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PREPARO PARA EXAME DE URETROCISTOGRAFIA
 Comparecer 30 minutos antes do horário do exame.
 Trazer documentos originais e exames realizados anteriormente.
 Todos pacientes deverão vir acompanhadas por um responsável legal maior de 18 anos.
 Seguir rigorosamente os preparos de véspera e dia do exame.

NA VESPERA DO EXAME:
•

Café da manhã normal.

•

Almoço leve.

•

No jantar uma sopa de legumes.

Ás 16:00 horas tomar 01 envelope de Sal amargo diluído em água.
Ás 17:00 horas tomar 2 comprimidos de lacto purga.

NO DIA DO EXAME:

Tomar chá ou café com torradas, bolachas água e sal ou biscoito polvilho.

Caso o paciente não puder comparecer para realizar o exame ele deverá avisar, com antecedência, a
unidade de radiologia para desmarcá-lo.
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PREPARO PARA EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA ABDOME TOTAL

DATA DO EXAME:
 Comparecer 30 minutos antes do horário do exame.
 Trazer documentos originais e exames realizados anteriormente.
 Pacientes menores de 18 anos deverão vir acompanhadas de um responsável legal.
 Jejum de 6 horas.

Não ingerir: Alimentos gordurosos, leite, refrigerantes e frutas ácidas (laranja, abacaxi, etc.).

TOMAR 5 COPOS DE ÁGUA 1 HORA ANTES DO EXAME.
Não urinar até a hora da realização do exame.

Caso o paciente não puder comparecer para realizar o exame ele deverá avisar, com antecedência, a
unidade de radiologia para desmarcá-lo.
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PREPARO PARA RADIOGRAFIA DE ABDOMEM SIMPLES

DATA DO EXAME:
 Comparecer 30 minutos antes do horário do exame.
 Trazer documentos originais e exames realizados anteriormente.
 Pacientes menores de 18 anos deverão vir acompanhadas de um responsável legal.
 Seguir rigorosamente os preparos de véspera e dia do exame.

NA VESPERA DO EXAME:
Pela manhã: tomar 2 comprimidos ou 40 gotas de LUFTAL.
Após o almoço: tomar 2 comprimidos ou 40 gotas de LUFTAL.
Após jantar: tomar 2 comprimidos ou 40 gotas de LUFTAL.
Antes de dormir: tomar 2 comprimidos ou 40 gotas de LUFTAL.
 Tomar 2 comprimidos de lacto purga as 17:00 horas na véspera do dia exame.
No jantar uma sopa leve.

JEJUM ABSOLUTO após as 22 horas do dia anterior ao exame (não ingerir nenhum tipo de alimento
ou líquido)

Caso o paciente não puder comparecer para realizar o exame ele deverá avisar, com antecedência, a
unidade de radiologia para desmarcá-lo.
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PREPARO PARA EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA
(ADULTO)

DATA DO EXAME:
 Comparecer 30 minutos antes do horário do exame.
 Trazer documentos originais e exames realizados anteriormente.
 Todos pacientes deverão vir acompanhadas por um responsável legal maior de 18 anos.
 Seguir rigorosamente os preparos de véspera e dia do exame.

MEDICAMENTOS: Estes são utilizados para proporcionar maior segurança diante da necessidade do
uso do contraste.

Pacientes não diabéticos
 Prednisona (Meticorten) 20 mg


Allegra 60 mg

Tomar 1 comprimido de cada medicamento:

Pacientes com diabetes, Insuficiência renal
e Insuficiência Cardíaca
 Allegra 60 mg
Tomar 1 comprimido do medicamento:

•

19:00 horas na véspera do exame;

•

19:00 horas na véspera do exame;

•

24:00 horas na véspera do exame;

•

24:00 horas na véspera do exame;

•

7:00 horas no dia do exame.

•

7:00 horas no dia do exame.

Na véspera do exame: Às 15:00 hs tomar

Na véspera do exame: Às 15:00 hs tomar

40grs de sal amargo, dissolvido em 1 copo com

40 grs de sal amargo, dissolvido em 1 copo

água. Às 16:00 hs tomar 2 comprimidos de

com água. Às 16:00 hs tomar 2 comprimidos

lacto-purga.

de lacto-purga.

Jantar sopa leve (Miojo)

Jantar sopa leve (Miojo)

JEJUM ABSOLUTO após as 22 horas do dia anterior (não ingerir nenhum tipo de alimento ou
líquido).
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PACIENTES DIABÉTICOS: Terá que solicitar ao médico que seja requerido a suspensão dos seguintes
medicamentos GLUCOFORMIM, GLIFAGE, GLUCOVANCE, DIMEFOR, GALVUS, TENTEFORMIM,
GLICEFOR, GLUCOVAN ou algum outro medicamento do grupo da METFORMINA por 48 horas antes
e reintroduzir 48 horas após o exame.

MULHERES AMAMENTANDO: Deverão suspender a amamentação por 24 horas após a realização do
exame com contraste endovenoso. Sugerimos que o leite seja recolhido e armazenado ANTES do
exame, para amamentar o bebê posteriormente ao exame.
Caso o paciente não puder comparecer para realizar o exame ele deverá avisar, com antecedência, a
unidade de radiologia para desmarcá-lo
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PREPARO PARA EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
(ADULTO)

DATA DO EXAME:
 Comparecer 30 minutos antes do horário do exame;
 Trazer documentos originais e exames realizados anteriormente;
 Todos pacientes deverão vir acompanhadas por um responsável legal maior de 18 anos;
 Seguir rigorosamente o preparo;
 Trazer resultado do exame de sangue (CREATININA) no dia do exame.

MEDICAMENTOS: Estes são utilizados para proporcionar maior segurança diante da necessidade do
uso do contraste.

Pacientes não diabéticos
 Prednisona (Meticorten) 20 mg Allegra 60 mgTomar 1 comprimido de cada medicamento:

Pacientes diabéticos, Insuficiência renal
e Insuficiência Cardíaca
 Allegra 60 mgTomar 1 comprimido do medicamento:

•

19:00 horas na véspera do exame.

•

19:00 horas na véspera do exame.

•

24:00 horas na véspera do exame.

•

24:00 horas na véspera do exame.

•

7:00 horas no dia do exame.

•

7:00 horas no dia do exame.

JEJUM ABSOLUTO 6 horas antes do exame (não ingerir nenhum tipo de alimento ou líquido).

PACIENTES DIABÉTICOS: Terá que solicitar ao médico que seja requerido a suspensão dos seguintes
medicamentos GLUCOFORMIM, GLIFAGE, GLUCOVANCE, DIMEFOR, GALVUS, TENTEFORMIM,
GLICEFOR, GLUCOVAN ou algum outro medicamento do grupo da METFORMINA por 48 horas antes
e reintroduzir 48 horas após o exame.

AME - BARRETOS
Avenida Loja Maçônica Renovadora 68, 105 – Nova América – Barretos/SP - CEP: 14.785-000 - TEL.17-3321-2800 ,
Ramal 2802 CNPJ:49.150.352/0010-03

MULHERES AMAMENTANDO: Deverão suspender a amamentação por 48 horas após a realização do
exame com contraste endovenoso. Sugerimos que o leite seja recolhido e armazenado ANTES do
exame, para amamentar o bebê posteriormente.

Caso o paciente não puder comparecer para realizar o exame ele deverá avisar, com antecedência, a
unidade de radiologia para desmarcá-lo.
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PREPARO PARA ULTRA-SONOGRAFIA DE PRÒSTATA (VIA ABDOMINAL)

DATA DO EXAME
 Comparecer 30 minutos antes do horário do exame.
 Trazer documentos originais e exames realizados anteriormente.
 Pacientes menores de 18 anos deverão vir acompanhadas de um responsável legal.
 Seguir rigorosamente os preparos de véspera e dia do exame.

Não ingerir: Alimentos gordurosos, leite, refrigerantes e frutas ácidas (laranja, abacaxi, etc.).

NO DIA DO EXAME:
Não é necessário jejum
TOMAR 5 COPOS DE ÁGUA 1 HORA ANTES DO EXAME.
Não urinar até a hora da realização do exame.

Caso o paciente não puder comparecer para realizar o exame ele deverá avisar, com antecedência, a
unidade de radiologia para desmarcá-lo.
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PREPARO PARA ULTRA-SONOGRAFIA DE PRÒSTATA (VIA TRANSRETAL)

DATA DO EXAME
 Comparecer 30 minutos antes do horário do exame.
 Trazer documentos originais e exames realizados anteriormente.
 Todos pacientes deverão vir acompanhadas por um responsável legal maior de 18 anos.
 Seguir rigorosamente os preparos de véspera e dia do exame.

Aplicar um frasco de fosfato de sódio monobásico + fosfato de sódio dibásico (fleet enema) via
retal na manhã do exame.

Não ingerir: Alimentos gordurosos, leite, refrigerantes e frutas ácidas (laranja, abacaxi, etc.).

NO DIA DO EXAME:
Não é necessário jejum.

Caso o paciente não puder comparecer para realizar o exame ele deverá avisar, com antecedência, a
unidade de radiologia para desmarcá-lo.
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PREPARO PARA ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL

DATA DO EXAME:
 Comparecer 30 minutos antes do horário do exame.
 Trazer documentos originais e exames realizados anteriormente.
 Pacientes menores de 18 anos deverão vir acompanhadas de um responsável legal.

NO DIA DO EXAME
Não é necessário jejum.
Não pode estar menstruada.

Caso o paciente não puder comparecer para realizar o exame ele deverá avisar, com antecedência, a
unidade de radiologia para desmarcá-lo.

AME - BARRETOS
Avenida Loja Maçônica Renovadora 68, 105 – Nova América – Barretos/SP - CEP: 14.785-000 - TEL.17-3321-2800 ,
Ramal 2802 CNPJ:49.150.352/0010-03

BIÓPSIA PERCUTÂNEA GUIADA POR ULTRA-SONOGRAFIA DE LESÕES EM ÓRGÃOS E
ESTRUTURAS SUPERFICIAIS DA CABEÇA E DO PESCOÇO (TIREÓIDE).

DATA DO EXAME:
 Comparecer 30 minutos antes do horário do exame;
 Trazer documentos originais e exames realizados anteriormente;
 Todos pacientes deverão vir acompanhadas por um responsável legal maior de 18 anos;
 Seguir rigorosamente os preparos de véspera e dia do exame.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
JEJUM ABSOLUTO 4 HORAS ANTES DO EXAME (não ingerir nenhum tipo de alimento ou líquido).

PACIENTES EM USO:
*Anti-agregantes plaquetários (Ácido acetil salicílico- AAS, Aspirina) e/ou outros.
*Anti-coagulantes (Marcou mar, Mare van, Heparina) e/ou outros.
Terá que solicitar a seu médico que seja requerido a suspensão destes medicamentos por 7 dias antes
da biópsia e 2 dias após.

*Ginkgo Biloba: Terá que solicitar a seu médico que seja requerido a suspensão destes medicamentos
por 2 dias antes da biópsia e 1 dia após.

OBSERVAÇÂO: Trazer resultado de Ultrassonografia no dia do procedimento.

Caso o paciente não puder comparecer para realizar o exame ele deverá avisar, com antecedência, a
unidade de radiologia para desmarcá-lo.
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PREPARO PARA BIÓPSIA DE PROSTATA
DATA DO EXAME:
 Comparecer 30 minutos antes do exame.
 Todos pacientes deverão vir acompanhadas por um responsável legal maior de 18 anos.
 Trazer documentos originais e exames realizados anteriormente.
 Seguir rigorosamente os preparos de véspera e dia do exame.

MEDICAMENTOS: Estes são utilizados para prevenir infecções diante da necessidade do
procedimento.

 Ciprofloxacino 500mg- comprimido
•

Tomar um comprimido via oral no dia anterior ao exame às 7 horas e 19 horas.

•

Tomar um comprimido via oral no dia do exame às 7 horas e 19 horas.

•

Tomar um comprimido via oral após o exame até completar o esquema de 7 dias às 7 horas e 19
horas.

 Aplicar um frasco de fosfato de sódio monobásico + fosfato de sódio dibásico (fleet enema)
via retal 3 horas antes do exame.

Não fazer uso de bebidas alcoólicas durante o período de uso das medicações acima prescrito.

JEJUM ABSOLUTO 4 HORAS ANTES DO EXAME (anestesia local), JEJUM ABSOLUTO 8 HORAS.
ANTES DO EXAME (com sedação), (não ingerir nenhum tipo de alimento ou líquido).

PACIENTES EM USO:
*Anti-agregantes plaquetários (Ácido acetil salicílico- AAS, Aspirina, Somalgin) e/ou outros.
*Anti-coagulantes (Marcoumar, Marevan, Heparina) e/ou outros.
Terá que solicitar a seu médico que seja requerido a suspensão destes medicamentos por 7 dias antes
da biópsia e 2 dias após.
*Ginkgo Biloba: Terá que solicitar a seu médico que seja requerido a suspensão destes medicamentos
por 2 dias antes da biópsia e 1 dia após.
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Exames laboratoriais necessários:
Hemograma completo;
TP (Tempo de Pro trombina) e TTPA (Tempo de Tromboplastina) .
Caso o paciente não puder comparecer para realizar o exame ele deverá avisar, com antecedência, a
unidade de radiologia para desmarcá-lo.
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PREPARO PARA ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER DE APARELHO URINARIO E Doppler de
ABDÔMEN

DATA DO EXAME
 Comparecer 30 minutos antes do horário do exame.
 Trazer documentos originais e exames realizados anteriormente.
 Pacientes menores de 18 anos deverão vir acompanhadas de um responsável legal.
 Seguir rigorosamente os preparos de véspera e dia do exame.

NA VESPERA DO EXAME:
Café da manhã: normal;
Almoço e jantar: Caldo (sopa batida);
Tomar: 2 comprimidos DUCOLAX ás 16 horas;
Tomar: 2 comprimidos DUCOLAX ás 18 horas.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
Beber líquidos à vontade (água, chá, sucos bem coados);
Não beber leite e derivados, Coca-Cola e café;
Não comer frutas que tenham sementes;
Não comer verduras de folhas.

JEJUM ABSOLUTO após as 22 horas do dia anterior (não ingerir nenhum tipo de alimento ou
líquido).
Caso o paciente não puder comparecer para realizar o exame ele deverá avisar, com antecedência, a
unidade de radiologia para desmarcá-lo.

