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O exame que vai realizar, implica que determinadas
condições preparatórias sejam cumpridas completamente. Desta maneira, conseguiremos que o resultado obtido seja o mais correcto possível.
VÉSPERA DO EXAME
Nada a referir.
DIA DO EXAME
Fazer Jejum durante 4 (quatro) horas.
IMPORTANTE
Deve fazer-se acompanhar dos exames complementares que tenha em sua posse.
Se o seu exame for Abdominal, Pélvico, ou Renal, deverá apresentar–se 30 minutos antes da hora marcada.
LOCAL DO EXAME NA CMAS
Penafiel | piso -4

O QUE É?

EFEITOS ADVERSOS:

A Tomografia Computorizada (TAC) é uma técnica
que permite obter imagens com alta definição, muitas vezes fundamentais para o diagnóstico de algumas doenças, através de um equipamento complexo de raios X.

A TAC é um exame indolor e os riscos associados
são mínimos. No entanto podem ocorrer efeitos adversos, sendo o mais frequente a dor, hematoma,
prurido e/ou rubor no local da injeção do contraste.

COMO É QUE É REALIZADO?
O doente tem que se deitar numa marquesa que
desliza em pequenos avanços na “gantry” (túnel do
equipamento). À medida que vai deslizando, vão sendo captadas imagens dos vários segmentos do corpo,
que posteriormente são processadas num computador. A duração do exame é de 15-30 min, variando
consoante a parte do corpo a ser analisada.
Por vezes pode ser necessário a injeção intravenosa
de um medicamento de contraste, que permite uma
melhor interpretação das imagens capturadas.
ANTES DE REALIZAR O EXAME:
Deve informar o seu médico:
Sobre o seu historial clínico, principalmente se tem
insuficiência renal, hipertiroidismo, diabetes ou
doenças cardiovasculares ou cerebrais;
Sobre a medicação que está a tomar (como por
exemplo medicação para os Diabetes; antidepressivos…);

Com menor frequência podem ocorrer episódios de
náuseas, vómitos e diarreia.
Complicações mais graves foram raramente notificadas.
CONSIDERAÇÕES:
Antes do exame deverá fazer uma hidratação adequada, mas deve suspender o consumo de alimentos e líquidos 4 horas antes de exame.
É importante que retire todos os objetivos metálicos
quando fizer o exame, uma fez que podem alterar a
definição da imagem capturada.
Após a administração do contraste é importante ficar sob observação na unidade clínica durante pelo
menos 30 min.
CONTRAINDICAÇÕES
Este exame encontra-se contraindicado em casos
de gravidez ou suspeitas de gravidez, sendo que
nestas situações a relação risco/benefício deve ser
cuidadosamente avaliada.

Se já tiver tido episódios de alergias a medicamentos, alimentos ou outras substâncias, ou se tiver
asma.
Caso seja diabético, contacte-nos antecipadamente para o telefone 255 718 110.
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