ORIENTAÇÕES GERAIS E DE SEGURANÇA PARA
REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
Critérios para realização do exame:
§ Este exame é realizado somente com solicitação médica.
§ A execução do exame depende da adequada acomodação do cliente no equipamento de ressonância magnética.

1) Recomendações gerais:
§ Comparecer à unidade sem joias, brincos e pulseiras. A retirada de piercings, se houver, será necessária. Para sua

segurança é necessário utilizar o avental fornecido no dia do exame e seguir as orientações de segurança de nossa
equipe.
§ Estar sem maquiagens (inclui cílios postiço).
§ 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. A eventual necessidade da retirada do aparelho ﬁxo será
deﬁnida pela equipe médica no dia 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 alérgicos a contraste:

Entrar em contato com a Central de Atendimento para obter orientação.
§ Mulheres em período de amamentação:

Não recomendamos a interrupção.
§ Tatuagem/ Maquiagem deﬁnitiva e micropigmentações:

Não é recomendado que indivíduos com tatuagens recentes, maquiagem deﬁnitiva ou micropigmentações, feitas nos
últimos 30 dias, sejam submetidos à ressonância magnética.
§ 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.
§ Retirar o sensor de glicemia subcutânea.
§ O cliente deve apresentar exames anteriores, se houver.

2) Contraindicações à Ressonância Magnética:
§ Implantes e aparelhos oculares (exceto lentes intraoculares para catarata).
§ Implantes otológicos cocleares.
§ Fixadores ortopédicos externos.
§ Bomba de infusão medicamentosa.

3) Materiais permitidos para a realização do exame:
§ 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.

4) Clientes que possuam dispositivos/implantes metálicos ou eletrônicos:
§ Marca-passo cardíaco;
§ Expansores mamários;
§ Prótese peniana;
§ Fios metálicos de localização cirúrgica pré-operatória mamária;
§ Clipe de aneurisma intracraniano e outros.
Devem apresentar documento que comprove a compatibilidade com o ambiente de Ressonância Magnética.
Serão aceitos:
§ Relatório médico;
§ Carta de autorização médica;
§ Cartão de identiﬁcação do dispositivo implantado;

A ausência pode acarretar impedimento para realização do exame.
Para mais informações entre em contato com a nossa Central de Atendimento pelo
Telefone (19) 3753.5700 ou WhatsApp (19) 99790-9463.

