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 Para a realização de seu exame, algumas orientações devem ser 

seguidas, conforme abaixo. Identifique o tipo específico de exame. Caso 

existam dúvidas, favor entrar em contato pelos nossos telefones:  

(47) 3037-1917 e 3035-2734. 

 

PREPARO PARA OS EXAMES em Medicina Interna 

 

- ABDOME TOTAL /  RETROPERITÔNIO:  
 

 * Jejum de 8h e “bexiga cheia”  (ingerir somente água). 
 

 * Não há necessidade de suspender as medicações de uso diário  

  (as quais podem ser ingeridas com água). 
 

 * Trazer todos os exames anteriores de imagem relacionados aos mesmos  

  órgãos do exame atual, mesmo de anos atrás. 
 

 * Trazer documento de identidade com foto ou certidão de nascimento. 

 

 * Trazer pedido médico / guia do convênio / carteira do convênio. 

 

 * Chegar à clínica 15 minutos antes da hora agendada para cadastramento. 

 

  

ABDOME SUPERIOR  / “FÍGADO, VIAS BILIARES E PÂNCREAS”  
 

 * Jejum de 8h   (não precisa de bexiga cheia). 
 

 * Não há necessidade de suspender as medicações de uso diário  

  (as quais podem ser ingeridas com água). 
 

 * Trazer todos os exames anteriores de imagem relacionados aos mesmos  

 órgãos do exame atual, mesmo de anos atrás. 
 

 * Trazer documento de identidade com foto ou certidão de nascimento. 
 

 * Trazer pedido médico / guia do convênio / carteira do convênio. 
 

 * Chegar à clínica 15 minutos antes da hora agendada para cadastramento. 



   MD       
     Diagnostka       Rua Coronel Vidal Ramos, 01 - Sala 205 

       Edifício Alameda Office - Jardim Blumenau  
   Instituto De Ultrassonografia                                Blumenau / SC 
            Em Medicina 

 

- APARELHO URINÁRIO (“RINS E VIAS URINÁRIAS”)  
  

 * Bexiga cheia  (não é necessário jejum). 
 

 * Não há necessidade de suspender as medicações de uso diário  

  (as quais podem ser ingeridas com água). 
 

 * Trazer todos os exames anteriores de imagem relacionados aos mesmos  

  órgãos do exame atual, mesmo de anos atrás. 
 

 * Trazer documento de identidade com foto ou certidão de nascimento. 
 

 * Trazer pedido médico / guia do convênio / carteira do convênio. 
 

 * Chegar à clínica 15 minutos antes da hora agendada para cadastramento. 

 
 

 

- PRÓSTATA (via abdominal)  

  

 * Bexiga cheia  (não é necessário jejum). 

 

 * Não há necessidade de suspender as medicações de uso diário  

  (as quais podem ser ingeridas com água). 

 

 * Trazer todos os exames anteriores de imagem relacionados aos mesmos  

  órgãos do exame atual, mesmo de anos atrás. 

 

 * Trazer documento de identidade com foto ou certidão de nascimento. 

 

 * Trazer pedido médico / guia do convênio / carteira do convênio. 

 

 * Chegar à clínica 15 minutos antes da hora agendada para cadastramento. 

 

 

 

 

 

 


