
PREPARO PARA TOMOGRAFIA 
COMPUTADORIZADA COM 
CONTRASTE E JEJUM 
 
 É necessário chegar 30 minutos 
antes (para fazer ficha de entrada, 
triagem com a enfermagem e troca 
de roupa).

 Jejum de 4 horas (é permitido 
tomar medicações com pouca 
quantidade de água).

 No dia anterior ao exame fazer 
uma dieta leve e tomar no mínimo 2 
litros de água (para que seu 
organismo esteja bem hidratado e o 
contraste seja excretado mais 
rapidamente do seu corpo). 

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

ecomax-cdi.com.br

 No dia do exame apresentar o 
pedido médico original, documentos 
e, em caso de convênio, apresentar 
carteirinha 

 Após o exame o paciente deve 
permanecer em observação nas 
imediações da clínica por 30 
minutos.
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