
 

 
 

 

Ultrassonografia 
(Ultrassom/Ecografia) 

 

Condições para marcar exame: 

 

Ecografia de Abdômen Superior 

  Jejum de 6 horas; 

  Trazer exames anteriores; 

  Chegar com 30 minutos de antecedência. 

  Não realizar após endoscopia. 

  Trazer guia do convenio liberada, carteirinha e identidade. 

 

Ecografia de Abdômen Total 

  Jejum de 6 horas; 

  Bexiga naturalmente cheia por pelo menos 4 horas; 

  Não urinar até a hora do exame; 

  Trazer exames anteriores; 

  Chegar com 30 minutos de antecedência. 

  Não realizar após endoscopia. 

  Trazer guia do convenio liberada, carteirinha e identidade. 

 

Ecografia de Articulações (ombro, cotovelo, punho,  quadril, joelho, tornozelo e 

pés). 

  Não é necessário jejum; 

  Trazer exames anteriores (RX); 

  Chegar com 30 minutos de antecedência. 

  Trazer guia do convenio liberada, carteirinha e identidade. 

 

Ecografia Bolsa Escrotal 

  Não é necessário jejum; 

  Trazer exames anteriores; 

  Chegar com 30 minutos de antecedência. 

  Trazer guia do convenio liberada, carteirinha e identidade. 



 

 
 

 

 

Ecografia Cervical 

  Não é necessário jejum; 

  Evitar roupas de golas altas; 

  Trazer exames anteriores; 

  Chegar com 30 minutos de antecedência. 

  Trazer guia do convenio liberada, carteirinha e identidade. 

 

Ecografia Globo Ocular 

  Não é necessário jejum; 

  Trazer exames anteriores;  

  Chegar com 30 minutos de antecedência. 

  Trazer guia do convenio liberada, carteirinha e identidade. 

 

 

Ecografia de Glândulas Salivares 

  Não é necessário jejum; 

  Evitar roupas de golas altas; 

  Trazer exames anteriores. 

  Chegar com 30 minutos de antecedência. 

  Trazer guia do convenio liberada, carteirinha e identidade. 

 

Ecografia Inguinal (virilha) 

  Não é necessário jejum; 

  Trazer exames anteriores; 

  Chegar com 30 minutos de antecedência. 

  Trazer guia do convenio liberada, carteirinha e identidade 

 

Ecografia de Mamas e Axilas 

  Não é necessário jejum; 

  Imprescindível trazer exames anteriores (mamografia e ecografia mamárias) se não 

exame não poderá ser feito a não ser que seja o primeiro exame em pacientes com 

menos de 40 anos. Em pacientes com mais de 40 anos não é feita ecografia mamária 



 

 
 

 

sem exame anterior de mamografia recente (dos últimos dois anos); é necessário 

fazer a mamografia antes caso não tenha feito. 

  Chegar com 30 minutos de antecedência. 

  Trazer guia do convenio liberada, carteirinha e identidade. 

 

Ecografia Obstétrica – 1° trimestre 

  Não é necessário jejum; 

  Trazer exames anteriores (caso exista); 

  Chegar com 30 minutos de antecedência. 

  Trazer guia do convenio liberada, carteirinha e identidade. 

 

Ecografia de Parótidas 

  Não é necessário jejum; 

  Evitar roupas de golas altas; 

  Trazer exames anteriores; 

  Chegar com 30 minutos de antecedência. 

  Trazer guia do convenio liberada, carteirinha e identidade. 

 

Ecografia de Próstata Trans-Retal 

  Jejum de 08 horas; 

  01 hora antes de o exame aplicar 1 MINILAX (VIA RETAL) 

  Estar com a bexiga vazia na hora do exame; 

  Trazer exames anteriores; 

  Chegar com 30 minutos de antecedência. 

  Trazer guia do convenio liberada, carteirinha e identidade. 

 

Ecografia Próstata Via Abdominal (abdome inferior) 

  02 horas antes do exame, beber pelo menos 6 copos cheios de água; 

  Não urinar mais até a hora do exame; 

  Não é necessário jejum; 

  A bexiga deve estar cheia durante a realização do exame. 

  Trazer exames anteriores; 

  Chegar com 30 minutos de antecedência. 



 

 
 

 

  Trazer guia do convenio liberada, carteirinha e identidade. 

 

Ecografia Pélvica (abdome inferior) 

  Não é necessário jejum; 

  02 horas antes do exame, beber pelo menos 6 copos de água; 

  Não urinar até a hora do exame; 

  A bexiga deve estar cheia durante a realização do exame. 

  Trazer exames anteriores; 

  Chegar com 30 minutos de antecedência. 

  Trazer guia do convenio liberada, carteirinha e identidade. 

 

Ecografia Pélvica Transvaginal 

  Não é necessário jejum; 

  Bexiga vazia. 

  Trazer exames anteriores; 

  Chegar com 30 minutos de antecedência. 

  Trazer guia do convenio liberada, carteirinha e identidade. 

 

Ecografia Parede abdominal 

  Não é necessário jejum; 

  Trazer exames anteriores. 

  Chegar com 30 minutos de antecedência. 

  Trazer guia do convenio liberada, carteirinha e identidade. 

 

Ecografia Aparelho Urinário 

  Não é necessário jejum; 

  02 horas antes do exame, beber pelo menos 6 copos de água; 

  Não urinar mais até a hora do exame; 

  A bexiga deve estar cheia durante a realização do exame. 

  Trazer exames anteriores; 

  Chegar com 30 minutos de antecedência. 

  Trazer guia do convenio liberada, carteirinha e identidade. 

 



 

 
 

 

Ecografia de Submandibulares 

  Não é necessário jejum; 

  Evitar roupas de golas altas; 

  Trazer exames anteriores; 

  Chegar com 30 minutos de antecedência. 

  Trazer guia do convenio liberada, carteirinha e identidade. 

 

Ecografia de Tireoide 

  Não é necessário jejum; 

  Evitar roupas de golas altas; 

  Trazer exames anteriores; 

  Chegar com 30 minutos de antecedência. 

  Trazer guia do convenio liberada, carteirinha e identidade. 

 

Ecografia de Tendões 

  Não é necessário jejum; 

  Trazer exames anteriores; 

  Chegar com 30 minutos de antecedência. 

  Trazer guia do convenio liberada, carteirinha e identidade. 

 

Ecografia Transfontanela 

  Não é necessário jejum; 

  Trazer exames anteriores; 

  Chegar com 30 minutos de antecedência. 

  Trazer guia do convenio liberada, carteirinha e identidade. 

 

Biopsia de próstata guiada por ultrassom – SOMENTE VIVA HMC COM DR 

FABIO 

  Jejum de 08 horas; 

  Esse exame é realizado com sedação; 

  Estar com a bexiga vazia na hora do exame; 

  Trazer exames anteriores; 

  Chegar com 30 minutos de antecedência. 



 

 
 

 

  No preparo, o paciente terá que fazer uso de antibiótico é vendido somente com 

receita médica (retirar na clínica Viva Imagem). 

  Não pode estar usando remédios anticoagulantes ou antiagregantes (remédios que 

afinam o sangue) – solicite ao seu médico a suspensão por 7 dias antes da punção. 

 

Punção aspirativa de tireoide guiada por USG - SOMENTE UNIDADE 

MARCELINO CHAMPAGNAT  

  Não é necessário jejum; 

  Evitar roupas de golas altas; 

  Trazer exames anteriores; 

  Chegar com 30 minutos de antecedência. 

  Trazer guia do convênio liberada, carteirinha e identidade. 

  Não pode estar usando remédios anticoagulantes ou antiagregantes (remédios 

que afinam o sangue) – solicite ao seu médico a suspensão por 7 dias antes da 

punção. 

 

Rastreamento de endometriose – SOMENTE UNIDADE MARCELINO 

CHAMPAGNAT 

    Seguir com os preparos normalmente já descritos à cima. 

    Preparo 

 1. 2 comprimidos de laxante VO (gutolax ou dulcolax) no dia anterior do exame, 

sendo 1 comprimido no almoço e outro na janta. 

 2. Fleet enema no dia do exame, aplicar 1 hora antes de sair de casa.  

 


