
PREPARO PARA EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 

Nome:

Data do Exame: / / Horário do Exame: :  h

- Se paciente está gestante ou com suspeita de gestação, informar ao médico assistente. 
SEM CONTRASTE

1) Não é necessário preparo, nem jejum.
COM CONTRASTE E/OU ANGIOTOMOGRAFIA
1) Os pacientes diabéticos tratados com metformina (glucoformin, glifage, glucofage), devem interromper o seu uso 48

horas antes do exame e só reiniciar 48 horas após o exame.

2) Os pacientes renais crônicos em tratamento de hemodiálise, realizar o exame 12 horas antes da hemodiálise ou no dia

da hemodiálise.

3) Comparecer em jejum de 06 horas de líquidos e 12 horas de alimentos (significa que o Sr.(a) não pode ingerir nenhum

tipo de alimento ou líquido – água, chá,café,etc.).

4) Trazer anotado todos os medicamentos em uso e exames anteriores relacionados.

5)Trazer o termo de consentimento informado devidamente assinado.

6) É obrigatório trazer acompanhante (maior de 18 anos), pois sem o mesmo o paciente não poderá realizar o exame.

7) Não retornar (ir embora do hospital) dirigindo veículos de condução. Não poderá executar atividades que requeiram

atenção após o exame.

8) Tomografia da região do abdômen e pelve com contraste: 02 horas antes do horário do exame, iniciar administração do

contraste por via oral (diluir 20 ml de ioxitamalato de meglumina em 01 litro de água filtrada e oferecer ao paciente 200 ml

de 20 em 20 minutos).

9) Proibido o uso de metais, jóias ou qualquer tipo de adereços. Não trazer.

IMPORTANTE: Comunicar ao médico assistente se o paciente tiver alergia ao contraste indicado no preparo oral/ venoso

antes de oferece-lo/aplicá-lo no mesmo.

Observações

- Comparecer 15 minutos antes do horário marcado.

- O exame só será remarcado se apresentar atestado médico.
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