ECOAR MEDICINA DIAGNÓSTICA
TOMOGRAFIA DO PESCOÇO
Prezado(a) paciente,
Para uma melhor avaliação de sua condição clínica, favor seguir o protocolo de orientações do
exame solicitado.
O que é?
A Tomografia Computadorizada é um método de diagnóstico por imagem que utiliza feixes de raio
x para através de análise computadorizada, avaliar os diversos órgãos do corpo humano com alta
resolução.A Tomografia Computadorizada de pescoço permite uma visão anatômica mais
detalhada, e serve para complementar a investigação diagnóstica ,principalmente, em
estadiamento de tumores malignos, estudo de lesões nervosas e ósseas, e ajuda no
planejamento do tratamento cirúrgico quando indicado.
Preparo
- É necessário jejum absoluto de 4 horas, inclusive de água. No entanto, qualquer medicação de
uso contínuo, que não tenha sido suspensa por orientação do médico solicitante, pode ser
ingerida com um pouco de água.
- DIABÉTICOS: caso utilizem algum dos medicamentos abaixo**, deverão solicitar a autorização
do médico que indicou o exame para suspender o uso 2 dias antes da realização do exame ,
devido à possibilidade de injeção do contraste endovenoso.
** CLORIDRATO DE METFORMINA, presente nos medicamentos: Avandamet, Aktos, Diaformin,
Dimefor, Formet, Galvus, Glicefor, Glicomet, Glifage, Glucofage, Glucoformin, Glucovance,
Meguanin, Metfordin, Metform, Metformina, Metformix, Neo Metformin, Starform, Teutoformin.
Tempo de Duração
O procedimento dura, em média, 10 minutos.
Após o procedimento com o uso do meio de contraste venoso, o paciente permanecerá em
observação por 20 minutos.

Observações
- Trazer exames anteriores da região a ser examinada, caso possua (essa orientação é
imprescindível para adequada análise do exame).
- Menores de 18 anos devem estar acompanhados de um adulto responsável no dia do exame.
- Chegar 20 minutos antes do horário agendado para procedimentos administrativos e
preenchimento dos questionários clínicos.
- Trazer o pedido médico.
- Não vir com adornos metálicos (jóias, bijuterias, grampos ou presilhas).

Agende seu exame com antecedência através da nossa
Central de Agendamento: (31) 3289-7400.

