
PREPARO PARA RESSONÂNCIA 
MAGNÉTICA: PELVE OU ABDOME 
TOTAL MASCULINO
 
 É necessário chegar 30 minutos 
antes (para fazer ficha de entrada, 
triagem com a enfermagem e troca 
de roupa).

 Vir com 4 horas em jejum (é 
permitido tomar suas medicações 
com pouca quantidade de água).

 No dia anterior ao exame o 
paciente deve adotar uma dieta 
leve.

 Ir ao banheiro 1 hora antes do 
horário agendado e esvaziar bem a 
bexiga. Em seguida, beber 300ml de 
água e não ir mais ao banheiro até a 
hora do exame.

 Não é permitido usar nenhum 
produto no corpo ou cabelos. Ex.: 
hidratantes, protetor solar, óleo 
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corporal, produtos para o cabelo 
sem enxágue.

 Trazer exames anteriores 
relevantes para o exame agendado, 
mesmo órgão ou segmento corporal 
(que não foram realizados na 
Ecomax).

 No dia do exame, apresentar o 
pedido médico original, documentos 
e, quando se tratar de convênio 
apresentar carteirinha.

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS:

 Siga as orientações prévias para a 
realização do seu exame.

 Chegue com a antecedência 
solicitada por nossa equipe, 
contribuindo para a pontualidade do 
seu exame e dos próximos 
pacientes.

 Em caso de imprevisto, 
contate-nos o mais brevemente 
possível, atrasos podem gerar a 
necessidade de remarcar o exame 
para uma nova data.
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