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1. Ultrassonografia Doppler Colorido Carotidas com 

Fluxo a cores e Ecodoppler de Vertebrais 

Exame para avaliar o fluxo dos vasos que pode estar comprometido pela presença de placas de 

gordura em suas paredes. 

 
1.1 Preparo necessário 

Vir com blusa de gola ampla e sem correntes ou colares no pescoço, e homens devem vir com 

a barba feita. 

 
 

 

2. Ultrassonografia Abdômen Total 

Exame que inclui o fígado, vesícula biliar, pâncreas, rins, bexiga, baço, aorta, veia cava. 

 

2.1 Preparo necessário 

• Adultos: 12 horas de jejum e tomar 5 copos de água 1 hora antes do exame. 

• Adultos diabéticos: 6 horas de jejum e tomar 5 copos de água 1 hora antes do exame. 

• Crianças menores que 4 anos: realizar intervalo de 3 horas, após a última alimentação ou 
mamada. 

• Crianças de 0 a 6 anos: intervalos das refeições não necessitam de água. 

• Crianças de 6 a 12 anos: 6 horas de jejum, quantidade de água para encher a bexiga. 

 
 

 
3. Ultrassonografia Abdômen Total com Estudo 

Doppler Colorido 

Exame que inclui o fígado, vesícula biliar, pâncreas, rins, bexiga, baço, aorta, veia cava e estudo do 

fluxo desses vasos. 

 
3.1 Preparo necessário 

• Adulto: o preparo para o procedimento se inicia 24 horas antes do exame: 

• Tomar 40 gotas de Luftal de 6 em 6 horas. 

• Tomar somente água, não ingerir sucos, refrigerantes, café e açúcar (usar adoçante). 

• Não usar na alimentação alho, cebola, carne vermelha, nada que produza gases. 



• No almoço comer arroz branco com frango grelhado. 

• Ás 15 horas tomar dois comprimidos de Dulcolax. 

• No jantar tomar sopa de legumes. 

• Às 22 horas tomar um chá com torradas (pouca quantidade). 

• Jejum até a hora do exame. 

• Uma hora e meia antes do exame, tomar 50 gotas de Luftal. 

 

• Criança: o preparo para o procedimento se inicia 24 horas antes do exame: 

• Tomar chá com torradas ou bolacha de água e sal (conforme idade da criança). 

• Não ingerir sucos, café, leite, refrigerante, nada fermentado ou gorduroso. 

• No almoço tomar sopa artificial ou feita em casa com legumes. 

• Não ingerir cebola, alho, carne vermelha, nada que produza gases. 

• Às 15 horas tomar 20ml de Laxol ou 1ml por kg e peso. 

• No jantar tomar sopa artificial ou feita em casa com legumes. 

• Durante o dia oferecer somente água e frutas. 

• Tomar 1 gota de Luftal por kg, à noite e 1 hora e 30 minutos antes do exame. 

• No dia do exame, deve ser feito jejum, conforme idade do paciente: 

o Criança de 2 a 4 anos jejum de 4 horas. 

o Criança de 4 a 7 anos jejum de 6 horas. 

o Criança de 7 a 12 anos jejum de 8 horas. 

 
 
 
 
 

4. Ultrassonografia Abdômen Superior 

Exame que inclui o fígado, pâncreas e baço. 

 

4.1 Preparo necessário 

• Adultos:12 horas de jejum 

• Adultos diabéticos: 6 horas de jejum 

• Crianças de 0 a 6 anos: intervalos das refeições 

• Crianças 6 a 12 anos: 6 horas de jejum 



5. Ultrassonografia Abdômen Superior com Doppler 

Colorido 

Exame que inclui o fígado, vesícula biliar, pâncreas e baço, associado ao estudo dos vasos dessas 

estruturas. 

 
5.1 Preparo necessário 

• Adulto: o preparo para o procedimento se inicia 24 horas antes do exame: 

• Tomar 40 gotas de Luftal de 6 em 6 horas. 

• Tomar somente água, não ingerir sucos, refrigerantes, café e açúcar (usar adoçante). 

• Não usar na alimentação alho, cebola, carne vermelha, nada que produza gases. 

• No almoço comer arroz branco com frango grelhado. 

• Às 15 horas tomar dois comprimidos de Dulcolax. 

• No jantar tomar sopa de legumes. 

• Às 22 horas tomar um chá com torradas (pouca quantidade). 

• Jejum até a hora do exame. 

• Uma hora e meia antes do exame, tomar 50 gotas de Luftal. 

 

• Criança: o preparo para o procedimento se inicia 24 horas antes do exame: 

• Tomar chá com torradas ou bolacha de água e sal (conforme idade da criança). 

• Não ingerir sucos, café, leite, refrigerante, nada fermentado ou gorduroso. 

• No almoço tomar sopa artificial ou feita em casa com legumes. 

• Não ingerir cebola, alho, carne vermelha, nada que produza gases. 

• Às 15 horas tomar 20ml de Laxol ou 1ml por kg e peso. 

• No jantar tomar sopa artificial ou feita em casa com legumes. 

• Durante o dia oferecer somente água e frutas. 

• Tomar 1 gota de Luftal por kg, à noite e 1 hora e 30 minutos antes do exame. 

• No dia do exame, deve ser feito jejum, conforme idade do paciente: 

o Criança de 2 a 4 anos jejum de 4 horas. 

o Criança de 4 a 7 anos jejum de 6 horas. 

o Criança de 7 a 12 anos jejum de 8 horas. 



6. Ultrassonografia Hipocôndrio Direito 

Exame que inclui o fígado, vesícula biliar e pâncreas. 

 

6.1 Preparo necessário 

• Adultos:12 horas de jejum 

• Adultos diabéticos: 6 horas de jejum 

• Crianças de 0 a 6 anos: intervalos das refeições 

• Crianças 6 a 12 anos: 6 horas de jejum 

 
 

 
7. Ultrassonografia Hipocôndrio Direito com Doppler 

Colorido 

Exame que inclui o fígado, vesícula biliar e pâncreas. 

 

7.1 Preparo necessário 

• Adultos: O preparo para o procedimento se inicia 24 horas antes do exame 

• Tomar 40 gotas de luftal de 6 em 6 horas. 

• Tomar somente água, não ingerir sucos, refrigerantes, café e açúcar (usar adoçante). 

• Não usar na alimentação: alho, cebola, carne vermelha, nada que produza gases. 

• No almoço: comer arroz branco com frango grelhado. 

• Ás 15 horas tomar dois comprimidos de Dulcolax. 

• No jantar: tomar sopa de legumes 

• Às 22 horas tomar um chá com toradas (pouca quantidade) 

• Jejum até a hora do exame; 

• Uma hora e meia antes do exame, tomar 50 gotas de Luftal. 

 

• Crianças: O preparo para o procedimento se inicia 24 horas antes do exame: 

• Tomar chá com toradas ou bolacha de água e sal (conforme idade da criança) 

• Não ingerir: sucos, café, leite, refrigerante, nada fermentado ou gorduroso; 

• Almoço: tomar sopinha artificial ou feita em casa com legumes; 

• Não ingerir: cebola, alho, carne vermelha, nada que produza gases; 



• Às 15 horas tomar 20 ml de Laxol ou 1 ml por kg e peso. 

• Jantar: tomar sopinha artificial ou feita em casa com legumes; 

• Durante o dia oferecer somente água e frutas. 

• Tomar 1 gota de Luftal por kg, à noite e 1 hora e 30 minutos antes do exame. 

• No dia do exame, deve ser feito jejum, conforme idade do paciente: 

o Criança de 2 a 4 anos jejum de 4 horas 

o Criança de 4 a 7 anos jejum de 6 horas 

o Criança de 7 a 12 anos jejum de 8 horas 

 

8. Ultrassonografia Aparelho Urinário 

Exame que inclui os rins e bexiga. 

 

8.1 Preparo necessário 

• Para realizar este exame deve-se beber 5 copos de água 1 hora antes do exame 

 
 
 

9. Ultrassonografia Aparelho Urinário com Doppler 

Colorido 

Exame que inclui os rins e bexiga e o estudo dos vasos desses órgãos. 

 
 

9.1 Preparo Necessário 

• Adultos: 

• O preparo para o procedimento se inicia 24 horas antes do exame 

• Tomar 40 gotas de luftal de 6 em 6 horas. 

Tomar somente água, não ingerir sucos, refrigerantes, café e açúcar (usar adoçante). 

• Não usar na alimentação: alho, cebola, carne vermelha, nada que produza gases. 

• No almoço: comer arroz branco com frango grelhado. 

• Às 15 horas tomar dois comprimidos de Dulcolax. 

• No jantar: tomar sopa de legumes. 

• Às 22 horas tomar um chá com toradas (pouca quantidade). 

• Jejum até a hora do exame. 

• Uma hora e meia antes do exame, tomar 50 gotas de Luftal. 



• Crianças: 

• O preparo para o procedimento se inicia 24 horas antes do exame: 

• Tomar chá com toradas ou bolacha de água e sal (conforme idade da criança) 

• Não ingerir: sucos, café, leite, refrigerante, nada fermentado ou gorduroso; 

• Almoço: tomar sopinha artificial ou feita em casa com legumes; 

• Não ingerir: cebola, alho, carne vermelha, nada que produza gases; 

• Às 15 horas tomar 20 ml de Laxol ou 1 ml por kg e peso. 

• Jantar: tomar sopinha artificial ou feita em casa com legumes; 

• Durante o dia oferecer somente água e frutas. 

• Tomar 1 gota de Luftal por kg, à noite e 1 hora e 30 minutos antes do exame. 

• No dia do exame, deve ser feito jejum, conforme idade do paciente: 

o Criança de 2 a 4 anos jejum de 4 horas 

o Criança de 4 a 7 anos jejum de 6 horas 

o Criança de 7 a 12 anos jejum de 8 horas 

 
 
 

10. Ultrassonografia Abdômen Inferior Feminino ou 

Ultrassom Pélvico 

Exame que inclui bexiga, útero, ovário e anexos. 

 
 

10.1 Preparo necessário 

• Para realizar este exame deve-se beber 5 copos de água 1 hora antes do exame 

 
 
 

11. Ultrassonografia Doppler Colorido Pélvico 

Exame que inclui bexiga, útero, ovário e anexos e estudo dos vasos desses órgãos. 

 
 

11.1 Preparo necessário: 

• Não há preparo para este exame. 



12. Ultrassonografia Abdômen Inferior Feminino ou 

Pélvico com Estudo Dopplefluxometrico 

Exame que inclui bexiga, útero, ovário e anexos e estudo dos vasos desses órgãos. 

 

12.1 Preparo necessário: 

• Não há preparo para este exame. 

 
 

13. Ultrassonografia Abdômen Inferior Masculino ou 

Ultrassom De Próstata via Abdominal 

Exame que inclui bexiga, próstata e v. seminais. 

 

13.1 Preparo necessário 

• Para realizar este exame deve-se beber 5 copos de água 1 hora antes do exame 

 
 
 

14. Ultrassonografia Retroperitonio (Grandes Vasos 

ou Adrenais) 

Exame que inclui o estudo da artéria aorta e da veia cava e avaliação dessa região. 

 

14.1 Preparo necessário: 

• Adultos: 12 horas de jejum 

• Adultos diabéticos: 6 horas de jejum 

• Crianças: de 0 a 6 anos intervalos das refeições 

• Crianças: 6 a 12 anos 6 horas de jejum 



15. Ultrassonografia Retroperitônio (Grandes Vasos 

ou Adrenais) com Estudo Doppler Colorido 

Exame que inclui o estudo da artéria aorta e da veia cava e avaliação dessa região. 

 
 

15.1 Preparo necessário 

• Adultos: O preparo para o procedimento se inicia 24 horas antes do exame: 

• Tomar 40 gotas de luftal de 6 em 6 horas. 

• Tomar somente água, não ingerir sucos, refrigerantes, café e açúcar (usar adoçante). 

• Não usar na alimentação: alho, cebola, carne vermelha, nada que produza gases. 

• No almoço: comer arroz branco com frango grelhado. 

• Ás 15 horas tomar dois comprimidos de Dulcolax. 

• No jantar: tomar sopa de legumes 

• Às 22 horas tomar um chá com toradas (pouca quantidade) 

• Jejum até a hora do exame; 

• Uma hora e meia antes do exame, tomar 50 gotas de Luftal. 

 

• Crianças: O preparo para o procedimento se inicia 24 horas antes do exame 

• Tomar chá com toradas ou bolacha de água e sal (conforme idade da criança) 

• Não ingerir: sucos, café, leite, refrigerante, nada fermentado ou gorduroso; 

• Almoço: tomar sopinha artificial ou feita em casa com legumes; 

• Não ingerir: cebola, alho, carne vermelha, nada que produza gases; 

• Às 15 horas tomar 20 ml de Laxol ou 1 ml por kg e peso. 

• Jantar: tomar sopinha artificial ou feita em casa com legumes; 

• Durante o dia oferecer somente água e frutas. 

• Tomar 1 gota de Luftal por kg, à noite e 1 hora e 30 minutos antes do exame. 

• No dia do exame, deve ser feito jejum, conforme idade do paciente: 

o Criança de 2 a 4 anos jejum de 4 horas 

o Criança de 4 a 7 anos jejum de 6 horas 

o Criança de 7 a 12 anos jejum de 8 horas 



16. Ultrassonografia Articulação Unilateral 

Estudo de uma articulação que pode ser a do ombro ou quadril, por exemplo. 

 

16.1 Preparo necessário 

• Não há preparo para este exame 

 
 
 

17. Ultrassonografia Doppler Colorido Transfontanela 

Somente realizamos em crianças de até 01 ano de idade. Estudo de partes do cérebro e dos 

bolsões de liquido cerebral através da “moleira” do recém-nascido, com estudo do fluxo dos 

vasos. 

 
17.1 Preparo necessário 

• Não há preparo para esse exame 

 
 
 

18. Ultrassonografia Dermatológico (Pele E 

Subcutâneo) com Doppler Colorido 

Estudo da profundidade das lesões de pele no ultrassom. 

 
 

18.1 Preparo necessário 

• Não há preparo para esse exame 

 
 
 

19. Ultrassonografia Doppler Colorido Aorta 

Abdominal e Artérias Iliacas 

Estudo do calibre, da parede desses vasos e do seu fluxo. 

 
 

19.1 Preparo necessário 

• Adultos: O preparo para o procedimento se inicia 24 horas antes do exame 

• Tomar 40 gostas de luftal de 6 em 6 horas. 



• Tomar somente água, não ingerir sucos, refrigerantes, café e açúcar (usar adoçante) 

• Não usar na alimentação: alho, cebola, carne vermelha, nada que produza gases. 

• No almoço: comer arroz branco com frango grelhado. 

• Ás 15 horas tomar dois comprimidos de Dulcolax. 

• No jantar: tomar sopa de legumes 

• Às 22 horas tomar um chá com toradas (pouca quantidade) 

• Jejum até a hora do exame; 

• Uma hora e meia antes do exame, tomar 50 gotas de Luftal. 

• Crianças: O preparo para o procedimento se inicia 24 horas antes do exame 

• Tomar chá com toradas ou bolacha de água e sal (conforme idade da criança) 

• Não ingerir: sucos, café, leite, refrigerante, nada fermentado ou gorduroso; 

• Almoço: tomar sopinha artificial ou feita em casa com legumes; 

• Não ingerir: cebola, alho, carne vermelha, nada que produza gases; 

• Às 15 horas tomar 20 ml de Laxol ou 1 ml por kg e peso. 

• Jantar: tomar sopinha artificial ou feita em casa com legumes; 

• Durante o dia oferecer somente água e frutas. 

• Tomar 1 gota de Luftal por kg, à noite e 1 hora e 30 minutos antes do exame. 

• No dia do exame, deve ser feito jejum, conforme idade do paciente: 

o Criança de 2 a 4 anos jejum de 4 horas 

o Criança de 4 a 7 anos jejum de 6 horas 

o Criança de 7 a 12 anos jejum de 8 horas 

 
 
 

20. Ultrassonografia Doppler Colorido Arterial de 

Membro Inferior (Unilateral) 

Estudo do calibre, da parede desses vasos e do seu fluxo. 

 

20.1 Preparo necessário 

• Vestir traje de banho para realização do exame. 

• Não passar nenhum produto nas regiões a serem analisadas. 

21. Ultrassonografia Doppler Colorido Arterial de         Membro Superior (Unilateral) 

Estudo do calibre, da parede desses vasos e do seu fluxo. 

 
 

21.1 Preparo necessário 

• Não passar nada nas regiões a serem analisadas. 

 



 
 

22. Ultrassonografia Doppler Colorido das Artérias 

Carótidas 

Estudo do calibre, da parede desses vasos e do seu fluxo. 

 

22.1 Preparo necessário 

• Blusa de gola ampla sem corrente no pescoço. 

• Homens: barba e pelos do pescoço feitos. 

 
 
 

23. Ultrassonografia Doppler Colorido Artérias 

Vertebrais 

Estudo do calibre, da parede desses vasos e do seu fluxo. 

 

23.1 Preparo necessário 

• Blusa de gola ampla sem corrente no pescoço 

• Homens: barba e pelos do pescoço feitos. 

 

24. Ultrassonografia Doppler Colorido de Artérias 

Carótidas e Vertebrais 

Estudo do calibre, da parede desses vasos e do seu fluxo. 

 
 

24.1 Preparo necessário 

• Blusa de gola ampla sem corrente no pescoço 

• Homens: barba e pelos do pescoço feitos. 

 
 
 

25. Ultrassonografia Doppler Colorido da Aorta e 

Artérias Renais 

Estudo do calibre, da parede desses vasos e do seu fluxo. 

 



25.1 Preparo necessário 

• Adultos: O preparo para o procedimento se inicia 24 horas antes do exame 

• Tomar 40 gotas de luftal de 6 em 6 horas 

• Tomar somente água, não ingerir sucos, refrigerantes, café e açúcar (usar adoçante). 

• Não usar na alimentação: alho, cebola, carne vermelha, nada que produza gases. 

• No almoço: comer arroz branco com frango grelhado. 

• Ás 15 horas tomar dois comprimidos de Dulcolax. 

• No jantar: tomar sopa de legumes 

• Às 22 horas tomar um chá com toradas (pouca quantidade) 

• Jejum até a hora do exame; 

• Uma hora e meia antes do exame, tomar 50 gotas de Luftal. 

 

• Crianças: O preparo para o procedimento se inicia 24 horas antes do exame 

• Tomar chá com toradas ou bolacha de água e sal (conforme idade da criança) 

• Não ingerir: sucos, café, leite, refrigerante, nada fermentado ou gorduroso; 

• Almoço: tomar sopinha artificial ou feita em casa com legumes; 

• Não ingerir: cebola, alho, carne vermelha, nada que produza gases; 

• Às 15 horas tomar 20 ml de Laxol ou 1 ml por kg e peso. 

• Jantar: tomar sopinha artificial ou feita em casa com legumes; 

• Durante o dia oferecer somente água e frutas. 

• Tomar 1 gota de Luftal por kg, à noite e 1 hora e 30 minutos antes do exame. 

• No dia do exame, deve ser feito jejum, conforme idade do paciente: 

o Criança de 2 a 4 anos jejum de 4 horas; 

o Criança de 4 a 7 anos jejum de 6 horas; 

o Criança de 7 a 12 anos jejum de 8 horas; 

 
 
 

26. Ultrassonografia Doppler Colorido Veia Cava 

Superior e Inferior 

Estudo do calibre, da parede desses vasos e do seu fluxo. 

 

26.1 Preparo necessário 

• Adultos: O preparo para o procedimento se inicia 24 horas antes do exame 

• Tomar 40 gotas de luftal de 6 em 6 horas 

• Tomar somente água, não ingerir sucos, refrigerantes, café e açúcar (usar adoçante). 

• Não usar na alimentação: alho, cebola, carne vermelha, nada que produza gases. 

• No almoço: comer arroz branco com frango grelhado. 



• Às 15 horas tomar dois comprimidos de Dulcolax. 

• No jantar: tomar sopa de legumes 

• Às 22 horas tomar um chá com toradas (pouca quantidade) 

• Jejum até a hora do exame; 

• Uma hora e meia antes do exame, tomar 50 gotas de Luftal. 

 

• Crianças: O preparo para o procedimento se inicia 24 horas antes do exame 

• Tomar chá com toradas ou bolacha de água e sal (conforme idade da criança) 

• Não ingerir: sucos, café, leite, refrigerante, nada fermentado ou gorduroso; 

• Almoço: tomar sopinha artificial ou feita em casa com legumes; 

• Não ingerir: cebola, alho, carne vermelha, nada que produza gases; 

• Às 15 horas tomar 20 ml de Laxol ou 1 ml por kg e peso. 

• Jantar: tomar sopinha artificial ou feita em casa com legumes; 

• Durante o dia oferecer somente água e frutas. 

• Tomar 1 gota de Luftal por kg, à noite e 1 hora e 30 minutos antes do exame. 

• No dia do exame, deve ser feito jejum, conforme idade do paciente: 

o Criança de 2 a 4 anos jejum de 4 horas 

o Criança de 4 a 7 anos jejum de 6 horas 

o Criança de 7 a 12 anos jejum de 8 horas 



27. Ultrassonografia Doppler Colorido Venoso De 

Membro Inferior (Unilateral) 

Estudo do calibre, da parede desses vasos e do seu fluxo. 

 
 

27.1 Preparo necessário 

• Vestir traje de banho para realização do exame. 

• Não passar nada nas regiões a serem analisadas. 

 
 
 

28. Ultrassonografia Doppler Colorido Venoso De 

Membro Inferior (Unilateral) 

Estudo do calibre, da parede desses vasos e do seu fluxo. 

 

28.1 Preparo necessário 

• Vestir traje de banho para realização do exame. 

• Não passar nada nas regiões a serem analisadas. 

 

 
 
 

29. Ultrassonografia Doppler Colorido Venoso de 

Membro Superior (Unilateral) 

Estudo do calibre, da parede desses vasos e do seu fluxo. 

 
 

29.1 Preparo necessário 

• Não há preparo para esse exame. 

• Não passar nada nas regiões a serem analisadas. 

 
 
 

30. Ultrassonografia Doppler Colorido de Vasos 

Cervicais Venosos (Subclávias e Jugulares) 

Estudo do calibre, da parede desses vasos e do seu fluxo. 



 
 

30.1 Preparo necessário 

• Blusa de gola ampla sem corrente no pescoço. 

• Homens: barba e pelos do pescoço feitos. 

 
 
 

31. Ultrassonografia Doppler Colorido da Tireoide 

Estudo da tireoide como dimensões e presença de processo inflamatório. Se houver a presença de 

nódulos, análise de esses são suspeitos ou não. 

 
31.1 Preparo necessário 

• Não há preparo para esse exame 

 
 
 

32. Ultrassonografia Doppler Colorido da Veia 

Porta/Tributária 

Estudo do calibre, da parede desses vasos e do seu fluxo. 

 
 

32.1 Preparo necessário 

• Não há preparo para esse exame 

 
 
 

33. Ultrassonografia Doppler Colorido das Artérias 

Temporais 

Estudo do calibre, da parede desses vasos e do seu fluxo. 

 

33.1 Preparo necessário 

• Não há preparo para esse exame 

 
 
 

34. Ultrassonografia Doppler Colorido de Artérias 



Viscerais Superiores e Inferiores 

Estudo do calibre, da parede dos vasos dessa região e estudo do seu fluxo. 
 
 

34.1 Preparo necessário 

• O preparo se inicia 24 horas antes do exame: 

• Tomar 2 Gutalax ou Dulcolax às 14 horas. 

• Não comer aveias, frutas, verduras e legumes nas refeições, ingerir somente líquidos no dia do 

exame, preferencialmente, fazer jejum ou café da manhã leve sem leites e beber 5 copos de 

água 1 hora antes do exame. 

• 1 horas antes do exame aplicar via retal uma bisnaga de Phosfoenema. 

 
 

35. Ultrassonografia Doppler Colorido de Vasos 

Cervicais Venoso (Subclávia e Jugular) – Bilateral 

ou Unilateral 

Estudo do calibre, da parede desses vasos e do seu fluxo. 

 

35.1 Preparo necessário 

• Blusa de gola ampla sem corrente no pescoço 

• Homens: barba feita 

 
 
 

36. Ultrassonografia Doppler Colorido Globo Ocular 

(Unilateral Ou Bilateral 

Avaliação do globo ocular, pode ser indicado para suspeita de descolamento de retina, com estudo 

do calibre e do fluxo dos vasos dessa região. 

 
36.1 Preparo necessário 

• Não há preparo para esse exame 



37. Ultrassonografia Doppler Colorido Hemangioma 

Estudo do calibre e do fluxo dos vasos que alimentam essa lesão. 

 

37.1 Preparo necessário 

• Não há preparo para esse exame 

 
 
 

38. Ultrassonografia Mamas com Doppler Colorido 

Estudo das mamas com estudo dos vasos de nódulos para indicar biópsia dos mesmos ou controle. 

 
38.1 Preparo necessário 

• Não há preparo para esse exame 

 
 
 

39. Ultrassonografia Morfológico com Doppler 

Colorido 

Exame para avaliar a anatomia do feto com estudo da vitalidade do feto. Nesse exame o doppler é 

importante pois ajuda a avaliar a anatomia, principalmente, cardíaca. 

 
39.1 Preparo necessário 

• Não há preparo para esse exame. Vir acompanhada. 

 
 
 

40. Ultrassonografia Obstétrica com Doppler Colorido 

Estudo do crescimento do feto e estudo de sua vitalidade. 

 
 

40.1 Preparo necessário 

• Não há preparo para esse exame. Vir acompanhada. 



41. Ultrassonografia Obstétrica Gemelar 

Estudo do crescimento de cada feto e estudo da vitalidade 

 

41.1 Preparo necessário 

• Não há preparo para esse exame. 

• Necessário vir acompanhada. 

 
 
 

42. Ultrassonografia Obstétrico 

Estudo do crescimento do feto. 

 
 

42.1 Preparo necessário 

• Não há preparo para esse exame. Vir acompanhada. 

 
 
 

43. Ultrassonografia Obstétrico para Avaliação da 

Transluscência Nucal 

Estudo para avaliação da anatomia do feto no primeiro trimestre e estudo de risco de algumas 

síndromes cromossômicas. 

 
43.1 Preparo necessário 

• Não há preparo para esse exame. Vir acompanhada. 

 
 
 

44. Ultrassonografia Perfil Biofísico do Feto 

Estudo da vitalidade do feto sempre requisitado com ultrassom obstétrico, para avaliar o 

crescimento do feto. 

 
44.1 Preparo necessário 

• Comer chocolate 30 minutos antes do exame. Vir acompanhada. 



45. Ultrassonografia Transvaginal (Útero, Ovários, 

Anexos e Vagina) 

Estudo do útero, ovários e região. 

 
 

45.1 Preparo necessário 

• Dependendo do médico realizante, não pode realizar menstruada. 

 
 
 

46. Ultrassonografia Doppler Colorido Transvaginal 

Estudo do útero e ovários com estudo dos vasos desses órgãos. 

 
 

46.1 Preparo necessário 

• Caso o exame seja suspeita de endometriose: 

• O preparo se inicia 24 horas antes do exame: 

• Tomar 2 Gutalax ou Dulcolax às 14 horas. 

• 2 Gutalax ou Dulcolax às 14 horas. 

• Não comer aveias, frutas, verduras e legumes nas refeições, ingerir somente líquidos 

no dia do exame, preferencialmente, fazer jejum ou café da manhã leve sem leites e 

beber 5 copos de água 1 hora antes do exame. 

• 1 horas antes do exame aplicar via retal uma bisnaga de Phosfoenema. 

 
 

 

47. Ultrassonografia Transvaginal Para Controle de 

Ovulação (3 Ou Mais Exames) 

Avaliação dos óvulos durante vários dias observando se houve ovulação. 

 
 

47.1 Preparo necessário 

• Agendamento deve ser feito entre o 7º e 10º dia da menstruação. 

 

48. Ultrassonografia Transvaginal Para 

C o n t a g e m  d e  F o l í c u l o s  

4 8 . 1  P r e p a r o  n e c e s s á r i o  



• 3º ao 5º dia da menstruação. 

 

 


