
CRB - Centro Radiológico de Brasília - Setor Hospitalar Sul, Quadra 716, conj. B, Lote A, Centro Médico de Brasília (61) 3214-
0000 - Opção 4 /  Whatsapp (61) 99124-0034 

ANGIO-RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 
Angio-RM venosa de pelve (Sem Contraste) 

 

1. PREPARO: 
Jejum de 4 horas. 

 

2. CONTRAINDICAÇÃO: 
. Implante metálico: como válvula cardíaca, placa, pino, parafuso, stent, clipe de aneurisma cerebral, 
estilhaço metálico no corpo, piercing, prótese metálica, aparelho ortodôntico. 
- Implante eletrônico: como marcapasso cardíaco, neuroestimulador, implante coclear; 
- Maquiagem definitiva, implante capilar ou tatuagem recente (nos últimos dois meses); 
- Fixadores ortopédicos e gesso; 
- Gestante com menos de 20 semanas, após esse período será avaliado pelo médico radiologista; 
- Limite de peso para realização é de 130 kg. 
 

3. OBSERVAÇÕES GERAIS:   
. Havendo alguma dessas contraindicações acima, informe na marcação do exame, pois há influência na 
qualidade das imagens e diagnóstico dos exames. 
- Somente o médico da clínica poderá avaliar se seu caso o impede ou não de passar pelo exame; 
- Informe desde o setor da marcação até os técnicos executantes do exame sobre seu medo de lugares fechados 
(claustrofobia); 
- Trazer último exame anterior da região que será analisada; 
- Chegar 20 minutos antes do horário marcado para a triagem; 
- Trazer pedido médico original datado no prazo de 30 (trinta) dias no dia de realização do exame. 
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Angio-RM venosa de pelve (Com Contraste) 

 

4. PREPARO: 
Jejum de 4 horas. 

 

5. CONTRAINDICAÇÃO: 
. Implante metálico: como válvula cardíaca, placa, pino, parafuso, stent, clipe de aneurisma cerebral, estilhaço 
metálico no corpo, piercing, prótese metálica, aparelho ortodôntico. 
- Implante eletrônico: como marcapasso cardíaco, neuroestimulador, implante coclear; 
- Maquiagem definitiva, implante capilar ou tatuagem recente (nos últimos dois meses); 
- Fixadores ortopédicos e gesso; 
- Gestante com menos de 20 semanas, após esse período será avaliado pelo médico radiologista; 
- Limite de peso para realização é de 130 kg. 

 

6. OBSERVAÇÕES GERAIS:   
. Havendo alguma dessas contraindicações acima, informe na marcação do exame, pois há influência na 
qualidade das imagens e diagnóstico dos exames. 
- Somente o médico da clínica poderá avaliar se seu caso o impede ou não de passar pelo exame; 
- Informe desde o setor da marcação até os técnicos executantes do exame sobre seu medo de lugares fechados 
(claustrofobia); 
- Trazer último exame anterior da região que será analisada; 
- Chegar 20 minutos antes do horário marcado para a triagem; 
- Trazer pedido médico original datado no prazo de 30 (trinta) dias no dia de realização do exame. 


