
 
 
 

PREPARO DO EXAME DE RESSONÂNCIA  MAGNÉTICA 
 

- Estar em 4hs de jejum.  Exceto   para o exame de colangeoressonânciaé necessário 6hrs de jejum; 

-  Deve-se hidratar com água (Somente água SEM gás). Demais líquidos não são permitidos; 

- Comparecer  a clínica semNENHUMA  joia, brinco, anel, pulseira e  piercings; 

- Estar sem  nenhuma  maquiagem; 

-  Estar com cabelos secos; sem uso de gel, ou cremes; 

- Não usar óleos corporais, hidratantes, filtro solar, cremes  analgésicos; 

 

IMPORTANTE 

- Tatuagem, maquiagem definitiva ou  micropigmentações  (sobrancelhas, etc):  Se feitas nos últimos 
30 dias não poderá  fazer  Ressonância; 

- Cílios postiços fixos  que contenham na fórmula imã, não poderá  fazer  Ressonância, pois corre 
risco de queimadura ou acidente; 

- Pacientes   ALÉRGICOSA CONTRASTE, FRUTOS DO MAR, com ASMA: entrar  em contato 
com a CLINIVATI para maiores orientações;  

- Mulheres em período de amamentação: não recomendamos a interrupção, entrar em contato para 
maiores orientações; 

-  Gestantes  sópodem realizar RM conforme a indicação clínica; 

-  Pacientes com obesidade mórbida:  consultar a possibilidade de execução de exame; 

 

 

NÃO PODEM FAZER O EXAME DE RESSONÂNCIA  MAGNÉTICA 

 

- Marca-passo cardíaco  

-Clipes de aneurisma 

- Implantes e aparelhos olhos (exceto lentes de catarata) 



-Implantes de ouvido  

- Fixadores  ortopédicos externos 

- bomba de infusão  

-Sensor de glicemia subcutânea  

-Derivação ventriculoperitoneal 

- Clipes utilizados em cirurgias de vesícula biliar  

-  Próteses Valvares Cardíacas 

- PACIENTES  QUE POSSUEM DISPOSITVOS / IMPLANTES METÁLICOS OU 
ELETRÔNICOS (DEVEM APRESENTAR DOCUMENTO QUE  COMPROVE A 
COMPATIBILIDADE COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA; SERÃO ACEITOS: 

- RELATÓRIO MÉDICO; 

- CARTA DE AUTORIZAÇÃO MÉDICA ;ou CARTÃO DE INDETIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO 
IMPLANTADO. 

 

MATERIAIS PERMITIDOS P/ REALIZAÇÃO DA RESSONÂNCIA: 

- Implantes  ortopédicos , como próteses, pinos, parafusos e hastes, exceto os  fixadores externos; 

- Derivaçãoventriculoperitoneal 

-Dispositivo intrauterino (diu) 

- acesso quimioterápico (portcat) 

-stents  intravasculares ( como o stent coronariano ) são permitidos para a realização da ressonância, 
mas após 6 semanas de sua colocação.  

 

 

 

 


