Preparo de Exame
Ressonância Magnética
Endometriose | Com Contraste
Paciente deve comparecer com 4h de jejum.
Dieta pobre em resíduos (sem alimentos de fibras e bagaço), 24h antes do exame.
Caso o paciente faça uso de alguma medicação, não é necessária a sua suspensão,
desde que seja ingerida com 1/4 de copo de água.
Na véspera do exame, às 14h, devem ser administrados, via oral, 02 (dois)
comprimidos de Ducolax ou Lactopurga. Caso não surta o efeito necessário, aplicar
01 (uma) bisnaga de Phosfoenema, via retal, até 1h antes do exame.
Urinar até 1h antes da realização do exame.
O exame deve ser realizado a partir do 10º dia, a contar do 1ª dia da menstruação
(exceto paciente com fluxos intermitentes).
A paciente deve comparecer com cabelos secos.
Não utilizar creme corporal na região de estudo.
Não utilizar peças íntimas com objetos de metal.
Na Clínica, no momento do exame, será administrado Buscopan, via venosa.
Observações:
Paciente em Diálise: em caso de procedimento com contraste endovenoso, a
diálise deverá ser realizada durante as 24h após a realização do exame.
Paciente acima de 70 anos, portador de Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes,
Doença Cardíaca, Gota, Mieloma Múltiplo ou Histórico de Doença Renal (incluindo
Diálise, Transplante Renal, Rim Único, Câncer Renal, Cirurgia Renal e/ou Vias
Urinárias): é necessário apresentar o resultado de Creatinina mais recente.
Paciente alérgico acima de 16 anos: deverá ingerir Prednisona (20 mg), via oral,
conforme orientações abaixo.
o 13h antes do exame – 02 (dois) comprimidos;
o 7h antes do exame – 02 (dois) comprimidos;
o 1h antes do exame – 02 (dois) comprimidos.
Paciente com alergia grave, que necessitou de internação, nos últimos 03 (três)
meses: recomenda-se realizar o exame em ambiente hospitalar.
Lembramos que essas medidas reforçam nosso compromisso com a sua segurança e a sua saúde. A não
realização deste preparo, conforme orientações, pode comprometer o diagnóstico ou acarretar na
suspensão do exame. Contamos com a sua colaboração!
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