendimento caso estejam
acompanhados de ambulância e
médico
assistente,
que
deverão
permanecer na unidade durante toda a
realização do exame e até o término do
mesmo. É necessário contato hospitalar
com nossa equipe de enfermagem
previamente para informar condições
clínicas do paciente.
Preparo
- Caso tenha o hábito de tomar algum
tipo de calmante, sedativo ou relaxante,
poderá tomá-lo 1 hora antes do exame,
na dosagem em que está habituado.
Porém, deverá comparecer à Clínica
acompanhado e não deverá dirigir
veículo automotivo após seu uso..
- No caso de antecedentes alérgicos,
informe no momento do agendamento
para que seja avaliada a necessidade
do uso de contraste e possivelmente de
preparo antialérgico.
Contraindicações
É PROIBIDA A ENTRADA NAS
SALAS
DE
RESSONÂNCIA
MAGNÉTICA
PORTANDO
QUALQUER OBJETO METÁLICO NO

CORPO
(RELÓGIOS,
BRINCOS,
MOEDAS,
MAGNÉTICO, ETC).

CHAVES,
CARTÃO

PACIENTES
SUBMETIDOS
À
CIRURGIAS
NEUROLÓGICAS
DEVEM
APRESENTAR
LAUDO
MÉDICO INFORMANDO A MARCA E
MODELO
DO
MATERIAL
IMPLANTADO (POR EXEMPLO NO
CASO
DE
EMBOLIZAÇÃO
DE
ANEURISMAS) E INFORMANDO A
COMPATIBILIDADE DO MATERIAL
COM O CAMPO MAGNÉTICO DA
RESSONÂNCIA.
ATENÇÃO:
Em caso de conter materiais
metálicos não descritos aqui, o
cliente deve entrar em contato com a
MAGSCAN
para
verificar
a
possibilidade de realizar o exame.
a) Os seguintes materiais contra
indicam a realização do exame:
Marca-passo cardíaco;
Neuroestimulador;
Clipes de aneurisma;
Implantes e aparelhos oculares
(exceto lentes intraoculares para
catarata);
✔ Implantes otológicos cocleares;
✔ Fixadores ortopédicos externos;
✔ Acidente com arma de fogo: a
depender do local. Informe para
verificar a possibilidade de
realizar o exame.
✔
✔
✔
✔

b) Materiais permitidos
realização do exame:

para

a

- Clipes utilizados em cirurgias de
vesícula biliar;
- Próteses valvares cardíacas (mesmo
as metálicas);

- Implantes ortopédicos, como próteses,
pinos, parafusos e hastes (exceto os
fixadores externos). Exceto de paciente
inconsciente.
- Derivação ventriculoperitoneal
- Dispositivo intrauterino (DIU)
- Stents intravasculares (como Stent
coronariano,
por
exemplo)
são
permitidos para a realização da
ressonância somente após 6 semanas
de sua colocação.
c) Tatuagens e Maquiagem definitiva:
esperar pelo menos 30 dias para
realizar a RM.
d) A RM deve ser evitada no primeiro
trimestre de gestação (até 12
semanas). Caso haja dúvida em
relação a possível gestação inicial,
necessário confirmação com exame
de beta-HCG sanguíneo.
e) Portadores de clipe de aneurisma,
próteses de ouvido ou expansor
mamário, o exame só poderá ser
realizado se comprovarem a marca e
modelo de objeto utilizado, por meio
de formulário, cartão de fabricante
ou carta do médico informando a
marca, modelo e ano de fabricação,
(caso já tenha realizado RM após a
colocação do objeto, trazer o laudo e
imagens do dia do exame);

Instruções
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DAS
ÓRBITAS

- A execução do exame depende da
adequada acomodação do cliente no
equipamento
de
ressonância
magnética, o que é avaliado no
momento do estudo, de acordo com a
distribuição da gordura corporal e com
a circunferência abdominal de cada

pessoa. De qualquer modo, trata-se de
um fator importante para os indivíduos
com peso superior a 150 kg.
- Este exame é realizado somente com
solicitação médica.
- Pode ser feito com anestesia. Sendo
obrigatória para menores de 5 anos de
idade ou pessoas de qualquer idade
que
possuam
dificuldades
em
colaborar.
Recomendações importantes:
- Não usar maquiagem no rosto e área
dos olhos, em especial uso de rímel,
cílios postiços, sombra ou lápis de olho.
Os
pigmentos
destes
produtos
geralmente
causam
artefatos
e
prejudicam a qualidade do exame.
- Retirar lentes antes do exame.
- Comparecer à Unidade sem joias,
brincos ou pulseiras. A retirada de
piercings, se houver, será necessária;
- Estar com cabelos secos, sem uso de
gel ou cremes;
- Não usar óleos corporais ou cremes
analgésicos no local do estudo.
- Clientes que utilizam aparelho
ortodôntico móvel precisam retirá-lo
antes do exame. Os fixos, embora
possam prejudicar a qualidade do
exame, não apresentam risco para o
cliente. Porém, no caso de o aparelho
fixo gerar artefatos que impedem a
avaliação do exame, será informado ao
paciente, que precisará retornar com
seu médico para avaliar se há
possibilidade de solicitar outro exame
que não gere artefatos ou se,
estritamente necessária a RM, que
avalie a possibilidade da remoção do

aparelho ortodôntico fixo antes do
exame.
- Clientes menores de 18 anos:
✔ Devem estar acompanhados de
um responsável legal, que
precisa permanecer na unidade
até o fim do procedimento.
- Clientes acima de 70 anos:
✔ Necessário apresentar resultado
de Creatinina realizado nos
últimos 60 dias.
O resultado atual de Creatinina também
é necessário para clientes que
apresentam os seguintes quadros:
✔ - Doença renal aguda ou crônica
✔ - Realizado transplante renal ou
procedimento cirúrgico de rins
e/ou vias urinárias
✔ - Diabéticos
✔ - Hipertensão ou gota
Clientes alérgicos a contraste
✔ Entrar em contato com a Central
de Atendimento para obter
orientações
Mulheres
amamentação

em

período

de

Recomenda-se
por
precaução,
interromper a amamentação por 24h
após o uso do contraste, para tanto,
recomenda-se que seja ordenhado o
leite antes do exame, para ser oferecido
à criança neste período. Em caso de
dúvidas, entrar em contato com a
Central de Atendimento para maiores
informações.
- O cliente deve apresentar exames
anteriores, se houver;
- Clientes acamados ou hospitalizados
somente poderão ser atendidos nas

unidades de atendimento caso estejam
acompanhados de ambulância e
médico
assistente,
que
deverão
permanecer na unidade durante toda a
realização do exame e até o término do
mesmo. É necessário contato hospitalar
com nossa equipe de enfermagem
previamente para informar condições
clínicas do paciente.
Preparo
- Caso tenha o hábito de tomar algum
tipo de calmante, sedativo ou relaxante,
poderá tomá-lo 1 hora antes do exame,
na dosagem em que está habituado.
Porém, deverá comparecer à Clínica
acompanhado e não deverá dirigir
veículo automotivo após seu uso.
- No caso de antecedentes alérgicos,
informe no momento do agendamento
para que seja avaliada a necessidade
do uso de contraste e possivelmente de
preparo antialérgico.
Contraindicações
É PROIBIDA A ENTRADA NAS
SALAS
DE
RESSONÂNCIA
MAGNÉTICA
PORTANDO
QUALQUER OBJETO METÁLICO NO
CORPO
(RELÓGIOS,
CHAVES,
BRINCOS,
MOEDAS,
CARTÃO
MAGNÉTICO, ETC).
PACIENTES
SUBMETIDOS
À
CIRURGIAS
NEUROLÓGICAS
DEVEM
APRESENTAR
LAUDO
MÉDICO INFORMANDO A MARCA E
MODELO
DO
MATERIAL
IMPLANTADO (POR EXEMPLO NO
CASO
DE
EMBOLIZAÇÃO
DE
ANEURISMAS) E INFORMANDO A
COMPATIBILIDADE DO MATERIAL
COM O CAMPO MAGNÉTICO DA
RESSONÂNCIA.
ATENÇÃO:

Em caso de conter materiais
metálicos não descritos aqui, o
cliente deve entrar em contato com a
MAGSCAN
para
verificar
a
possibilidade de realizar o exame.
a) Os seguintes materiais contra
indicam a realização do exame:
Marca-passo cardíaco;
Neuroestimulador;
Clipes de aneurisma;
Implantes e aparelhos oculares
(exceto lentes intraoculares para
catarata);
✔ Implantes otológicos cocleares;
✔ Fixadores ortopédicos externos;
✔ Acidente com arma de fogo: a
depender do local. Informe para
verificar a possibilidade de
realizar o exame.
✔
✔
✔
✔

b) Materiais permitidos
realização do exame:

para

a

- Clipes utilizados em cirurgias de
vesícula biliar;
- Próteses valvares cardíacas (mesmo
as metálicas);
- Implantes ortopédicos, como próteses,
pinos, parafusos e hastes (exceto os
fixadores externos). Exceto de paciente
inconsciente.
- Derivação ventriculoperitoneal
- Dispositivo intrauterino (DIU)
- Stents intravasculares (como Stent
coronariano,
por
exemplo)
são
permitidos para a realização da
ressonância somente após 6 semanas
de sua colocação.
c) Tatuagens e Maquiagem definitiva:
esperar pelo menos 30 dias para
realizar a RM.

d) A RM deve ser evitada no primeiro
trimestre de gestação (até 12
semanas). Caso haja dúvida em
relação a possível gestação inicial,
necessário confirmação com exame
de beta-HCG sanguíneo.
e) Portadores de clipe de aneurisma,
próteses de ouvido ou expansor
mamário, o exame só poderá ser
realizado se comprovarem a marca e
modelo de objeto utilizado, por meio
de formulário, cartão de fabricante
ou carta do médico informando a
marca, modelo e ano de fabricação,
(caso já tenha realizado RM após a
colocação do objeto, trazer o laudo e
imagens do dia do exame).

EXAMES RADIOLÓGICOS – RX CONTRASTADO

HISTEROSSALPINGOGRAFIA

Instruções
- Este exame deve ser agendado com
antecedência.
- Este exame utiliza contraste iodado.
Deve-se preencher o questionário de
segurança para exames com contraste.
- Este exame é realizado somente com
solicitação
médica.
Pode-se
encaminhar o pedido médico pelo
Whatsapp (para verificação de data e
informações).
- Procedimentos *com sedação*
devem ser agendados no dia em que é
organizada a agenda de anestesia.
- É necessário encaminhar com
antecedência um exame preventivo
recente (colpocitologia oncótica), com

data de validade de pelo menos 06
meses antes da realização deste
exame;
- Caso haja alterações ou sinais de
infecção no preventivo apresentado, a
paciente deve passar em uma consulta
com o médico ginecologista para
solicitar uma avaliação ginecológica,
tratar
possível
infecção
e
o
ginecologista deve elaborar um relatório
informando se a paciente está apta ou
não (expor o parecer).
- Na suspeita de infecção do trato
genital recente (ex: corrimento vaginal,
prurido (coceira), irritação cutânea na
região
íntima,
odor
íntimo
desagradável) este exame não poderá
ser realizado. Converse com seu
médico para avaliar a necessidade de
um tratamento antes da realização
deste exame.
- Informar se o ciclo menstrual é regular
ou irregular .
- Informar para o agendamento qual
foi o primeiro dia do último ciclo
menstrual (o dia que desceu o
sangramento).
- A histerossalpingografia só pode
ser feita entre o 6º e o 12º dia do
ciclo menstrual, isto é, após o início
da
menstruação.
(Verificar
a
disponibilidade da agenda).
- Caso a cliente informe que não
menstrua regularmente o exame
poderá ser realizado em qualquer data
mediante apresentação de teste de
gravidez (Bhcg recente – pelo menos
02 dias antes do dia do exame).
- Se houver suspeita de gravidez, a
cliente não poderá realizar o exame.
- Menores de 18 anos devem estar
acompanhadas de um responsável
legal.

- O limite de peso nos equipamentos de
Raios-X, desta Clínica, é de 130 kg.

- É comum pequeno sangramento
vaginal após o exame: Recomenda-se
trazer absorvente higiênico e material
de
higiene pessoal que julgar
necessário no dia da realização do
exame.
- No caso de exame realizado com
anestesia, seguir recomendações de
exames com anestesia.
Informações Básicas:
Exame deve ser feito entre o 6 e o 12
dia do ciclo menstrual (1º dia do ciclo =
1º dia da Menstruação), isto é, após o
início da menstruação;
Paciente não pode estar grávida, com
suspeita de gravidez ou atraso
menstrual - caso haja suspeita, trazer
exame BHCG negativo - recente de um
a dois dias;
Paciente
não
deve
apresentar
corrimento – Papanicolau (preventivo)
recente sem sinais de infecção;
Pacientes com alergia grave ao
contraste iodado ou a medicamentos
que contém iodo não poderão realizar
este exame. Paciente deve informar
qualquer alergia prévia, sendo avaliado
pelo médico da Clínica cada caso.
Pacientes que possuem DIU
poderão realizar este exame;

não

Pacientes com cirurgias prévias de
Abdômen/Pelve, exemplo: Laqueadura,
Ooforectomia podem realizar o exame,
desde que o procedimento cirúrgico

tenha ocorrido há, pelo menos, mais de
01 mês..
Paciente deve vir com acompanhante
maior de idade;
Dois dias antes e dois dias após a
realização deste exame, a paciente não
poderá realizar exames de Tomografia
Computadorizada
ou
Urografia
Excretora.
Preparo para o procedimento:
Paciente deve vir acompanhada e sem
esmaltes nas unhas.
DIA ANTERIOR DO EXAME
✔ Se a paciente for portadora de
alguma doença ou alergia deve
entrar em contato conosco para
comunicar, antes que o exame
seja realizado;
✔ Não manter relações sexuais;
✔ No período da tarde, tomar 2
comprimidos
de
laxante
(Dulcolax ou outro de sua
preferência), depois deve beber
bastante líquidos, suco de
laranja e ameixa. Fazer dieta
leve (sem carnes, massas ou
pão).
NO DIA DO EXAME
✔ Jejum de 6h antes do horário
marcado do exame.
✔ 1 hora antes do exame, tomar 1
comprimido
de
Buscopan
Composto, caso não seja
alérgico
aos
componentes
(buscopan, dipirona);
✔ Trazer um absorvente íntimo.
✔ Não manter relações sexuais;

APÓS O EXAME

✔ Tomar
1
comprimido
de
Buscopan Composto, caso não
seja alérgico aos componentes
(buscopan, dipirona);
✔ Fazer repouso de 8 h;
✔ Em caso de dor, tomar
IBUPROFENO - 600mg, 1
comprimido por via oral de 8 em
8 horas, no máximo por 2 dias
(informar ao médico caso não
possa usar esta medicação, caso
seja alérgico, para orientações).
✔ Não manter relações sexuais por
02 dias;
✔ Em caso de dor abdominal
intensa, febre, calafrios ou
sangramento volumoso, deve-se
procurar auxílio médico ( pronto
atendimento) imediatamente.

RADIOGRAFIAS DIGITAIS DE ESÔFAGO
CONTRASTADO

Instruções
- Este exame deve ser agendado com
antecedência.
- Este exame utiliza contraste baritado e
em alguns casos, contraste iodado.
- Este exame é realizado somente com
solicitação médica.
- Este exame não é realizado em
gestantes, salvo em situações nas
quais
ele
seja
absolutamente
necessário. Neste caso, é necessário
entrar em contato com a Central de
Atendimento ao Cliente para consultar
os médicos responsáveis.
- Menores de 18 anos devem estar
acompanhados de um responsável
legal.
- O cliente deve apresentar exames
anteriores relacionados com o aparelho
digestivo, se houver (radiografias,
endoscopias, tomografias, ressonância,
laudos de cirurgias se tiver, etc.).
- O limite de peso nos equipamentos de
Raios-X, desta Clínica é de 130kg;

- Clientes acamados ou hospitalizados
somente poderão ser atendidos nas
unidades de atendimento caso estejam
acompanhados de ambulância e
médico
assistente,
que
deverão
permanecer na unidade durante toda a
realização do exame e até o término do
mesmo. É necessário contato hospitalar
com nossa equipe de enfermagem
previamente para informar condições
clínicas do paciente.
Preparo
-Jejum:
✔ Até 1 ano: jejum absoluto
(inclusive de água) de três horas;
✔ De 1 a 4 anos: jejum absoluto
(inclusive de água) de quatro
horas;
✔ Acima de 4 anos: jejum absoluto
(inclusive de água) seis horas.
- Crianças devem usar roupas sem
botões e os pais ou responsáveis
devem levar duas mamadeiras vazias
para que a criança possa tomar o
contraste. As mamadeiras precisam ter
bicos para leite, no caso de bebês com
menos de 6 meses, e bicos para leite e
para líquido espesso, no caso de
crianças com mais de 6 meses.
- Para crianças em aleitamento materno
exclusivo, a mãe deve retirar o leite
com bombinha (de 200 a 240 ml) e
trazer à MAGSCAN numa mamadeira,
em recipiente térmico no dia da
realização do exame.
- Para crianças que não tomam leite de
vaca, a mãe pode trazer leite de soja,
leite especial ou suco de sua
preferência.
- Fumantes não podem fumar no dia da
radiografia.
RADIOGRAFIAS DIGITAIS DO ESÔFAGO,
ESTÔMAGO E DUODENO

Instruções
- Este exame deve ser agendado com
antecedência.

- Este exame utiliza contraste baritado
e em alguns casos, contraste iodado.
.
- Este exame é realizado somente com
solicitação médica.
- Este exame não é realizado em
gestantes, salvo em situações nas
quais
ele
seja
absolutamente
necessário. Neste caso, é necessário
entrar em contato com a Central de
Atendimento ao Cliente para consultar
os médicos responsáveis.
- Menores de 18 anos devem estar
acompanhados de um responsável
legal.
- O cliente deve apresentar exames
anteriores relacionados com o aparelho
digestivo, se houver (radiografias,
endoscopias, tomografias, ressonância,
laudos de cirurgias se tiver, etc.).
- O limite de peso nos equipamentos de
Raios-X, desta Clínica é de 130kg;
- Clientes acamados ou hospitalizados
somente poderão ser atendidos nas
unidades de atendimento caso estejam
acompanhados de ambulância e
médico
assistente,
que
deverão
permanecer na unidade durante toda a
realização do exame e até o término do
mesmo. É necessário contato hospitalar
com nossa equipe de enfermagem
previamente para informar condições
clínicas do paciente.

Preparo
-Jejum
Até 1 ano: jejum absoluto (inclusive de
água) de três horas;
De 1 a 4 anos: jejum absoluto (inclusive
de água) de quatro horas;

Acima de 4 anos: jejum absoluto
(inclusive de água) seis horas.
- Crianças devem usar roupas sem
botões e os pais ou responsáveis
devem levar duas mamadeiras vazias
para que a criança possa tomar o
contraste. As mamadeiras precisam ter
bicos para leite, no caso de bebês com
menos de 6 meses, e bicos para leite e
para líquido espesso, no caso de
crianças com mais de 6 meses.
- Para crianças em aleitamento materno
exclusivo, a mãe deve retirar o leite
com bombinha (de 200 a 240 ml) e
trazer à MAGSCAN numa mamadeira,
em recipiente térmico no dia da
realização do exame.
- Para crianças que não tomam leite de
vaca, a mãe pode trazer leite de soja,
leite especial ou suco de sua
preferência.
- Fumantes não podem fumar no dia da
radiografia.
- Tomar medicações de uso diário
normalmente.

RADIOGRAFIAS DIGITAIS DO TRÂNSITO
E MORFOLOGIA DO INTESTINO
DELGADO

.

Instruções
- Este exame é realizado somente com
solicitação médica.
- Este exame utiliza contraste baritado
e em alguns casos, contraste iodado.
- A primeira fase dura cerca de quatro
horas, mas a presença do cliente pode
ser novamente requerida após esse
período, no mesmo dia.
- Pode ser necessário que o cliente
deva retornar à MAGSCAN
para
completar o exame no dia seguinte, no
mesmo horário do primeiro dia, por um
período de 30 minutos. Se isso for
necessário será informado ao cliente
mediante avaliação das imagens feitas
no primeiro dia.

- Este exame não é realizado em
gestantes, salvo em situações nas
quais
ele
seja
absolutamente
necessário. Neste caso, é necessário
entrar em contato com a Central de
Atendimento ao Cliente para consultar
os médicos responsáveis.
- Menores de 18 anos devem estar
acompanhados de um responsável
legal.
- O cliente deve apresentar ( se houver)
exames
de
imagem
realizados
anteriormente, tais como raios X,
ultrassonografia,
tomografia,
ressonância magnética, mapeamento
com radioisótopos e endoscopias.
- O limite de peso nos equipamentos de
Raios-X, desta Clínica, é de 130kg;
- Clientes acamados ou hospitalizados
somente poderão ser atendidos nas
unidades de atendimento caso estejam
acompanhados de ambulância e
médico
assistente,
que
deverão
permanecer na unidade durante toda a
realização do exame e até o término do
mesmo. É necessário contato hospitalar
com nossa equipe de enfermagem
previamente para informar condições
clínicas do paciente.

Preparo
Jejum
✔ Até 13 anos: jejum absoluto
(inclusive de água) de três
✔ Acima de 13 anos: jejum
absoluto (inclusive de água) seis
horas.

ENEMA OPACO, ADULTO (DUPLO
CONTRASTE COM PREPARO)

● Estas orientações devem ser
seguidas
por
pacientes
maiores que 12 anos e adultos,
que não usam bolsa de
colostomia.
Instruções
-Este exame deve ser agendado com
antecedência.
- Este exame utiliza contraste baritado
e em alguns casos, contraste iodado.
- O tempo de permanência na
MAGSCAN é de cerca de cinco horas.
- Este exame não é realizado em
gestantes.
- O cliente deve apresentar exames de
imagem realizados anteriormente, tais
como
raios
X,
ultrassonografia,
tomografia, ressonância magnética,
mapeamento com radioisótopos e
endoscopias.
- O limite de peso nos equipamentos de
Raios-X, desta Clínica, é de 130kg;
- Menores de 18 anos, devem
comparecer à unidade acompanhados
de um responsável legal;
- Clientes acamados ou hospitalizados
somente poderão ser atendidos nas
unidades de atendimento caso estejam
acompanhados de ambulância e
médico
assistente,
que
deverão
permanecer na unidade durante toda a
realização do exame e até o término do
mesmo. É necessário contato hospitalar
com nossa equipe de enfermagem
previamente para informar condições
clínicas do paciente.

Preparo

Na antevéspera do exame
(exemplo: se exame será realizado na
segunda, antevéspera seria no sábado,
ou seja, dois dias antes);
Na hora do jantar, o cliente deve fazer
uma dieta leve, sem resíduos e com
pouca gordura. Os alimentos permitidos
são:
✔ Suco de fruta (coado),
água ou chá;
✔ Biscoito água e sal;
✔ Gelatina (sem pedaços de
frutas);
✔ Sopa de caldo de carne
magra, coada, podendo
conter legumes batidos no
liquidificador ou passados
na peneira;
✔ Ovos quentes ou cozidos;
✔ PROIBIDO
PARA
O
EXAME: leite e derivados.
Às 20 horas, o cliente deve tomar 20
(vinte) gotas do laxante Guttalax
com um pouco de água.
Na véspera do exame
(exemplo: se o exame será realizado na
segunda, véspera seria no domingo, ou
seja, um dia antes);
Às

8

horas, é necessário tomar
novamente 20 (vinte) gotas do
laxante Guttalax com um pouco
de água, e repetir a dose do
medicamento entre 14 e 16
horas.

Durante todo o dia, o cliente deve
manter a dieta descrita acima e
ingerir bastante líquido.
No dia do exame

É permitido o consumo de líquidos
(água, chá ou suco de fruta coado) no
máximo até duas horas antes do
horário marcado para o exame.
Duas horas antes do horário marcado
para o exame o cliente deve
aplicar por via retal uma bisnaga
de Minilax (supositório).
Observação
- O laxante Guttalax
Minilax podem ser
farmácias.

e o supositório
adquiridos em

- No dia do exame, será realizada uma
radiografia sem contraste do abdômen
para confirmar a presença de mínima
quantidade de resíduos fecais. Alguns
pacientes podem necessitar de mais
um dia de preparo para adequada
limpeza do cólon (intestino grosso).
- No dia do exame recomenda-se trazer
consigo material de higiene pessoal que
julgar necessário (toalha, sabonete,
etc), inclusive fraldas extras no caso de
crianças e idosos que necessitam.

ENEMA OPACO, CRIANÇAS DE 05 ANOS
ATÉ 12 ANOS (DUPLO CONTRASTE
COM PREPARO)

Estas
orientações
devem
ser
seguidas por pacientes crianças
entre 5 e 12 anos, que não usam
bolsa de colostomia.
Instruções
-Este exame deve ser agendado com
antecedência.
- Este exame utiliza contraste baritado e
em alguns casos, contraste iodado.
- O tempo de permanência na
MAGSCAN é de cerca de cinco horas.

- O cliente deve apresentar exames de
imagem realizados anteriormente, tais
como
raios
X,
ultrassonografia,
tomografia, ressonância magnética,
mapeamento com radioisótopos e
endoscopias.
- O limite de peso nos equipamentos de
Raios-X, desta Clínica, é de 130kg;
- Pacientes devem comparecer à
unidade
acompanhados
de
um
responsável legal;
- Clientes acamados ou hospitalizados
somente poderão ser atendidos nas
unidades de atendimento caso estejam
acompanhados de ambulância e
médico
assistente,
que
deverão
permanecer na unidade durante toda a
realização do exame e até o término do
mesmo. É necessário contato hospitalar
com nossa equipe de enfermagem
previamente para informar condições
clínicas do paciente.

Preparo
Na antevéspera do exame (exemplo: se
exame será realizado na segunda,
antevéspera seria no sábado, ou seja,
dois dias antes);
- Tomar 12 gotas de Dimeticona
(Flagass) de 6/6horas a partir do café
da manhã;

O cliente deve fazer uma dieta leve,
sem resíduos e com pouca
gordura. Os alimentos permitidos
são:
✔ Suco de fruta (coado),
água ou chá;
✔ Biscoito água e sal;
✔ Gelatina (sem pedaços de
frutas);

✔ Sopa de caldo de carne
magra, cozida, podendo
conter legumes batidos no
liquidificador ou passados
na peneira;
✔ Ovos quentes ou cozidos;
✔ PROIBIDO
PARA
O
EXAME: leite e derivados.
Na véspera do exame (exemplo: se o
exame será realizado na segunda,
véspera seria no domingo, ou seja, um
dia antes);
- Tomar 12 gotas de Dimeticona
(Flagass) de 6/6horas a partir do café
da manhã;
- Antes das 8 horas da manhã, a
criança deve receber 10 (dez) gotas do
laxante Guttalax® com um pouco de
água. Essa dose deve ser repetida
entre 14 e 16 horas.
O cliente deve fazer uma dieta leve,
sem resíduos e com pouca
gordura. Os alimentos permitidos
são:
✔ Suco de fruta (coado),
água ou chá (beber
bastante líquidos).
✔ Biscoito água e sal;
✔ Gelatina (sem pedaços de
frutas);
✔ Sopa de caldo de carne
magra, coada, podendo
conter legumes batidos no
liquidificador ou passados
na peneira;
✔ Ovos quentes ou cozidos;
✔ PROIBIDO
PARA
O
EXAME: leite e derivados.
No dia do exame
Jejum absoluto.
Observação

- No dia do exame recomenda-se trazer
consigo material de higiene pessoal que
julgar necessário (toalha, sabonete,
etc), inclusive fraldas extras no caso de
crianças e idosos que necessitam.
- No dia anterior ao exame, os
medicamentos em comprimido e
cápsulas devem ser triturados antes de
serem ingeridos, mantendo os mesmos
horários habituais.

ENEMA OPACO, CRIANÇAS ATÉ 05
ANOS (CONTRASTE SIMPLES SEM

Estas
orientações
devem
ser
seguidas por pacientes crianças,
até 05 anos, em investigação de
constipação/prisão de ventre,
suspeita de megacólon.
* No caso de crianças menores de 5
anos, em investigação de sangramento
retal, sangramento nas fezes e/ou
suspeita de pólipos é necessário entrar
em contato com a Central de
Atendimento ao Cliente para consultar
os médicos responsáveis sobre o
preparo antes da realização deste
Exame.
Instruções
-Este exame deve ser agendado com
antecedência.
- - Este exame utiliza contraste baritado
e em alguns casos, contraste iodado.
- O tempo de permanência na
MAGSCAN é de cerca de três horas.
- O cliente deve apresentar exames de
imagem realizados anteriormente, tais
como
raios
X,
ultrassonografia,
tomografia, ressonância magnética,
mapeamento com radioisótopos e
endoscopias.
- Paciente deve ser acompanhada de
um responsável legal;

- Clientes acamados ou hospitalizados
somente poderão ser atendidos nas
unidades de atendimento caso estejam
acompanhados de ambulância e
médico
assistente,
que
deverão
permanecer na unidade durante toda a
realização do exame e até o término do
mesmo. É necessário contato hospitalar
com nossa equipe de enfermagem
previamente para informar condições
clínicas do paciente.

Preparo
Não deve ser feito nenhum preparo.

ENEMA OPACO, ADULTO COM BOLSA
DE COLOSTOMIA (CONTRASTE
SIMPLES)

Estas
orientações
devem
ser
seguidas por pacientes crianças
maiores que 12 anos e adultos,
que
não
usam
bolsa
de
colostomia.
Instruções
-Este exame deve ser agendado com
antecedência.
- Este exame utiliza contraste.
- O tempo de permanência na
MAGSCAN é de cerca de cinco horas.
- Este exame não é realizado em
gestantes.
- O cliente deve apresentar exames de
imagem realizados anteriormente, tais
como
raios
X,
ultrassonografia,
tomografia, ressonância magnética,
mapeamento com radioisótopos e
endoscopias.
- O limite de peso nos equipamentos de
Raios-X, desta Clínica, é de 130kg;

- Menores de 18 anos, devem
comparecer à unidade acompanhados
de um responsável legal;
- Clientes acamados ou hospitalizados
somente poderão ser atendidos nas
unidades de atendimento caso estejam
acompanhados de ambulância e
médico
assistente,
que
deverão
permanecer na unidade durante toda a
realização do exame e até o término do
mesmo. É necessário contato hospitalar
com nossa equipe de enfermagem
previamente para informar condições
clínicas do paciente.

Preparo
Na antevéspera do exame
(exemplo: se exame será realizado na
segunda, antevéspera seria no sábado,
ou seja, dois dias antes);
- Tomar 3 comprimidos de Dimeticona
(Luftal, Flagass) de 6/6horas a partir do
café da manhã;
- Ingerir 3 ou mais litros de água ou
sucos de frutas coados;
O cliente deve fazer uma dieta leve,
sem resíduos (alimentos coados)
e com pouca gordura. Os
alimentos permitidos são:
✔ Suco de fruta (coado),
água ou chá;
✔ Biscoito água e sal;
✔ Gelatina (sem pedaços de
frutas);
✔ Sopa de caldo de carne
magra, coada, podendo
conter legumes batidos no
liquidificador ou passados
na peneira;
✔ Ovos quentes ou cozidos;

✔ PROIBIDO
PARA
O
EXAME: leite e derivados.
Na véspera do exame
(exemplo: se o exame será realizado na
segunda, véspera seria no domingo, ou
seja, um dia antes);
- Tomar 3 comprimidos de Dimeticona
(Luftal, Flagass) de 6/6horas a partir do
café da manhã;
- Ingerir 3 ou mais litros de água ou
sucos de frutas coados;
O cliente deve fazer uma dieta leve,
sem resíduos (alimentos coados)
e com pouca gordura. Os
alimentos permitidos são:
✔ Suco de fruta (coado),
água ou chá;
✔ Biscoito água e sal;
✔ Gelatina (sem pedaços de
frutas);
✔ Sopa de caldo de carne
magra, coada, podendo
conter legumes batidos no
liquidificador ou passados
na peneira;
✔ Ovos quentes ou cozidos;
✔ PROIBIDO
PARA
O
EXAME: leite e derivados.
- Jantar às 20h e após, jejum absoluto
para alimentos sólidos;
- Jejum absoluto para líquidos após a
meia-noite.
- Os medicamentos em comprimido e
cápsulas devem ser triturados antes de
serem ingeridos, mantendo os mesmos
horários habituais.
No dia do exame
- Jejum absoluto.

- Trazer uma bolsa extra de colostomia.
- Trazer material de higiene pessoal.

Observação
- No dia do exame, será realizada uma
radiografia sem contraste do abdômen
para confirmar a presença de mínima
quantidade de resíduos fecais. Alguns
pacientes podem necessitar de mais
um dia de preparo para adequada
limpeza do cólon (intestino grosso).
- No dia do exame recomenda-se trazer
consigo material de higiene pessoal que
julgar necessário (toalha, sabonete,
etc), inclusive fraldas extras no caso de
crianças e idosos que necessitam.

URETROCISTOGRAFIA DIGITAL
FEMININA

Instruções
- Este exame deve ser agendado com
antecedência.
- Este exame utiliza contraste iodado.
Deve-se preencher o questionário de
segurança para exames com contraste.
- Exame realizado somente com
solicitação médica.
- Este exame não é realizado com
sedação.
- Este exame não é realizado em
gestantes e mulheres que estejam
amamentando, salvo em situações nas
quais
ele
seja
absolutamente
necessário. Neste caso, é necessário
entrar em contato com a Central de
Atendimento ao Cliente para consultar
os médicos responsáveis.
- Menores de 18 anos devem estar
acompanhados de um responsável
legal.
- Devem ser apresentados resultados
de exames anteriores, se houver.
- O limite de peso nos equipamentos de
Raios-X, desta Clínica, é de 130kg;

- Clientes acamados ou hospitalizados
somente poderão ser atendidos nas
unidades de atendimento caso estejam
acompanhados de ambulância e
médico
assistente,
que
deverão
permanecer na unidade durante toda a
realização do exame e até o término do
mesmo. É necessário contato hospitalar
com nossa equipe de enfermagem
previamente para informar condições
clínicas do paciente.
Preparo
- Este exame não necessita de preparo.
- Recomenda-se que o paciente apare
os pelos da região genital.
Importante:
- Exame é contraindicado na vigência
de infecção do trato urinário atual. Para
agendamento deve-se encaminhar
exame de urina recente (EAS), com
data de realização/coleta de , no
máximo, uma semana antes da data
marcada para o exame.
- No dia do exame recomenda-se trazer
consigo material de higiene pessoal que
julgar necessário (toalha, sabonete,
etc), inclusive fraldas extras no caso de
crianças e idosos que necessitam.

URETROCISTOGRAFIA DIGITAL
MASCULINA

Instruções
- Este exame deve ser agendado com
antecedência.
- Este exame utiliza contraste iodado.
Deve-se preencher o questionário de
segurança para exames com contraste.
- Exame realizado somente com
solicitação médica.
- Este exame não é realizado com
sedação.

- Menores de 18 anos devem estar
acompanhados de um responsável
legal.
- Devem ser apresentados resultados
de exames anteriores, se houver.
- O limite de peso nos equipamentos de
Raios-X, desta Clínica, é de 130kg;
- Clientes acamados ou hospitalizados
somente poderão ser atendidos nas
unidades de atendimento caso estejam
acompanhados de ambulância e
médico
assistente,
que
deverão
permanecer na unidade durante toda a
realização do exame e até o término do
mesmo. É necessário contato hospitalar
com nossa equipe de enfermagem
previamente para informar condições
clínicas do paciente.
Preparo
- Este exame não necessita de preparo.
- Recomenda-se que o paciente apare
os pelos da região genital.
Importante:
- Exame é contraindicado na vigência
de infecção do trato urinário atual. Para
agendamento deve-se encaminhar
exame de urina recente (EAS), com
data de realização de no máximo uma
semana antes da data marcada para o
exame.
- No dia do exame recomenda-se trazer
consigo material de higiene pessoal que
julgar necessário (toalha, sabonete,
etc), inclusive fraldas extras no caso de
crianças e idosos que necessitam.

UROGRAFIA EXCRETORA DIGITAL

Instruções

- Este exame utiliza contraste iodado.
Deve-se preencher o questionário de
segurança para exames com contraste.

- Deve ser agendado sempre com a
presença do médico anestesista para
acompanhamento.
- O procedimento leva 60 minutos, em
média, podendo ter uma duração maior,
dependendo de seu transcorrer.
- Exame realizado
solicitação médica.

somente

com

- Este exame não é realizado em
gestantes.
Para
clientes
que
estejam
amamentando, poderá ser necessária a
interrupção
temporária
da
amamentação, por um período de 24 à
48 horas. Neste caso, deverá ser feito
contato com médico do setor para
esclarecimentos complementares.
- O cliente deve apresentar exames de
imagem realizados anteriormente, tais
como
raios
X,
ultrassonografia,
tomografia, ressonância magnética,
mapeamento com radioisótopos.
- Menores de 18 anos devem fazer o
exame
acompanhados
de
um
responsável legal.
- O limite de peso nos equipamentos de
Raios-X, desta Clínica, é de 130kg;
Suspensão de medicamentos
O cliente deve suspender, nas 48 horas
que antecedem o exame e com o
consentimento
do
médico
assistente,
o
uso
de
medicamentos que contenham a
metformina (Dimefor, Glifage,
Glucoformin, Glucovance ou
Starform) e a fenformina (Debei),

que
é
contraindicado
nos
exames com contraste iodado
endovenoso.
A
suspensão
dessas
medicações
ainda
precisa ser mantida por 48 horas
após o exame.
Preparo
Para crianças de até 1 ano de idade:
É necessário jejum absoluto (inclusive
de água) de 3 horas.
Para crianças de 1 a 2 anos:
Deve ser agendado com anestesista.
Na véspera do exame:
✔ Antes das 8 horas da
manhã, a criança tem de
receber 5 (cinco) gotas do
laxante Guttalax com um
pouco de água. Essa dose
deve ser repetida entre 14
e 16 horas.
✔ Durante todo o dia, a
criança
deve
tomar
bastante líquido e fazer
uma dieta leve, sem
resíduos e com pouca
gordura. Recomenda-se o
consumo de:
o Suco
de
fruta
(coado), água ou
chá;
o Biscoito de água e
sal;
o Gelatina
sem
pedaços de frutas;
o Sopa de caldo de
carne
magra,
coada,
podendo
conter
legumes
batidos
no
liquidificador
ou
passados
na
peneira;

o Ovos quentes ou
cozidos.
o PROIBIDO PARA
O EXAME: leite e
derivados.
No dia do exame:
✔ É
necessário
jejum
absoluto (inclusive de
água) de 4 horas.
✔ Se a urografia for marcada
para o período da tarde, a
criança deve manter a
dieta leve, acima descrita,
até quatro horas antes do
exame.
Para crianças 2 a 13 anos:
Na véspera do exame:
✔ - Antes das 8 horas da
manhã, a criança deve
receber 10 (dez) gotas do
laxante Guttalax com um
pouco de água. Essa dose
deve ser repetida entre 14
e 16 horas
✔ - Durante todo o dia, a
criança deve fazer dieta
leve, sem resíduos e com
pouca
gordura.
Recomenda-se
o
consumo de:
o Suco
de
fruta
(coado), água ou
chá;
o Biscoito de água e
sal;
o Gelatina
sem
pedaços de frutas;
o Sopa de caldo de
carne
magra,
coada,
podendo
conter
legumes
batidos
no
liquidificador
ou

passados
na
peneira;
o Ovos quentes ou
cozidos.
o PROIBIDO PARA
O EXAME: leite e
derivados.
No dia do exame:
✔ É
necessário
jejum
absoluto (inclusive de
água) de 4 horas.
✔ Se a urografia for marcada
para o período da tarde, a
criança deve manter a
dieta leve, acima descrita,
até quatro horas antes do
exame.
Maiores de 13 anos e adultos:
Na antevéspera do exame:
✔ No jantar, o cliente deve
fazer dieta leve, sem
resíduos e com pouca
gordura. Recomenda-se o
consumo de:
o Suco
de
fruta
(coado), água ou
chá;
o Biscoito de água e
sal;
o Gelatina
sem
pedaços de frutas;
o Sopa de caldo de
carne
magra,
coada,
podendo
conter
legumes
batidos
no
liquidificador
ou
passados
na
peneira;
o Ovos quentes ou
cozidos.
o PROIBIDO PARA
O EXAME: leite e
derivados.

✔ Às 20 horas, o cliente
deve tomar 20 (vinte)
gotas do laxante Guttalax
com um pouco de água.
Na véspera do exame:
✔ Às 8 horas da manhã,
mais uma vez o cliente
precisa tomar 20 (vinte)
gotas do laxante Guttalax
com um pouco de água.
Essa dose deve ser
repetida entre 14 e 16
horas.
✔ Durante todo o dia o
cliente precisa manter a
dieta leve e com pouca
gordura descrita acima.
No dia do exame:
✔ É
necessário
jejum
absoluto (inclusive de
água) de 4 horas.
✔ Se a urografia for marcada
para o período da tarde, a
dieta
leve
descrita
anteriormente deve ser
mantida até quatro horas
antes do exame.
Observação
- O laxante Guttalax pode ser adquirido
em farmácias.
Instruções
MAMOGRAFIA

- Exame realizado por ordem de
chegada de segunda a sexta-feira de
8h as 12h, de 14h as 16h30. Aos
sábados de 8h as 11h.
- No dia do exame, não usar talco,
desodorante ou creme nas mamas ou
na região das axilas.

- No caso de pacientes no menacme
(pacientes que ainda menstruam), de
preferência, recomenda-se marcar a
mamografia do 5º ao 10º dia do ciclo
menstrual (contando-se a partir do
primeiro dia da menstruação), pois as
mamas geralmente estão menos
dolorosas nesse intervalo, ou marcar
em período determinado pelo seu
médico.
- É necessário apresentar todos os
resultados anteriores relacionados ao
exame (mamografias / ultrassonografias
/ ressonâncias e biópsias) mesmo que
tenham sido realizadas na MAGSCAN.
Contra-indicação
- Este exame não é realizado em
gestantes, salvo em situações nas
quais
ele
seja
absolutamente
necessário. Neste caso, é necessário
entrar em contato com a Central de
Atendimento ao Cliente para consultar
os médicos responsáveis.
- Importante - Necessário intervalo de
06 meses entre a cirurgia para
colocação da prótese e a realização do
exame.
- A mamografia não deve ser realizada
após exames com uso de contraste
endovenoso. Aguardar 2 dias se houve
realização de algum exame relacionado
abaixo:
✔ - Raios-X com contraste
endovenoso;
✔ Tomografia
com
contraste endovenoso;
✔ Ressonância
com
contraste endovenoso;
✔ - Medicina Nuclear;

EXAMES RADIOLÓGICOS
CONVENCIONAIS – RX SIMPLES

- Este exame não precisa ser agendado
com
antecedência,
sendo
o
atendimento realizado conforme ordem
de chegada, sendo realizado das 17h30
de segunda à sexta-feira e de 7h as
11h30 aos sábados.
- Este exame não necessita de preparo.
- Recomenda-se que sejam retirados
objetos de adorno tais como brincos,
colares, correntes etc.
- Algumas radiografias como, por
exemplo, radiografias panorâmicas dos
membros inferiores e RX de coluna
para escoliose necessitam que o
paciente consiga manter a posição em
pé (ortostase).

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

TC ABDOME TOTAL (ABDOME
SUPERIOR, PELVE E
RETROPERITÔNIO)
TC VIAS URINÁRIAS (URO
TOMOGRAFIA) (TUSS)
TC TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
DA PELVE OU BACIA (AMB)
TC TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
DO ABDÔMEN SUPERIOR

Agendamento:
- Este exame deve ser agendado com
antecedência.
- Este exame é realizado somente com
solicitação médica e pode ser feito com
anestesia, se necessário (apresentar
pedido médico).
-Este exame poderá ser realizado com
contraste iodado. Deve-se preencher o
questionário de segurança para exames
com contraste.
- Crianças entre 1 e 5 anos de idade e
adultos
que sabidamente não
conseguem colaborar (Movimentos
impedem a realização do exame),
agendar Tomografia com Anestesia,
conforme agenda e dias específicos.

- Clientes menores de 18 anos devem
estar
acompanhados
de
um
responsável
legal,
que
precisa
permanecer na unidade até o fim do
procedimento.
- Mulheres com atraso menstrual ou
incerteza em relação à gravidez: não
devem realizar o exame. Apresentar
teste de gravidez (Bhcg antes do
exame).
- Gestantes: não realizar o exame caso
não tenha autorização por escrito do
médico
solicitante.
Adicionalmente
deverá ser avaliado o real benefício do
exame
solicitado
pelo
médico
radiologista da Clínica, sendo assim:
✔ - Gestantes com documento do
médico confirmando a gestação
e autorizando a realização da
tomografia solicitada, e com
aprovação
do
médico
radiologista da Clínica devem:
Assinar termo de consentimento
do
exame
autorizando
a
realização
do
mesmo
e
afirmando estarem cientes dos
potenciais riscos.
✔ O exame será realizado com o
uso do avental de Chumbo,
cedido na unidade, caso o
segmento a ser avaliado não
seja o abdômen (exames do
abdômen devem ser realizados
sem avental de chumbo).
- Não se recomenda a interrupção da
amamentação para realização do
exame ainda que seja necessária a
administração do contraste. Em caso de
dúvida entre em contato com a central
de
atendimento
para
maiores
esclarecimentos sobre a segurança do
procedimento.

- O uso do meio de contraste por via
endovenosa, sempre que solicitado ou
necessário, e quando autorizado pelo
paciente, será avaliado por médico
radiologista desta Clínica, que analisará
a sua real necessidade, levando em
consideração potenciais riscos e
benefícios,
em
associação
às
condições clínicas do paciente. Sendo
recomendado o mesmo após esta
avaliação, será informado ao paciente o
dia para realização do mesmo.
- Para as indicações de uso do
contraste, é necessário apresentar o
resultado de Creatinina recente (exame
de sangue realizado nos últimos 60
dias) sempre que o paciente tenha
acima de 60 anos, ou com as seguintes
condições clínicas: quadro de doença
renal aguda ou crônica, realizado
transplante renal ou procedimento
cirúrgico de rins e/ou vias urinárias.
- Se solicitado pelo médico assistente
ou a critério do médico radiologista, o
exame poderá ser realizado com
administração de contraste por via oral,
nesses casos, o tempo de permanência
do cliente no setor de imagem poderá
variar de 1 hora, até 4 horas, podendo
inclusive, em casos selecionados, ter
que retornar no dia seguinte para
imagens tardias.
- Em casos muito específicos, se
solicitado pelo médico assistente ou a
critério do médico radiologista, poderá
ser necessário o uso do meio de
contraste por via retal, mediante
autorização do paciente.
- Caso em exames anteriores de
ressonância magnética ou tomografia
computadorizada o cliente tenha
apresentado quadros de alergia após a
utilização do contraste ou apresente
alergia à medicamentos e/ou alimentos,
entrar em contato com a central de

atendimento. Poderá ser necessário o
preparo antialérgico antes da realização
do exame, ou o mesmo poderá ser
contraindicado (Pacientes alérgicos ao
contraste
iodado
reação
moderada/grave - não poderão realizar
o exame com contraste).
- A execução do exame depende da
adequada acomodação do cliente no
equipamento de Tomografia. Para
clientes com peso superior a 130 kg e
circunferência abdominal maior de 180
cm, favor entrar em contato com a
Clínica. Cada caso será avaliado em
particular, levando em consideração o
segmento do corpo a ser estudada, a
posição
necessária
durante
a
realização do exame, e, os limites de
tolerância dos equipamentos.
- O cliente deve apresentar resultados
anteriores, sempre que houver;
- Clientes acamados ou hospitalizados
somente poderão ser atendidos nas
unidades de atendimento caso estejam
acompanhados de ambulância e
médico
assistente,
que
deverão
permanecer na unidade durante toda a
realização do exame e até o término do
mesmo. É necessário contato hospitalar
com nossa equipe de enfermagem
previamente para informar condições
clínicas do paciente.

Preparo:
-No agendamento o paciente deve
informar se tem antecedentes alérgicos
à medicamentos ou alimentos;
- Preparo antialérgico é recomendado
para pacientes com histórico alérgico e
que necessitem realizar o contraste

endovenoso, a ser feito dois dias antes
do exame (vide “preparo antialérgico”).
- Este exame requer um jejum de
quatro horas.
- Suspensão de medicamentos:
✔ O cliente deve suspender, nas
48 horas que antecedem o
exame e com o consentimento
do médico assistente, o uso de
medicamentos que contenham a
metformina (Dimefor, Glifage,
Glucoformin, Glucovance ou
Starform, Avandamet, Aktos,
Diaformin,
Formet,
Galvus,
Glicefor, Glicomet, Glucofage,
Meguanin, Metfordin, Metform,
Metformina,
Metformix,
Neo
Metformin, Teutoformin) e a
fenformina (Debei), que é
contraindicada nos exames
com
contraste
iodado
endovenoso.
A
suspensão
dessas
medicações
ainda
precisa ser mantida por 48 horas
após o exame.
✔ Além disso, clientes que fazem
uso
dos
medicamentos
sildenafila (Revatio e Viagra),
tadalafila (Cialis) ou vardenafila
(Levitra e Vivanza), não devem
usar estes medicamentos nas 48
horas que antecedem o exame e
nas 24 horas após o exame.
- O cliente deve apresentar resultados
de exames anteriores, sempre que
houver.
- Para a realização do procedimento,
deve-se comparecer à unidade sem
joias, brincos, pingentes ou piercing, ou
retirados antes do procedimento.

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO
TÓRAX

Agendamento:
- Este exame deve ser agendado com
antecedência.
- Este exame é realizado somente com
solicitação médica e pode ser feito com
anestesia, se necessário (apresentar
pedido médico).
- Crianças entre 1 e 5 anos de idade e
adultos que não conseguem colaborar
(Movimentos impedem a realização do
exame), agendar Tomografia com
Anestesia, conforme agenda e dias
específicos.
- Clientes menores de 18 anos devem
estar
acompanhados
de
um
responsável
legal,
que
precisa
permanecer na unidade até o fim do
procedimento.
- Mulheres com atraso menstrual ou
incerteza em relação à gravidez: não
devem realizar o exame. Apresentar
teste de gravidez (Bhcg antes do
exame).
- Gestantes: não realizar o exame caso
não tenha autorização por escrito do
médico
solicitante.
Adicionalmente
deverá ser avaliado o real benefício do
exame
solicitado
pelo
médico
radiologista da Clínica, sendo assim:
✔ - Gestantes com documento do
médico confirmando a gestação
e autorizando a realização da
tomografia solicitada, e com
aprovação
do
médico
radiologista da Clínica devem:
Assinar termo de consentimento
do
exame
autorizando
a
realização
do
mesmo
e
afirmando estarem cientes dos
potenciais riscos.

✔ O exame será realizado com o
uso do avental de Chumbo,
cedido na unidade. (se solicitado
também exame do abdômen em
conjunto, os exames devem ser
realizados sem avental de
chumbo).
- Este exame geralmente não necessita
da utilização do meio de contraste,
exceto para casos específicos.
- O uso do meio de contraste por via
endovenosa, sempre que solicitado ou
necessário, e quando autorizado pelo
paciente, será avaliado por médico
radiologista desta Clínica, que analisará
a sua real necessidade, levando em
consideração potenciais riscos e
benefícios,
em
associação
às
condições clínicas do paciente. Sendo
recomendado o mesmo após esta
avaliação, será informado ao paciente o
dia para realização do mesmo.
- Para as indicações de uso do
contraste, é necessário apresentar o
resultado de Creatinina recente (exame
de sangue realizado nos últimos 60
dias) sempre que o paciente tenha
acima de 60 anos, ou com as seguintes
condições clínicas: quadro de doença
renal aguda ou crônica, realizado
transplante renal ou procedimento
cirúrgico de rins e/ou vias urinárias.
- Caso em exames anteriores de
ressonância magnética ou tomografia
computadorizada o cliente tenha
apresentado quadros de alergia após a
utilização do contraste OU apresente
alergia à medicamentos e/ou alimentos,
entrar em contato com a central de
atendimento. Poderá ser necessário o
preparo antialérgico antes da realização
do exame, ou o mesmo poderá ser
contraindicado (Pacientes alérgicos ao
contraste
iodado
reação

moderada/grave - não poderão realizar
o exame com contraste).
- A execução do exame depende da
adequada acomodação do cliente no
equipamento de Tomografia. Para
clientes com peso superior a 130 kg e
circunferência abdominal maior de 180
cm, favor entrar em contato com a
Clínica. Cada caso será avaliado em
particular, levando em consideração o
segmento do corpo a ser estudada, a
posição
necessária
durante
a
realização do exame, e, os limites de
tolerância dos equipamentos.
- O cliente deve apresentar resultados
anteriores, sempre que houver;
- Clientes acamados ou hospitalizados
somente poderão ser atendidos nas
unidades de atendimento caso estejam
acompanhados de ambulância e
médico
assistente,
que
deverão
permanecer na unidade durante toda a
realização do exame e até o término do
mesmo. É necessário contato hospitalar
com nossa equipe de enfermagem
previamente para informar condições
clínicas do paciente.
Preparo
-No agendamento o paciente deve
informar se tem antecedentes alérgicos
a medicamentos ou alimentos;
- Preparo antialérgico poderá ser
recomendado para pacientes com
histórico alérgico e que venham a
realizar o contraste endovenoso, a ser
feito dois dias antes do exame (vide
“preparo antialérgico”).
- Este exame, se realizado sem
contraste, como o é na maioria dos

casos,
não
requer
jejum
suspensão de medicamentos.

nem

- O cliente deve apresentar resultados
anteriores, sempre que houver.
- Para a realização do procedimento,
deve-se comparecer à unidade sem
joias, brincos ou pingentes, sendo
recomendada a retirada de piercings.

Agendamento:
TC TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
DE CRÂNIO OU ÓRBITAS OU SELA
TÚRSICA (AMB)

- Este exame é realizado por ordem de
chegada de segunda à sexta-feira de
7h às 18h e sábado de 7h às 11h30.

TC TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
DE FACE OU SEIOS DA FACE (AMB)

- Este exame é realizado somente com
solicitação médica e pode ser feito com
anestesia, se necessário (apresentar
pedido médico).

TC TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
DE MASTÓIDES OU OUVIDOS (AMB)

- Deve-se preencher o questionário de
segurança para exames com contraste
iodado.
- Crianças entre 1 e 5 anos de idade e
adultos que não conseguem colaborar
(Movimentos impedem a realização do
exame), agendar Tomografia com
Anestesia, conforme agenda e dias
específicos.
- Clientes menores de 18 anos devem
estar
acompanhados
de
um
responsável
legal,
que
precisa
permanecer na unidade até o fim do
procedimento.
- Mulheres com atraso menstrual ou
incerteza em relação à gravidez: não
devem realizar o exame. Apresentar
teste de gravidez (Bhcg antes do
exame).
- Gestantes: não realizar o exame caso
não tenha autorização por escrito do
médico
solicitante.
Adicionalmente

deverá ser avaliado o real benefício do
exame
solicitado
pelo
médico
radiologista da Clínica, sendo assim:
✔ - Gestantes com documento do
médico confirmando a gestação
e autorizando a realização da
tomografia solicitada, e com
aprovação
do
médico
radiologista da Clínica devem:
Assinar termo de consentimento
do
exame
autorizando
a
realização
do
mesmo
e
afirmando estarem cientes dos
potenciais riscos.
✔ O exame será realizado com o
uso do avental de Chumbo,
cedido na unidade, caso o
segmento a ser avaliado não
seja o abdômen (exames do
abdômen devem ser realizados
sem avental de chumbo).
- Não se recomenda a interrupção da
amamentação para realização do
exame ainda que seja necessária a
administração do contraste. Em caso de
dúvida entre em contato com a central
de
atendimento
para
maiores
esclarecimentos sobre a segurança do
procedimento.
- O uso do meio de contraste por via
endovenosa, sempre que solicitado ou
necessário, e quando autorizado pelo
paciente, será avaliado por médico
radiologista desta Clínica, que analisará
a sua real necessidade, levando em
consideração potenciais riscos e
benefícios,
em
associação
às
condições clínicas do paciente. Sendo
recomendado o mesmo após esta
avaliação, será informado ao paciente o
dia para realização do mesmo.
- Para as indicações de uso do
contraste, é necessário apresentar o

resultado de Creatinina recente (exame
de sangue realizado nos últimos 60
dias) sempre que o paciente tenha
acima de 60 anos, ou com as seguintes
condições clínicas: quadro de doença
renal aguda ou crônica, realizado
transplante renal ou procedimento
cirúrgico de rins e/ou vias urinárias.
- Caso em exames anteriores de
ressonância magnética ou tomografia
computadorizada o cliente tenha
apresentado quadros de alergia após a
utilização do contraste OU apresente
alergia à medicamentos e/ou alimentos,
entrar em contato com a central de
atendimento. Poderá ser necessário o
preparo antialérgico antes da realização
do exame, ou o mesmo poderá ser
contraindicado (Pacientes alérgicos ao
contraste
iodado
reação
moderada/grave - não poderão realizar
o exame com contraste).
- A execução do exame depende da
adequada acomodação do cliente no
equipamento de Tomografia. Para
clientes com peso superior a 130 kg e
circunferência abdominal maior de 180
cm, favor entrar em contato com a
Clínica. Cada caso será avaliado em
particular, levando em consideração o
segmento do corpo a ser estudada, a
posição
necessária
durante
a
realização do exame, e, os limites de
tolerância dos equipamentos.
- O cliente deve apresentar resultados
anteriores, sempre que houver;
- Clientes acamados ou hospitalizados
somente poderão ser atendidos nas
unidades de atendimento caso estejam
acompanhados de ambulância e
médico
assistente,
que
deverão
permanecer na unidade durante toda a
realização do exame e até o término do
mesmo. É necessário contato hospitalar
com nossa equipe de enfermagem

previamente para informar condições
clínicas do paciente.
Preparo
-No agendamento o paciente deve
informar se tem antecedentes alérgicos
à medicamentos ou alimentos;
- Preparo antialérgico é recomendado
para pacientes com histórico alérgico e
que necessitem realizar o contraste
endovenoso, a ser feito dois dias antes
do exame (vide “preparo antialérgico”).
- Este exame requer jejum de 04 horas
no caso de indicar-se uso do meio de
contraste endovenoso.
- Suspensão de medicamentos
✔ O cliente deve suspender, nas
48 horas que antecedem o
exame
com
contraste
endovenoso
e
com
o
consentimento do seu médico
assistente,
o
uso
de
medicamentos que contenham a
metformina (Dimefor, Glifage,
Glucoformin, Glucovance ou
Starform, Avandamet, Aktos,
Diaformin,
Formet,
Galvus,
Glicefor, Glicomet, Glucofage,
Meguanin, Metfordin, Metform,
Metformina,
Metformix,
Neo
Metformin, Teutoformin) e a
fenformina (Debei), que é
contraindicada nos exames
com
contraste
iodado
endovenoso.
A
suspensão
dessas
medicações
ainda
precisa ser mantida por 48 horas
após o exame.
✔ Além disso, clientes que fazem
uso
dos
medicamentos

sildenafila (Revatio e Viagra),
tadalafila (Cialis) ou vardenafila
(Levitra e Vivanza), não devem
usar estes medicamentos nas 48
horas que antecedem o exame e
nas 24 horas após o exame.
- O cliente deve apresentar resultados
de exames anteriores, sempre que
houver.
- Para a realização do procedimento,
deve-se comparecer à unidade sem
joias, brincos, pingentes ou piercing, ou
retirados antes do procedimento.
- No segmento de órbitas, face,
mastóide e crânio, deve-se retirar
aparelhos dentários removíveis antes
da realização do exame.

TC TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
DOS SEGMENTOS APENDICULARES
(AMB)
TC TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
DO JOELHO (TAGT)
TC TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
DAS ARTICULAÇÕES (AMB)
TC TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
DE COLUNA CERVICAL, DORSAL OU
LOMBAR, ATÉ TRÊS
SEGMENTOS(INTER-ESPAÇOS OU
CORPOS VERTEBRAIS) (AMB)

Agendamento:
- Este exame é realizado por ordem de
chegada de segunda a sexta-feira de
7h as 18h e sábado de 7h as 11h30.
- Este exame é realizado somente com
solicitação médica e pode ser feito com
anestesia, se necessário (apresentar
pedido médico).
- Crianças entre 1 e 5 anos de idade,
que
não
conseguem
colaborar
(Movimentos impedem a realização do
exame), agendar Tomografia com
Anestesia, conforme agenda e dias
específicos.
- Clientes menores de 18 anos devem
estar
acompanhados
de
um
responsável
legal,
que
precisa
permanecer na unidade até o fim do
procedimento.

- Mulheres com atraso menstrual ou
incerteza em relação à gravidez: não
devem realizar o exame. Apresentar
teste de gravidez (Bhcg antes do
exame).
- Gestantes: não realizar o exame caso
não tenha autorização por escrito do
médico
solicitante.
Adicionalmente
deverá ser avaliado o real benefício do
exame
solicitado
pelo
médico
radiologista da Clínica, sendo assim:
✔ - Gestantes com documento do
médico confirmando a gestação
e autorizando a realização da
tomografia solicitada, e com
aprovação
do
médico
radiologista da Clínica devem:
Assinar termo de consentimento
do
exame
autorizando
a
realização
do
mesmo
e
afirmando estarem cientes dos
potenciais riscos.
✔ O exame será realizado com o
uso do avental de Chumbo,
cedido na unidade. (se solicitado
também exame do abdômen em
conjunto, os exames devem ser
realizados sem avental de
chumbo).
- Este exame geralmente não necessita
da utilização do meio de contraste,
exceto para casos específicos.
- O uso do meio de contraste por via
endovenosa, sempre que solicitado ou
necessário, e quando autorizado pelo
paciente, será avaliado por médico
radiologista desta Clínica, que analisará
a sua real necessidade, levando em
consideração potenciais riscos e
benefícios,
em
associação
às
condições clínicas do paciente. Sendo
recomendado o mesmo após esta

avaliação, será informado ao paciente o
dia para realização do mesmo.
- Para as indicações de uso do
contraste, é necessário apresentar o
resultado de Creatinina recente (exame
de sangue realizado nos últimos 60
dias) sempre que o paciente tenha
acima de 60 anos, ou com as seguintes
condições clínicas: quadro de doença
renal aguda ou crônica, realizado
transplante renal ou procedimento
cirúrgico de rins e/ou vias urinárias.
- Caso em exames anteriores de
ressonância magnética ou tomografia
computadorizada o cliente tenha
apresentado quadros de alergia após a
utilização do contraste OU apresente
alergia à medicamentos e/ou alimentos,
entrar em contato com a central de
atendimento. Poderá ser necessário o
preparo antialérgico antes da realização
do exame, ou o mesmo poderá ser
contraindicado (Pacientes alérgicos ao
contraste
iodado
reação
moderada/grave - não poderão realizar
o exame com contraste).
- A execução do exame depende da
adequada acomodação do cliente no
equipamento de Tomografia. Para
clientes com peso superior a 130 kg e
circunferência abdominal maior de 180
cm, favor entrar em contato com a
Clínica. Cada caso será avaliado em
particular, levando em consideração o
segmento do corpo a ser estudada, a
posição
necessária
durante
a
realização do exame, e, os limites de
tolerância dos equipamentos.
- O cliente deve apresentar resultados
anteriores, sempre que houver;
- Clientes acamados ou hospitalizados
somente poderão ser atendidos nas
unidades de atendimento caso estejam
acompanhados de ambulância e

médico
assistente,
que
deverão
permanecer na unidade durante toda a
realização do exame e até o término do
mesmo. É necessário contato hospitalar
com nossa equipe de enfermagem
previamente para informar condições
clínicas do paciente.
Preparo
-No agendamento o paciente deve
informar se tem antecedentes alérgicos
a medicamentos ou alimentos;
- Preparo antialérgico é recomendado
para pacientes com histórico alérgico e
que necessitem realizar o contraste
endovenoso, a ser feito dois dias antes
do exame (vide “preparo antialérgico”).
- Este exame, se realizado sem
contraste, como o é na maioria dos
casos,
não
requer
jejum nem
suspensão de medicamentos.
- O cliente deve apresentar resultados
anteriores, sempre que houver.
- Para a realização do procedimento,
deve-se comparecer à unidade sem
joias, brincos ou pingentes, sendo
recomendada a retirada de piercings.

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA –
DENTAL SCAN – MANDÍBULA E MAXILA

Trata-se de exame de tomografia
computadorizada da arcada dentária
superior e/ou inferior;

- Critérios de realização
✔ Exame realizado somente com
solicitação médica.
✔ O exame poderá ser realizado
com anestesia, se necessário.

✔ Crianças entre 1 e 5 anos de
idade, agendar Tomografia com
Anestesia
✔ A anestesia, está disponível e é
sugerida para crianças entre 1 a
4 anos (4 anos, 11 meses e 30
dias) e para crianças maiores e
adultos que sabidamente tenham
dificuldades de colaborar, por
exemplo,
em
casos
de
claustrofobia.
- Clientes menores de 18 anos deverão
vir acompanhados de um responsável
legal.
- Este exame não é realizado em
gestantes, salvo em situações nas
quais
ele
seja
absolutamente
necessário. Neste caso, é necessário
entrar em contato com a Central de
Atendimento ao Cliente para consultar
os médicos responsáveis.
- Não se recomenda a interrupção da
amamentação para realização do
exame ainda que seja necessário a
administração do contraste. Em caso de
dúvida entre em contato com a central
de
atendimento
para
maiores
esclarecimentos sobre a segurança do
procedimento.
- Para a realização do procedimento,
deve-se comparecer à unidade sem
joias, brincos ou pingentes, sendo
recomendada a retirada de piercings.
- Este exame geralmente não necessita
da utilização do meio de contraste,
exceto para casos específicos.
- O uso do meio de contraste por via
endovenosa, sempre que solicitado ou
necessário, e quando autorizado pelo
paciente, será avaliado por médico
radiologista desta Clínica, que analisará
a sua real necessidade, levando em
consideração potenciais riscos e

benefícios,
em
associação
às
condições clínicas do paciente. Sendo
recomendado o mesmo após esta
avaliação, será informado ao paciente o
dia para realização do mesmo.
- Para as indicações de uso do
contraste, é necessário apresentar o
resultado de Creatinina recente (exame
de sangue realizado nos últimos 60
dias) sempre que o paciente tenha
acima de 60 anos, ou com as seguintes
condições clínicas: quadro de doença
renal aguda ou crônica, realizado
transplante renal ou procedimento
cirúrgico de rins e/ou vias urinárias.
- Caso em exames anteriores de
ressonância magnética ou tomografia
computadorizada o cliente tenha
apresentado quadros de alergia após a
utilização do contraste OU apresente
alergia à medicamentos e/ou alimentos,
entrar em contato com a central de
atendimento. Poderá ser necessário o
preparo antialérgico antes da realização
do exame, ou o mesmo poderá ser
contraindicado (Pacientes alérgicos ao
contraste
iodado
reação
moderada/grave - não poderão realizar
o exame com contraste).
- A execução do exame depende da
adequada acomodação do cliente no
equipamento de Tomografia. Para
clientes com peso superior a 130 kg e
circunferência abdominal maior de 180
cm, favor entrar em contato com a
Clínica. Cada caso será avaliado em
particular, levando em consideração o
segmento do corpo a ser estudada, a
posição
necessária
durante
a
realização do exame, e, os limites de
tolerância dos equipamentos.
- Devem ser apresentados resultados
anteriores, se houver;

- Clientes acamados ou hospitalizados
somente poderão ser atendidos nas
unidades de atendimento caso estejam
acompanhados de ambulância e
médico
assistente,
que
deverão
permanecer na unidade durante toda a
realização do exame e até o término do
mesmo. É necessário contato hospitalar
com nossa equipe de enfermagem
previamente para informar condições
clínicas do paciente.
Preparo
-No agendamento o paciente deve
informar se tem antecedentes alérgicos
a medicamentos ou alimentos;
- Preparo antialérgico é recomendado
para pacientes com histórico alérgico e
que necessitem realizar o contraste
endovenoso, a ser feito dois dias antes
do exame (vide “preparo antialérgico”).
- Este exame, se realizado sem
contraste, como o é na maioria dos
casos,
não
requer
jejum nem
suspensão de medicamentos.
- O cliente deve apresentar resultados
anteriores, sempre que houver.
- Para a realização do procedimento,
deve-se comparecer à unidade sem
joias, brincos ou pingentes, sendo
recomendada a retirada de piercings.

TC ANGIO TC CARDÍACO - ANGIO TC
DAS ARTÉRIAS CORONÁRIAS

Instruções
Trata-se
de
tomografia
computadorizada
das
artérias
coronárias, um exame destinado a
permitir a avaliação das artérias do
coração.

ATENÇÃO:
- O EXAME COMO UM TODO PODE
DEMORAR ATÉ 2 HORAS, A
DEPENDER PRINCIPALMENTE DA
FREQUÊNCIA CARDÍACA BASAL DO
PACIENTE.
Critérios de realização
-Este exame deve ser agendado com
antecedência.
- Este exame é realizado somente com
solicitação médica.
- Antes de agendar os pacientes devem
responder
as
perguntas
do
QUESTIONÁRIO de segurança para
exames com contraste IODADO e logo
após encaminhar para central de
marcação.
- Clientes menores de 18 anos devem
estar
acompanhados
de
um
responsável
legal,
que
precisa
permanecer na unidade até o fim do
procedimento.
- Este exame não é realizado em
menores de 12 anos de idade ou em
clientes, tanto crianças maiores de 12
anos quanto adultos, que sabidamente
tenham
dificuldade de colaborar
(Permanecer sem se movimentar
durante TODO exame) - por exemplo,
em casos de claustrofobia ou pacientes
especiais. Nestes casos entrar em
contato com a clínica para verificar a
possibilidade do agendamento do
exame com anestesia e mediante
solicitação médica.
- Mulheres com atraso menstrual ou
incerteza em relação à gravidez: não
devem realizar o exame. Apresentar
teste de gravidez (Bhcg antes do
exame).

- Gestantes: não realizar o exame caso
não tenha autorização por escrito do
médico
solicitante.
Adicionalmente
deverá ser avaliado o real benefício do
exame
solicitado
pelo
médico
radiologista da Clínica, sendo assim:
✔ - Gestantes com documento do
médico confirmando a gestação
e autorizando a realização da
tomografia solicitada, e com
aprovação
do
médico
radiologista da Clínica devem:
Assinar termo de consentimento
do
exame
autorizando
a
realização
do
mesmo
e
afirmando estarem cientes dos
potenciais riscos.
✔ O exame será realizado com o
uso do avental de Chumbo, se
gestante;
- Não se recomenda a interrupção da
amamentação para realização do
exame ainda que seja necessária a
administração do contraste. Em caso de
dúvida entre em contato com a central
de
atendimento
para
maiores
esclarecimentos sobre a segurança do
procedimento.
- Para as indicações de uso do
contraste, é necessário apresentar o
resultado
de
Creatinina
recente
(realizado nos últimos 60 dias) em
pacientes acima de 60 anos, ou com as
seguintes condições clínicas: quadro de
doença renal aguda ou crônica,
realizado
transplante
renal
ou
procedimento cirúrgico de rins e/ou vias
urinárias.
- Caso em exames anteriores de
ressonância magnética ou tomografia
computadorizada o cliente tenha
apresentado quadros de alergia após a

utilização do contraste OU apresente
alergia à medicamentos e/ou alimentos,
entrar em contato com a central de
atendimento. Poderá ser necessário o
preparo antialérgico antes da realização
do exame, ou o mesmo poderá ser
contraindicado. Informe como foi a
reação
alérgica,
quais
sintomas
apresentados e se foi necessário uso
de medicação ou internação pelos
sintomas alérgicos.
-Pacientes alérgicos ao contraste
iodado (reação moderada/grave) não
poderão realizar o exame com
contraste.
- Para a realização do procedimento,
deve-se comparecer à unidade sem
materiais metálicos na região do tórax e
do pescoço, tais como joias, brincos,
correntes
ou
pingentes,
sendo
recomendada a retirada de piercings.
- A execução do exame depende da
adequada acomodação do cliente no
equipamento de Tomografia. Para
clientes com peso superior a 130 kg e
circunferência abdominal maior de 180
cm, favor entrar em contato com a
Clínica. Cada caso será avaliado em
particular, levando em consideração o
segmento do corpo a ser estudada, a
posição
necessária
durante
a
realização do exame, e, os limites de
tolerância dos equipamentos.
- O cliente deve apresentar resultados
anteriores, se houver;
- Clientes acamados ou hospitalizados
somente poderão ser atendidos nas
unidades de atendimento caso estejam
acompanhados de ambulância e
médico
assistente,
que
deverão
permanecer na unidade durante toda a
realização do exame e até o término do
mesmo. É necessário contato hospitalar
com nossa equipe de enfermagem

previamente para informar condições
clínicas do paciente.
Preparo
- Este exame requer um jejum de
quatro horas;
- Chegar à clínica com antecedência de
pelo menor 30 minutos antes do horário
do exame;
- Trazer exame de uréia e creatinina (de
pelo menos 3 meses );
- Trazer sua receita com medicações de
uso diário;
- Trazer seus
anteriores;

exames

cardíacos

- Suspensão de medicamentos:
O cliente deve suspender, nas 48 horas
que antecedem o exame e com o
consentimento do médico assistente, o
uso de medicamentos que contenham a
metformina
(Dimefor,
Glifage,
Glucoformin, Glucovance ou Starform,
Avandamet, Aktos, Diaformin, Formet,
Galvus, Glicefor, Glicomet, Glucofage,
Meguanin,
Metfordin,
Metform,
Metformina, Metformix, Neo Metformin,
Teutoformin) e a fenformina (Debei),
que é contraindicado nos exames com
contraste iodado endovenoso. A
suspensão dessas medicações ainda
precisa ser mantida por 48 horas após
o exame.
✔ Além disso, clientes que fazem
uso
dos
medicamentos
sildenafila (Revatio e Viagra),
tadalafila (Cialis) ou vardenafila
(Levitra e Vivanza), não devem
usar estes medicamentos nas 48
horas que antecedem o exame e
nas 24 horas após o exame.
ATENÇÃO:
Todos
os
demais
medicamentos de uso contínuo devem

ser ingeridos no horário habitual com
pequena
quantidade
de
água,
especialmente
os
medicamentos
relacionados ao coração e ao controle
da pressão arterial. A suspensão
desses medicamentos pode alterar o
ritmo cardíaco, prejudicando o exame.

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA,
ESCORE CORONARIANO DE CÁLCIO,
QUANTIFICAÇÃO ( TC TÓRAX)

- O procedimento consiste em uma
tomografia
computadorizada
do
coração sem uso de contraste.
- Este exame deve ser agendado com
antecedência.
- O exame é realizado somente com
solicitação médica .
- Não é necessária a utilização do meio
de contraste.
- A execução do exame depende da
adequada acomodação do cliente no
equipamento de Tomografia. Para
clientes com peso superior a 130 kg e
circunferência abdominal maior de 180
cm, favor entrar em contato com a
Clínica. Cada caso será avaliado em
particular, levando em consideração o
segmento do corpo a ser estudada, a
posição
necessária
durante
a
realização do exame, e, os limites de
tolerância dos equipamentos.
- O cliente deve apresentar resultados
anteriores de exames relacionados, se
houver.
- Para a realização do procedimento,
deve-se comparecer à unidade sem
joias, brincos ou pingentes, sendo
recomendada a retirada de piercings.
- Mulheres com atraso menstrual ou
incerteza em relação à gravidez: não
devem realizar o exame. Apresentar

teste de gravidez (Bhcg antes do
exame).
- Gestantes: não realizar o exame caso
não tenha autorização por escrito do
médico
solicitante.
Adicionalmente
deverá ser avaliado o real benefício do
exame
solicitado
pelo
médico
radiologista da Clínica, sendo assim:
✔ - Gestantes com documento do
médico confirmando a gestação
e autorizando a realização da
tomografia solicitada, e com
aprovação
do
médico
radiologista da Clínica devem:
Assinar termo de consentimento
do
exame
autorizando
a
realização
do
mesmo
e
afirmando estarem cientes dos
potenciais riscos.
✔ O exame será realizado com o
uso do avental de Chumbo, se
gestante;
- Clientes acamados ou hospitalizados
somente poderão ser atendidos nas
unidades de atendimento caso estejam
acompanhados de ambulância e
médico
assistente,
que
deverão
permanecer na unidade durante toda a
realização do exame e até o término do
mesmo. É necessário contato hospitalar
com nossa equipe de enfermagem
previamente para informar condições
clínicas do paciente.

Preparo
- Esta tomografia não requer nenhum
tipo de preparo, nem mesmo jejum;

- Suspensão de medicamentos: O
cliente não precisa suspender nenhum
tipo de medicamento.

TC ANGIO TC DE AORTA / ILÍACAS
TC ANGIO TC DE AORTA / RENAIS
TC ANGIO TC DE AORTA ABDOMINAL
TC ANGIO TC DE ARTÉRIAS ILÍACAS
TC ANGIO TC DE ARTÉRIAS RENAIS
TC ANGIO TC DE CAROTIDAS /
VERTEBRAIS
TC ANGIO TC DE CRÂNIO
TC ANGIO TC DE MEMBROS
INFERIORES
TC ANGIO TC DE PELVE
TC ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE
MEMBRO INFERIOR
TC ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE
TÓRAX

Agendamento:
- Este exame deve ser agendado com
antecedência.
- Só poderá ser realizado com a
utilização do meio de contraste iodado
intravenoso.
Portanto
caso
haja
contraindicação ao uso do mesmo,o
exame não poderá ser realizado.
- Este exame é realizado somente com
solicitação médica e pode ser feito com
anestesia, se necessário (apresentar
pedido médico).
- Crianças entre 1 e 5 anos de idade,
agendar Tomografia com Anestesia,
conforme agenda e dias específicos.
- Clientes menores de 18 anos devem
estar
acompanhados
de
um
responsável
legal,
que
precisa
permanecer na unidade até o fim do
procedimento.
- Mulheres com atraso menstrual ou
incerteza em relação à gravidez: não
devem realizar o exame. Apresentar
teste de gravidez (Bhcg antes do
exame).
- Gestantes: não realizar o exame caso
não tenha autorização por escrito do
médico
solicitante.
Adicionalmente
deverá ser avaliado o real benefício do
exame
solicitado
pelo
médico
radiologista desta Clínica, sendo assim:
✔ - Gestantes com documento do
médico confirmando a gestação
e autorizando a realização da
tomografia solicitada, e com

aprovação
do
médico
radiologista desta Clínica devem:
Assinar termo de consentimento
do
exame
autorizando
a
realização
do
mesmo
e
afirmando estarem cientes dos
potenciais riscos.
✔ O exame será realizado com o
uso do avental de Chumbo,
cedido na unidade, caso o
segmento a ser avaliado não
seja o abdômen (exames do
abdômen devem ser realizados
sem avental de chumbo).
- Não se recomenda a interrupção da
amamentação para realização do
exame ainda que seja necessária a
administração do contraste. Em caso de
dúvida entre em contato com a central
de
atendimento
para
maiores
esclarecimentos sobre a segurança do
procedimento.
- Este exame necessita do uso do
contraste
endovenoso,
sendo
necessário apresentar o resultado de
Creatinina recente (exame de sangue
realizado nos últimos 60 dias) sempre
que o paciente tenha acima de 60 anos,
ou com as seguintes condições clínicas:
quadro de doença renal aguda ou
crônica, realizado transplante renal ou
procedimento cirúrgico de rins e/ou vias
urinárias.
- Caso em exames anteriores de
ressonância magnética ou tomografia
computadorizada o cliente tenha
apresentado quadros de alergia após a
utilização do contraste OU apresente
alergia à medicamentos e/ou alimentos,
entrar em contato com a central de
atendimento. Poderá ser necessário o
preparo
anti-alérgico
antes
da
realização do exame, ou o mesmo

poderá ser contraindicado. Informe
como foi a reação alérgica, quais
sintomas apresentados e se foi
necessário uso de medicação ou
internação pelos sintomas alérgicos.
-Pacientes alérgicos ao contraste
iodado (reação moderada/grave) não
poderão realizar o exame com
contraste.
- A execução do exame depende da
adequada acomodação do cliente no
equipamento de Tomografia. Para
clientes com peso superior a 130 kg e
circunferência abdominal maior de 180
cm, favor entrar em contato com a
Clínica. Cada caso será avaliado em
particular, levando em consideração o
segmento do corpo a ser estudada, a
posição
necessária
durante
a
realização do exame, e, os limites de
tolerância dos equipamentos.
- O cliente deve apresentar resultados
anteriores, sempre que houver;
- Clientes acamados ou hospitalizados
somente poderão ser atendidos nas
unidades de atendimento caso estejam
acompanhados de ambulância e
médico
assistente,
que
deverão
permanecer na unidade durante toda a
realização do exame e até o término do
mesmo. É necessário contato hospitalar
com nossa equipe de enfermagem
previamente para informar condições
clínicas do paciente.
Preparo
-No agendamento o paciente deve
informar se tem antecedentes alérgicos
a medicamentos ou alimentos;
- Preparo antialérgico é recomendado
para pacientes com histórico alérgico

não grave, a ser feito dois dias antes do
exame (vide “preparo antialérgico”).
- Este exame requer um jejum de
quatro horas.
- Suspensão de medicamentos
✔ O cliente deve suspender, nas
48 horas que antecedem o
exame e com o consentimento
do médico assistente, o uso de
medicamentos que contenham a
metformina (Dimefor, Glifage,
Glucoformin, Glucovance ou
Starform, Avandamet, Aktos,
Diaformin,
Formet,
Galvus,
Glicefor, Glicomet, Glucofage,
Meguanin, Metfordin, Metform,
Metformina,
Metformix,
Neo
Metformin, Teutoformin) e a
fenformina (Debei), que é
contraindicado nos exames com
contraste iodado endovenoso. A
suspensão dessas medicações
ainda precisa ser mantida por 48
horas após o exame.
- O cliente deve apresentar resultados
anteriores, sempre que houver.
- Para a realização do procedimento,
deve-se comparecer à unidade sem
joias, brincos ou pingentes, sendo
recomendada a retirada de piercings.

