
Vou fazer uma tomografia axial computorizada
(TAC)

A TAC é um exame que permite visualizar certas anomalias e determinar com precisão as características de um órgão ou

tumor.

O que é uma TAC?

Trata-se de um exame também denominado tomodensitometria ou TDM.

É uma técnica de imagiologia que utiliza um aparelho de raios X para criar imagens de uma parte do seu corpo.

São captadas e visualizadas várias imagens do interior do seu corpo, em secções, no ecrã de um computador.

Esta técnica permite localizar as lesões provocadas por diversas causas ou determinar melhor as características de um órgão.

Como devo preparar-me antes do exame?

Na altura em que marcar o exame, deverá responder a algumas perguntas:

* Tem alergias?

* É diabético (a) ou sofre de insuficiência renal?

* Está grávida ou tem probabilidades de estar? Está a amamentar?

* Sofre de alguma doença cardíaca ou pulmonar?

* Fez alguma radiografia recente ao estômago, intestino ou cólon?

Nestas situações, serão tomadas determinadas precauções para limitar os riscos das radiações.

Pode ser-lhe solicitada uma análise ao sangue para avaliar o funcionamento dos seus rins.

No dia do exame, não esqueça de referir novamente estas informações.

O que devo levar comigo no dia do exame?

* A requisição do seu médico referente ao exame actual.

* A lista dos medicamentos que está a tomar (juntamente com as respectivas receitas).

* Os seus exames radiológicos (radiografia, ecografia, TAC, RM…).

* Todos os resultados dos seus outros exames (análises ao sangue, relatório de intervenções cirúrgicas …).

* Os seus documentos administrativos: cartão da segurança social, documento de identificação, credencial da segurança

social, apólice de seguro.

Se lhe foi prescrito um produto de contraste para este exame, siga as recomendações que lhe foram feitas. Pode tratar-se de um

produto para ser ingerido ou injectado e deve trazê-lo consigo.

Que precauções devo tomar antes do exame?

Raramente é pedido que esteja em jejum.
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Evite comer durante as 3 horas imediatamente antes do exame.

Não fume durante as horas que precedem o exame.

Salvo indicação em contrário, pode beber normalmente e tomar, se for caso disso, os seus medicamentos.

Como se desenrola o exame?

A pessoa está deitada numa marquesa que se desloca lentamente através de um anel largo. É aí que são tiradas as várias chapas.

Deverá estar completamente imóvel e evitar respirar quando lhe for solicitado.

Vou fazer uma tomografia axial computorizada (TAC)

A duração de uma TAC está compreendida entre 10 a 15 minutos. Deverá estar completamente imóvel e suspender a respiração

sempre que a equipa médica, que estará em contacto consigo, solicite.

Estará sempre em contacto com a equipa médica que o (a) assiste durante todo o exame e que lhe fornecerá indicações por

intermédio de um intercomunicador.

Consoante a zona a ser estudada, deverá pôr os braços atrás da cabeça ou ao longo do corpo.

O exame envolve riscos?

Tendo em consideração as doses baixas de raios X utilizadas e as precauções tomadas não há riscos associados à radiografia.

A picada da agulha para injecção do produto pode provocar um pequeno hematoma local sem gravidade.

Este exame não apresenta nenhum risco, mas pode, por vezes, desencadear reacções, principalmente se tiver antecedentes

alérgicos.

Serão tomadas precauções especiais em função das informações que tiver fornecido na altura da marcação do exame e antes

deste.

Se estiver grávida ou com probabilidades de estar (atraso no período menstrual), se for diabético (a) ou se sofrer de doença renal

(insuficiência renal), mencione estas condições ao médico radiologista.

Se sentir dor ou uma sensação desagradável, comunique o facto ao pessoal médico ou paramédico que estará ao seu lado durante

todo o exame.

Quanto tempo dura o exame?

O exame dura geralmente entre 10 e 15 minutos na sala da TAC.

A preparação, em especial a injecção do produto de contraste, pode durar alguns minutos.

O exame é doloroso?

O exame, propriamente dito, não é doloroso, e a injecção do produto de contraste é, em regra, igualmente indolor. No entanto, esta

injecção pode provocar uma sensação de calor no corpo e um gosto estranho na boca.

Onde me devo dirigir se quiser fazer este exame?

O seu médico recomendar-lhe-á um consultório de radiologia. Geralmente, o exame desenrola-se numa estrutura equipada, pública

ou privada.
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O que devo fazer após o exame?

Na maioria dos casos, não sentirá nenhum efeito indesejável.

Não há nenhuma precaução especial a ter em conta após o exame e pode regressar a casa normalmente.

Se tiver recebido uma injecção de produto ser-lhe-á recomendado que beba água abundantemente nas 24 horas seguintes para

acelerar a eliminação do produto.

Se sentir uma dor ou um sintoma anormal, consulte o seu médico ou informe o estabelecimento ou serviço que realizou o exame.

E os resultados?

As imagens do exame são analisadas por um médico radiologista.

Será enviado directamente ao seu médico assistente um relatório e as imagens obtidas.

Guarde bem os seus resultados, arquive-os e não se esqueça de os trazer consigo na próxima consulta.
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