
 

 
 

 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 

 

Condições para Marcar exames: 

 

- Não pode ter clipe de aneurisma, Marca-passo cardíaco, implante coclear. 

- Trazer exames anteriores da região estudada. 

- Chegar com 30 de antecedência. 

- Evitar roupas com metal. 

- Ideal vir acompanhado. 

- Para exames de Abdômen Total e Pelve jejum de 4 horas. (Exceto 

colangioressonância / Hidro ressonância jejum de 12 horas). 

- Não é necessário jejum para os demais exames de ressonância, salvo quando com 

sedação/anestesia. 

 

 

Abdome Superior (Fígado, Pâncreas, Baço, Rins, Estomago e Supra Renais). 

  Jejum de 2 horas; Mas se for com sedação/anestesia seguir orientação para exames 

com anestesia;  

  Manter medicações; 

  Trazer exames anteriores; 

  Chegar com 30 minutos de antecedência 

  Trazer guia do convenio liberada, carteirinha e identidade. 

 

Abdome Total (Abdome Superior e Pelve) (Via Urinaria- Uroressonância, Retro 

Peritônio, Fígado, Pâncreas, Baço, Rins, Estomago, Supra Renais, Próstata, 

Bolsa Escrotal, Útero, Bexiga, Ovário e Anexos) 

  Jejum de 4 horas, Mas se for com sedação/anestesia seguir orientação para exames 

com anestesia; 

  Manter medicações; 

  Trazer exames anteriores; 

  Chegar com 30 minutos de antecedência 

  Trazer guia do convenio liberada, carteirinha e identidade. 



 

 
 

 

 

Pelve (Próstata, Bolsa Escrotal, Útero, Bexiga, Ovário e Anexos) 

  Jejum de 4 horas, mas se for com sedação/anestesia seguir orientação para exames 

com anestesia; 

  Manter medicações. 

  Trazer exames anteriores. 

  Chegar com 30 minutos de antecedência 

  Não urinar 2 horas antes do exame 

  Se caso exista a suspeita de endometriose, o ideal é que seja realizado entre o 7° e 

14° dia do ciclo menstrual. (contando a partir do inicio do fluxo menstrual) 

  Trazer guia do convenio liberada, carteirinha e identidade. 

 

Demais exames de Ressonância Magnética; Crânio, Colunas, articulações 

(Joelho, tornozelo, punho etc...) e outros. 

  Não é necessário Jejum apenas dieta leve antes do exame, Mas se for com 

sedação/anestesia seguir orientação para exames com anestesia; 

  Manter medicações; 

  Trazer exames anteriores; 

  Chegar com 30 minutos de antecedência. 

  Trazer guia do convenio liberada, carteirinha e identidade. 

 

Entero ressonância 

  Jejum de 6 horas; 

  Manter medicações; 

  Trazer guia do convenio liberada, carteirinha e identidade. 

  Trazer exames anteriores. 

 

Obs.: Para este exame o paciente deverá chegar com 1hora e 30 de antecedência.  

 

Artro ressonância – SOMENTE UNIDADE HOSPITAL MARCELINO CHAMPAGNAT 

  Jejum de 2 horas; 

  Manter medicações; 

  Trazer guia do convenio liberada, carteirinha e identidade. 



 

 
 

 

  Chegar com 30 minutos de antecedência. 

  Não pode estar usando remédios anticoagulantes ou antiagregantes (remédios que 

afinam o sangue) – pedir para seu médico se pode suspender por 7 dias antes da 

punção.  

 

Angiorressonância (Crânio, Pescoço, Aorta Torácica, Aorta abdominal, Artérias 

Renais, Artérias Ilíacas e TEP- Pulmão). 

  Jejum de 4 horas; 

  Manter medicações; 

  Trazer exames anteriores; 

  Chegar com 30 minutos de antecedência. 

  Trazer guia do convenio liberada, carteirinha e identidade. 

 

Ressonância magnética cardíaca (coração) – SOMENTE UNIDADE HOSPITAL 

MARCELINO CHAMPAGNAT 

  Jejum de 4 horas; 

  Manter medicações; 

  Trazer guia do convenio liberada, carteirinha e identidade. 

  Trazer exames anteriores. 

 


