
RESSONÂNCIA DE ABDOME INFERIOR
E PELVE

ORIENTAÇÕES:

Atenção:
Ÿ Quando vier ao AME não se esqueça de trazer um documento 

oficial com foto, cartão SUS, encaminhamento ou pedido 
médico devidamente preenchido e assinado;

Ÿ Não se atrase! Venha no horário de chegada informado;
Ÿ Evite trazer crianças;
Ÿ É indispensável trazer acompanhante maior de 18 anos e 

responsável;
Ÿ Mantenha seu cadastro atualizado, principalmente o telefone 

de contato.

Secretaria da Saúde

Ÿ Alimentação deve ser líquida ou pastosa (exemplo: sopas, caldos, 
cremes, frutas, sucos e vitaminas);

Ÿ - tomar 20 gotas de guttalax 7,5 mg - 20 horas antes do exame;
Ÿ - tomar 20 gotas de guttalax 7,5 mg - 08 horas antes do exame.
Ÿ Jejum de 4 a 6 horas antes do exame;
Ÿ Não vir com adornos (brinco, pulseira, corrente, anel, óculos, 

piercing...);
Ÿ Se fizer uso de medicação de uso contínuo (diabetes, pressão ou 

qualquer outra doença), favor tomar no dia do exame e no horário de 
costume.

Ÿ É necessário o intestino limpo para realização do exame;
Ÿ Chegar com 30 minutos de antecedência;
Ÿ Trazer exames anteriores já realizados (abdômen e pelve);
Ÿ Não vir com esmaltes nas unhas das mãos;
Ÿ Homens: se forem realizar o exame com a finalidade de avaliar a
   próstata e tiverem exames de sangue com valor de psa, favor trazer;
Ÿ Mulheres: trazer um absorvente íntimo.
Ÿ É indispensável trazer acompanhante maior de 18 anos e 

responsável. Sem acompanhante o exame não será realizado.
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RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
(OUTROS)

ORIENTAÇÕES:

Secretaria da Saúde
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Atenção:
Ÿ Quando vier ao AME Ourinhos não se esqueça de trazer um 

documento oficial com foto, cartão SUS, encaminhamento ou 
pedido médico devidamente preenchido e assinado;

Ÿ Não se atrase! Venha no horário de chegada informado;
Ÿ Evite trazer crianças;
Ÿ Pacientes menores de 18 anos e maiores de 65 anos, 

deverão vir com acompanhante responsável e maior de idade; 
Mantenha seu cadastro atualizado, principalmente o telefone 
de contato.

Ÿ Trazer exame de ressonância anterior, caso tenha;

Ÿ Jejum de 4 horas antes do horário do exame;

Ÿ Chegar 30 minutos antes do horário agendado;

Ÿ Não vir com adornos (retirar brinco, pulseira, corrente, anel, óculos, 

piercing);

Ÿ Se fizer uso de medicações de uso contínuo para diabetes, pressão e 

tireóide, favor não tomar no dia do exame.


