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ANGIOTOMOGRAFIA DO ABDOME SUPERIOR 
ANGIOTOMOGRAFIA DA AORTA ABDOMINAL 
ANGIOTOMOGRAFIA DA VEIA CAVA INFERIOR 

ANGIOTOMOGRAFIA DOS VASOS PORTAIS 
ANGIOTOMOGRAFIA DOS VASOS DO ABDOME SUPERIOR 

  

  

Descrição 

Tomografia Computadorizada (TC) é um exame que utiliza raios-X para obtenção de imagens 
do nosso corpo. Ao contrário do Raio-X convencional, a  TC obtém imagens muito mais claras 
que o Raio-X convencional, possibilitando diagnósticos mais precisos. 

É necessário o uso do material de contraste iodado endovenoso. 
O paciente deverá ler e preencher um questionário e termo de consentimento ao chegar na 
clínica, com informações mais detalhadas sobre o exame. 
No momento de realização do exame , o  paciente deverá  permanecer imóvel e será instru-
ído a fazer uma pausa inspiratória durante a aquisição das imagens.´ 

Preparo 

 Paciente acima de 12 anos 

Recomendamos que se apresente ao local indicado para abertura de cadastro cerca de 30 
minutos antes do horário agendado.  

Trazer pedido médico original, documentos pessoais, e carteirinha do convênio (quando utili-
zar). 
Paciente menor de 18 anos de idade, idoso ou dependente deve vir acompanhado com 
adulto responsável. 
Trazer exames anteriores NÃO realizados na AKC Diagnósticos. 
Em caso de dúvidas, transferência ou cancelamento, entre em contato com o telefone 
(63)32287000 com  antecedência. 
É importante a ingestão de líquidos para uma boa hidratação na véspera e no dia do exame. 
PACIENTES EM DIÁLISE: Sempre que agendar um exame com contraste ENDOVENOSO (EV), a 
sessão de diálise deverá ocorrer em até 24 horas. 
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JEJUM: 3 HORAS 

PARA EXAMES REALIZADOS COM SEDAÇÃO/ANESTESIA É NECESSÁRIO ENTRAR EM CON-
TATO COM A NOSSA EQUIPE PARA OBTER A ORIENTAÇÃO ADEQUADA 

Paciente de 0 a 12 anos 

Recomendamos que se apresente ao local indicado para abertura de cadastro cerca de 30 
minutos antes do horário agendado. 

Trazer pedido médico original, documentos pessoais, e carteirinha do convênio (quando utili-
zar). 
O paciente  deve vir acompanhado com adulto responsável. 
Trazer exames anteriores NÃO realizados na AKC Diagnósticos. 
Em caso de dúvidas, transferência ou cancelamento, entre em contato com o telefone 
(63)32287000 com  antecedência. 
É importante a ingestão de líquidos para uma boa hidratação na véspera e no dia do exame. 

Para realização da tomografia, é necessário que a criança colabore. 
Orientamos os pais/responsáveis a retirar os adereços de metal que estiverem na área a ser 
estudada antes de realizar o exame 
PACIENTES EM DIÁLISE: Sempre que agendar um exame com contraste ENDOVENOSO (EV), a 
sessão de diálise deverá ocorrer em até 24 horas. 

JEJUM: 3 HORAS PARA EXAMES REALIZADOS SEM SEDAÇÃO/ANESTESIA 

PARA EXAMES REALIZADOS COM SEDAÇÃO/ANESTESIA É NECESSÁRIO ENTRAR EM CON-
TATO COM A NOSSA EQUIPE PARA OBTER A ORIENTAÇÃO ADEQUADA 

 PRAZO DE ENTREGA 

- 4 Dias úteis. 

Nos casos urgentes você poderá solicitar a maior rapidez na entrega do resultado do seu 
exame. Nossa equipe de colaboradores estará sempre pronta para atendê-lo. 


