
 

 
 

 

Tomografia Computadorizada 

Condições para Marcar exames. 

 

- Trazer exames anteriores da região estudada. 

- Chegar com 30 de antecedência. 

- Ideal vir acompanhado. 

 

Angiotomografia (Crânio, Pescoço, Aorta Torácica, Aorta abdominal, Artérias 

Renais, Artérias Ilíacas, TEP- Pulmão e coronariana). 

  Jejum de 4 horas; 

  Manter medicações; 

  Trazer exames anteriores principalmente exames cardiológicos para angio 

coronariana; 

  Chegar com 30 minutos de antecedência. 

  Trazer guia do convenio liberada, carteirinha do convênio e identidade. 

 

Tomografia Abdome ou Abdome Superior (Fígado, Pâncreas, Baço, Rins, 

Estômago e Supra Renais). 

  Jejum de 2 horas; 

  Manter medicações; 

  Trazer exames anteriores; 

  Trazer guia do convenio liberada, carteirinha do convênio e identidade. 

 

Tomografia Abdome Total (Abdome Superior e Pelve) (Via Urinaria-

Urotomografia, Retro Peritônio, Fígado, Pâncreas, Baço, Rins, Estomago, Supra 

Renais, Próstata, Bolsa Escrotal, Útero, Bexiga, Ovário e Anexos). 

  Jejum de 2 horas; 

  Manter medicações; 

  Trazer exames anteriores; 

  Trazer guia do convenio liberada, carteirinha e identidade. 

Tomografia de Crânio, Ouvido ou Mastoide, Órbitas, Hipófise ou Sela Túrcica. 

  Jejum de 2 horas; 



 

 
 

 

  Manter medicações; 

  Trazer exames anteriores; 

  Chegar com 30 minutos de antecedência. 

  Trazer guia do convenio liberada, carteirinha do convênio e identidade. 

 

Tomografia de Coluna Cervical, Dorsal ou Torácica, Lombo-sacra, sacro-cóccix. 

  Jejum de 2 horas; 

  Manter medicações; 

  Trazer exames anteriores; 

  Chegar com 30 minutos de antecedência. 

  Trazer guia do convenio liberada, carteirinha do convênio e identidade. 

 

Tomografia Face e Seios da face 

  Jejum de 2 horas; 

  Manter medicações; 

  Trazer exames anteriores; 

  Chegar com 30 minutos de antecedência. 

  Trazer guia do convenio liberada, carteirinha do convênio e identidade. 

 

Tomografia Pescoço ou Região Cervical (Parótidas, Laringe, Faringe, Traqueia e 

Tireoide). 

  Jejum de 2 horas; 

  Manter medicações; 

  Trazer exames anteriores; 

  Chegar com 30 minutos de antecedência. 

  Trazer guia do convenio liberada, carteirinha do convênio e identidade. 

 

Tomografia (Pulmão, Mediastino, Esôfago, Traqueia, Esterno, Esterno-Clavicular, 

Escapula e Clavícula) 

  Jejum de 2 horas; 

  Manter medicações; 

  Trazer exames anteriores; 

  Chegar com 30 minutos de antecedência. 



 

 
 

 

  Trazer guia do convenio liberada, carteirinha do convênio e identidade. 

 

Tomografia Pelve (Próstata, Bolsa Escrotal, Útero, Bexiga, Ovário e Anexos) 

  Jejum de 2 horas; 

  Manter medicações; 

  Trazer exames anteriores; 

  Chegar com 30 minutos de antecedência. 

  Trazer guia do convenio liberada, carteirinha do convênio e identidade. 

 

Músculo Esquelético (Articulação Temporo Mandibular - ATM, Ombro, Braço - 

úmero, Cotovelo, Antebraço - Radio e Ulna, Punho, Mão, Coxo Femoral, Sacro-

ilíaca, Bacia, Coxa-Fêmur, Joelho – Protocolo de Lyon ou TA-GT, Perna-Tíbia e 

Fíbula, Tornozelo e Pé). 

  Jejum de 2 horas; 

  Manter medicações; 

  Trazer exames anteriores; 

  Chegar com 30 minutos de antecedência. 

  Trazer guia do convenio liberada, carteirinha do convênio e identidade. 

 

Entero tomografia 

  Jejum de 6 horas; 

  Manter medicações; 

  Trazer guia do convenio liberada, carteirinha do convênio e identidade. 

Obs.: Para este exame o paciente deverá chegar com 1hora e 30 de antecedência.  

 

Colonoscopia virtual – SOMENTE UNIDADE HOSPITAL MARCELINO 

CHAMPAGNAT 

  Jejum de 2 horas; 

  Manter medicações; 

  Trazer exames anteriores; 

  Chegar com 30 minutos de antecedência. 

  Trazer guia do convenio liberada (TC Abdômen Total + Reconstrução 3D), carteirinha 

do convênio e identidade. 


