
PREPARO PARA TOMOGRAFIA 
COMPUTADORIZADA 
CORONARIANA 
 
 É necessário chegar 30 minutos 
antes (o não cumprimento deste 
tempo poderá prejudicar seu exame, 
que poderá ser remarcado).

 Jejum absoluto de 4 horas (água e 
comida). Caso o paciente tome 
medicação contínua, deve tomar 
com o mínimo de água possível.

 Não utilizar cremes corporais ou 
protetor solar na região do tórax.

 Pacientes homens devem vir com 
a região do tórax depilada devido 
aos eletrodos que precisam ser 
colados nesta região.

 Não utilizar base nas unhas das 
mãos.
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 Não praticar exercício físico no dia 
do exame.

 Trazer exames anteriores do 
coração, Ex.: Holter, esteira, eletro ou 
cintilografia.

 Trazer exames de sangue 
(hemograma), caso tenha.

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