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Ressonância (RM) do Tórax RM Torácica 
 

Ressonância Magnética (RM) é um exame que pode ser realizado em qualquer parte 

do corpo humano, com imagens formadas utilizando ondas eletromagnéticas, sem uso 

de radiação ionizante, de forma segura e indolor. Durante o exame o paciente fica 

deitado, e a parte do corpo que será examinada é então posicionada dentro de um 

túnel aberto nas extremidades, com iluminação e ventilação adequadas. 

O paciente deve ficar imóvel durante a aquisição das imagens para não prejudicar a 

qualidade do exame. 

Em alguns exames é necessária a injeção endovenosa de um meio de contraste para 

melhorar a eficácia na detecção ou caracterização de eventuais lesões. 

 

Preparação e orientação para o exame 

- Jejum para pacientes acima de 3 Ano(s) 

- 4 Horas 

 

PARA EXAMES REALIZADOS COM SEDAÇÃO/ANESTESIA É NECESSÁRIO 

ENTRAR EM 

CONTATO COM A NOSSA EQUIPE PARA OBTER A ORIENTAÇÃO ADEQUADA 

PELO Tel. ou WhatsApp 32287000. 

 

Contraindicações 

Peso limite de 140 kg para os nossos aparelhos. 

Poderão ocorrer casos em que as medidas do paciente / circunferência abdominal 

estarão fora dos parâmetros de nossos equipamentos. Esta avaliação somente poderá 

ser realizada no momento do exame. 

Pacientes com marca-passos antigos não podem realizar esse exame 
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Pacientes com alguns marca-passos mais modernos que podem ser reprogramados 

para exposição ao magneto, quando acompanhados por pessoas qualificadas, podem 

realizar o exame de RM. 

Pacientes com aparelhos, implantes, próteses,  expansores  mamários, clipes ou 

quaisquer objetos metálicos ou com metal devem informar a localização, o tipo do 

material, o modelo e a data de fabricação do dispositivo (caso não seja informado no 

agendamento, será perguntado antes da realização do exame, podendo impedir ou 

atrasar seu exame). É conveniente que esta informação esteja no pedido médico. 

Nossa equipe estará sempre pronta para orientá-lo na realização de um exame seguro 

Gestantes: no primeiro trimestre realizar apenas nos casos com indicação clara. 

Em alguns exames poderá ser necessária a injeção do contraste endovenoso 

(gadolínio). É uma substancia considerada segura, com um índice extremamente 

baixo de possível reação alérgica. 

Claustrofobia: Informe que tem claustrofobia ao marcar seu exame, e procuraremos a 

melhor forma de atendê-lo. 

Anestesia: O exame poderá ser realizado com anestesia, inclusive para pacientes 

claustrofóbicos, mediante a pedido médico. Pacientes portadores de alguns 

aparelhos, implantes, próteses ou quaisquer objetos metálicos estarão 

impossibilitados de realizar o exame sob anestesia. 

Piercing: deve ser removido como qualquer outro objeto metálico. 

Em caso de dúvidas, transferência ou cancelamento, entre em contato com o telefone 

(63)32287000 com antecedência. 

PACIENTES EM DIÁLISE devem informar a nossa equipe sobre seu quadro de 

insuficiência renal e não poderão utilizar o contraste endovenoso (gadolínio). 

 

Prazo de entrega para o resultado do exame 

- 4 Dias úteis 
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Agendamento 

Você poderá agendar o exame pelo Tel. ou WhatsApp (63)32287000 

Na data do exame levar o pedido médico original, documentos pessoais e carteirinha 

do convênio (quando utilizar). 

Para consultar a cobertura do seu plano de saúde para esse exame, entre em contato 

com o seu convênio ligue para (63)32287000. 


