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A RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
A ressonância magnética é um exame de imagem sem
radiação (Raios X). Utiliza campos magnéticos e ondas de
radiofrequência para gerar sinais resultantes dos órgãos/
tecidos, que são analisados por computador.
COMO SE PROCESSA O EXAME?
O exame é realizado com o paciente deitado numa cama
que entra num pequeno túnel ventilado, iluminado e aberto nas duas extremidades. Se necessário pode conversar
com a equipa clínica através de um intercomunicador.
Na aquisição das imagens ouvirá ruídos, semelhantes a
martelar, que são normais. Será necessário parar de respirar durante curtos períodos e serão dadas instruções
nesse sentido.
É importante que se mantenha descontraído e imóvel para
obtenção de bons resultados. O exame pode demorar entre 30 a 60 minutos, dependendo do tipo de exame e da
colaboração do paciente.
Poderá ser administrado um meio de contraste numa veia
periférica para melhorar a visualização dos órgãos/tecidos.

ANTES DE REALIZAR O EXAME:

IMPORTANTE

Deve informar o seu médico:

Deve fazer-se acompanhar dos exames complementares que tenha em sua posse.

Sobre o seu historial clínico, principalmente se realizou transplante hepático, se é insuficiente renal ou se
tem doenças cardiovasculares ou cerebrais;
Sobre a medicação que está a tomar;
Se já tiver tido episódios de alergias a medicamentos,
alimentos ou outras substâncias, ou se tiver asma.

Se for portador de prótese ou objecto metálico tem
que informar o técnico.
LOCAL DO EXAME NA CMAS
Penafiel | piso -4

CONSIDERAÇÕES:
Deve manter 4 horas de jejum antes da hora marcada
do exame, durante as quais só deverá tomar a medicação imprescindível (apenas com água).
Tendo em conta o campo magnético existente, deve retirar todos os objetos ferro-metálicos, tais como: chaves,
relógios, telemóvel, jóias, ganchos, óculos, perucas, próteses dentárias (placas) e auditivas, cartões magnéticos
(bancários). Dispositivos intra-uterinos, implantes dentários fixos, e “chumbo” não interferem com a realização
do exame.
EFEITOS ADVERSOS:
A RM é um exame indolor e os riscos associados são
mínimos. No entanto podem ocorrer efeitos adversos,
sendo o mais frequente a eritema (vermelhidão), prurido (comichão) e/ ou sensação de calor no local da injeção do contraste.
Com menor frequência podem ocorrer episódios de cefaleias (dor de cabeça), náuseas e tonturas, derivadas do
medicamento de contraste utilizado.
Complicações mais graves raramente foram notificadas.
CONTRAINDICAÇÕES
Relativamente à gravidez não se conhece nenhum risco
para a criança, contudo, por uma questão de precaução, aconselha-se que consulte o seu médico antes de
realizar o exame, de forma a avaliar o risco/ benefício
cuidadosamente.
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