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Informações sobre exames de imagens por ressonância 

magnética (IRM) 

 
1. O que é um exame de IRM? 

O exame de IRM é um exame para gerar imagens da estrutura interna do corpo humano. O scanner de 

IRM detecta o fenômeno de ressonância magnética nuclear dos átomos de hidrogênio no corpo, que ocorre 

em um campo magnético criado por um grande ímã. Os dados são analisados pelo computador para 

construir imagens. Favor obedecer as instruções do técnico o quanto possível. 

 

2. Procedimento do exame de IRM 
(1) Antes de entrar na sala de exame, você deve retirar todos os itens metálicos que estiver usando. 

Deite-se de costas na cama da sala de exame. 

(2) Permaneça de costas por 15 a 60 minutos (em geral, aproximadamente 30 minutos). Você ouvirá 

vários ruídos diferentes enquanto as imagens estiverem sendo obtidas. 

(3) Se você se sentir mal durante o procedimento, informe-nos pressionando o botão ou falando 

conosco. 

(4) Os resultados não ficam prontos logo após o exame, pois o processamento das imagens demora 

algum tempo. Você receberá uma explicação sobre os resultados durante a próxima consulta. 

(5) Dependendo do que será examinado, poderá ser injetado um meio de contraste. 

(6) Tentamos realizar os exames de IRM pontualmente; contudo, o horário de início real de seu 

exame pode se atrasar um pouco em relação ao horário agendado, pois cada exame tem uma 

preparação diferente. Esperamos que entenda esta situação. 

 

3. Precauções para um exame de IRM 
●Se qualquer das condições a seguir se aplicar a você, certifique-se de informar seu médico. 

・Você está (ou pode estar) grávida. 

・Você se sentiu mal ou apresentou erupções por causa de uma injeção de meio de contraste. 

・Você tem um dispositivo metálico ou eletrônico implantado, como um marca-passo. 

・Você sofre de claustrofobia. 

 

●Você não pode trazer os seguintes itens para a sala de exame. 

・Óculos, lentes de contato, acessórios, relógios, dentes postiços, aparelhos auditivos, cartões 

magnéticos, aquecedores corporais portáteis descartáveis, suportes ortopédicos, grampos de 

cabelo, roupas com peças metálicas, chaves, delineador, etc. 

・Curativos, medicamentos adesivos (por ex., para doença cardíaca) ou emplastros magnéticos 

devem ser removidos antes do exame. 
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*Observe que se você trouxer relógios, aparelhos auditivos, telefones celulares ou cartões 

magnéticos para a sala de exame, estes itens podem ser danificados pelos efeitos magnéticos e 

ficarem inutilizados, além de interferirem com o exame. 

●Refeições no dia de um exame de IRM 

□Você pode fazer refeições normais no dia do exame. 

□Não se alimente.....horas antes de um exame de IRM. 

□Você pode tomar medicamentos normalmente no dia exame. 

□Não tome medicamentos......horas antes de um exame de IRM. 

 

*Pode ser que seja solicitado a tomar um medicamento líquido pouco antes de um exame de IRM. 

*Siga as instruções de seu médico ou do médico responsável pelo exame em relação a outros 

assuntos. 

 

●Se você não puder vir ao hospital no dia agendado, entre em contato conosco o quanto antes. 

  Converse com seu médico a respeito de marcar outra consulta para um exame de IRM. 

 

(Informações para contato) 

  Nome do hospital：                              

  Nº de telefone：                                

 

 

*Recebi extensivas explicações referentes ao conteúdo acima e confirmo que as entendi. 

      Data (Ano/Mês/Dia):                      

      Assinatura:                              

 


