ULTRASSOM TRANSVAGINAL
- Não estar no período menstrual.
ULTRASSOM PROSTATA TRANSRETAL
- Logo após o café da manhã tomar 1 comprimido de laxante junto com 40 gotas de
luftal, repetir o luftal de 6/6 horas até à noite.
- No dia do exame vir com 06 horas de jejum.
DOPPLER COLORIDO DE ÓRGAO OU ESTRUTURA ISOLADA
- Logo após o café da manhã tomar 1 comprimido de laxante junto com 40 gotas de
luftal, repetir o luftal de 6/6 horas até à noite.
- No dia do exame vir com 06 horas de jejum.
DOPPLER COLORIDO DE AORTA E ARTERIAS RENAIS
- Na ante véspera do exame tomar 40 gotas de luftal
a noite e repetir de 6/6 horas até o dia do exame;
- Na véspera do exame, logo após o café da manhã
tomar 1 comprimido de laxante (dulcolax + 40 gotas
de luftal);
- Repetir o luftal em 6/6 horas;
- Fazer uma dieta leve durante o dia;
- Jejum de 6 horas.
DOPPLER COLORIDO DE AORTA E ILIACAS
- Na ante véspera do exame tomar 40 gotas de luftal
a noite e repetir de 6/6 horas até o dia do exame;
- Na véspera do exame, logo após o café da manhã
tomar 1 comprimido de laxante (dulcolax + 40 gotas
de luftal);
- Repetir o luftal em 6/6 horas;
- Fazer uma dieta leve durante o dia;

- Jejum de 6 horas.
DOPPLER COLORIDO DE VEIA CAVA SUPERIOR OU INFERIOR
- Na ante véspera do exame tomar 40 gotas de luftal
a noite e repetir de 6/6 horas até o dia do exame;
- Na véspera do exame, logo após o café da manhã
tomar 1 comprimido de laxante (dulcolax + 40 gotas
de luftal);
- Repetir o luftal em 6/6 horas;
- Fazer uma dieta leve durante o dia;
- Jejum de 6 horas.
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PESCOCO (PARTES MOLES, LARINGE, TIREOIDE E
FARINGE)
Sempre verificar se é com ou sem contraste.
Se for com contraste:
Verificar se o paciente é diabético ou se tem alguma alergia a iodo, caso o paciente
tome medicação para diabete a base de: Metformina, Glifage, Glucoformin, Glucophge,
Meguanin ou Dimefor, é necessário falar com o medico para suspender o uso por 72 hrs
antes do exame e 72 hrs depois.
PERGUNTAR O MOTIVO DO EXAME (Se o motivo for : Prolactina alta, Tireóide,
Menstruação desrregulada, e se o médico solicitando for endócrino 90% dos casos é SELA
TURSICA ou HIPÓFISE ou SELA TURCA), esses exames são sempre realizados com
contraste.
Caso o exame seja com contraste é necessário 6 horas de jejum
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COLUNA CERVICAL OU DORSAL OU LOMBAR (ATE 3
SEGMENTOS)
- Nenhum tipo de preparo, salvo casos em que o paciente já tenha realizado cirurgia de
coluna ou tenha história prévia de neoplasia. Diante desta situação deve-se conversar
com o médico Radiologista a respeito da necessidade do contraste;
- Se for utilizado o meio de contraste endovenoso, deve ser cumprido o jejum total de 4
horas. Se estiver tomando medicação, tomar normalmente, mas com pouca água;

- Trazer Tomografia Computadorizada, Raios-X ou Ressonância Magnética anterior.
- Em caso de exames contrastados trazer acompanhante.
ULTRASSOM MAMAS
Não passar hidratante nas mamas e nem desodorante nas axilas.
Trazer mamografia e exames anteriores.
ULTRASSOM ABDOME TOTAL
- Na véspera do exame, logo após o café da manhã tomar 40 gotas de Luftal.
- Repetir o Luftal de 6/6 horas.
- Fazer dieta leve durante o dia.
Quando Criança (PARA REFLUXO- RGE):
- Jejum de 4 horas.
- Suspender a medicação, leite anti refluxo 48 horas antes do exame.
- Trazer mamadeira pronta para tomar durante o exame.
- Jejum de 6 horas.
- Bexiga cheia, tomar apenas água no dia do exame.
ULTRASSOM ABDOME SUPERIOR
- Jejum de 6 horas.
ULTRASSOMS APARELHO URINARIO FEMININO
- Bexiga cheia
- Trazer exames anteriores
ULTRASSOM APARELHO URINARIO MASCULINO
- Bexiga cheia
- Trazer exames anteriores
ULTRASSOM ABDOME INFERIOR MASCULINO
- Bexiga cheia.

ULTRASSOM ESTRUTURAS SUPERFICIAIS
- Em região do pescoço não passar nada.
ULTRASSOM OBSTETRICIA
- Trazer carteirinha de Pré Natal.
- Trazer DVD (opcional).
ULTRASSOM OBSTETRICA MORFOLOGICA
I TRIMESTRE TRANS TRANSLUCÊNCIA NUCAL
- De 11 a 14 semanas.
- Trazer DVD (opcional).
II TRIMESTRE TRANS TRANSLUCÊNCIA NUCAL
- De 20 a 26 semanas.
-Trazer DVD (opcional).
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TORAX
- Jejum de sólidos e líquidos por 6 horas;
- Os Clientes diabéticos em uso de medicamentos a base de CLORIDRATO DE
METFORMINA(Glifage®, Glucofage®, Dimefor®, Glucoformin®, Neometformin®,
Teutoformin®, Glucovange®) devem solicitar autorização do seu médico para suspender
o uso deste medicamento 48 horas antes e 48 horas após a realização do exame de
Tomografia Computadorizada com contraste endovenoso;
- Se estiver tomando medicação, tomar normalmente, mas com pouca água - salvo em
casos orientados pelo Radiologista;
- Clientes com uréia e creatinina alterados, avisar o Radiologista;
- Trazer Tomografia Computadorizada, Raio-X ou Ressonância Magnética anterior.
- Em caso de exames contrastados trazer acompanhante.
- "Clientes menores de 10 anos, ou com necessidades especiais, impossibilitados em
permanecerem imóveis na hora da realização do exame, deve-se marcar avaliação com o
médico Anestesista."

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ABDOME TOTAL
- Jejum de sólidos e líquidos por 6 horas;
- Os Clientes diabéticos em uso de medicamentos a base de CLORIDRATO DE
METFORMINA(Glifage®, Glucofage®, Dimefor®, Glucoformin®, Neometformin®,
Teutoformin®, Glucovange®) devem solicitar autorização do seu médico para suspender
o uso deste medicamento 48 horas antes e 48 horas após a realização do exame de
Tomografia Computadorizada com contraste endovenoso;
- Se estiver tomando medicação, tomar normalmente, mas com pouca água - salvo em
casos orientados pelo Radiologista;
- Clientes com uréia e creatinina alterados, avisar o Radiologista;
- Trazer Tomografia Computadorizada, Raios-X ou Ressonância Magnética anterior.
- Em caso de exames contrastados trazer acompanhante.
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ABDOME SUPERIOR
ABDÔMEN SUPERIOR:
- Jejum de sólidos e líquidos por 6 horas;
- Se estiver tomando medicação, tomar normalmente, mas com pouca água - salvo em
casos orientados pelo Radiologista;
- Os Clientes diabéticos em uso de medicamentos a base de CLORIDRATO DE
METFORMINA(Glifage®, Glucofage®, Dimefor®, Glucoformin®, Neometformin®,
Teutoformin®, Glucovange®) devem solicitar autorização do seu médico para suspender
o uso deste medicamento 48 horas antes e 48 horas após a realização do exame de
Tomografia Computadorizada com contraste endovenoso;
- Clientes com uréia e creatinina alterados, avisar o Radiologista;
- Trazer Tomografia Computadorizada, Raio-X ou Ressonância Magnética anterior.
- Em caso de exames contrastados trazer acompanhante.
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ARTICULAÇÃO
- Nenhum tipo de preparo, salvo casos em que o cliente já tenha realizado cirurgia de
coluna ou tenha história prévia de neoplasia. Diante desta situação deve-se conversar
com o médico Radiologista a respeito da necessidade do contraste;
- Se for utilizado o meio de contraste endovenoso, deve ser cumprido o jejum total de 6
horas. Se estiver tomando medicação, tomar normalmente, mas com pouca água;

- Trazer Tomografia Computadorizada, Raios-X ou Ressonância Magnética anterior.
- Em caso de exames contrastados trazer acompanhante.
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CRANIO OU SELA TURSICA OU ORBITAS
- Jejum de sólidos e líquidos por 6 horas;
- Os Clientes diabéticos em uso de medicamentos a base de CLORIDRATO DE
METFORMINA(Glifage®, Glucofage®, Dimefor®, Glucoformin®, Neometformin®,
Teutoformin®, Glucovange®) devem solicitar autorização do seu médico para suspender
o uso deste medicamento 48 horas antes e 48 horas após a realização do exame de
Tomografia Computadorizada com contraste endovenoso;
- Se estiver tomando medicação, tomar normalmente, mas com pouca água - salvo em
casos orientados pelo Radiologista;
- Clientes com uréia e creatinina alterados, avisar o Radiologista;
- Trazer Tomografia Computadorizada, Raio-X ou Ressonância Magnética anterior.
- Em caso de exames contrastados trazer acompanhante.
- "Clientes menores de 10 anos, ou com necessidades especiais, impossibilitados em
permanecerem imóveis na hora da realização do exame, deve-se marcar avaliação com o
médico Anestesista."
DOPPLER COLORIDO DE ARTERIAS VISCERAIS
- Na Véspera do Exame, logo após o café da manhã tomar 1 Comprimido de Laxante
(Dulcolax + 40 gotas de Luftal.Repetir o Luftal de 6/6 horas
- Fazer uma Dieta Leve durante o dia.
- Jejum de 6 horas, tomar apenas água no dia do exame.
ULTRASSOM ABDOME INFERIOR FEMININO
- Bexiga cheia.
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PELVE OU BACIA
- Os Clientes diabéticos em uso de medicamentos a base de CLORIDRATO DE
METFORMINA(Glifage®, Glucofage®, Dimefor®, Glucoformin®, Neometformin®,
Teutoformin®, Glucovange®) devem solicitar autorização do seu médico para suspender
o uso deste medicamento 48 horas antes e 48 horas após a realização do exame de

Tomografia Computadorizada com contraste endovenoso;
- Se estiver tomando medicação, tomar normalmente, mas com pouca água - salvo em
casos orientados pelo Radiologista;
- Clientes com uréia e creatinina alterados, avisar o Radiologista;
- Trazer Tomografia Computadorizada, Raio-X ou Ressonância Magnética anterior.
- Em caso de exames contrastados trazer acompanhante.
ULTRASSOM - APARELHO URINÁRIO
- Necessário estar com a bexiga cheia.

