
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

Para todos os exames de TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA É NECESSÁRIO:

Agendamento
É necessário realizar o agendamento

Instruções para o atendimento: (NO DIA DO EXAME)
Solicitação médica (pedido médico);
Carteirinha do convênio e autorização (se for por convênio);
Autorização do procedimento (se necessário);
Documento de identificação com foto.
O cliente deve apresentar exames anteriores quando realizados em outro serviço, se houver.
Chegar com 45 minutos de antecedência.
Clientes menores de 18 anos: Devem estar acompanhados de um responsável legal, que precisa
permanecer na unidade até o fim do procedimento.

Entrega do Resultado
De acordo com o protocolo entregue no ato da realização do exame.

Recomendações necessárias:
- Comparecer à clínica SEM joias, brincos, relógios, piercings, pulseiras ou quaisquer itens de metal;
- O resultado atual (realizado até 90 dias) de Creatinina é necessário para clientes que apresentam
os seguintes quadros:
● Doença renal aguda ou crônica
● Realizado transplante renal ou procedimento cirúrgico de rins e/ou vias urinárias
● Diabéticos
● Clientes acima de 65 anos

- Mulheres em período de amamentação, não recomendamos a interrupção. Em caso de dúvidas,
entrar em contato com Central de Atendimento para maiores informações.
- A TC deve ser evitada no primeiro trimestre de gestação (até 12 semanas); caso haja dúvida em
relação a possível gestação inicial, necessária confirmação com exame de beta HCG sanguíneo.
- Clientes alérgicos a contraste, entrar em contato com a Central de Atendimento para obter
orientações.
Para maiores informações entre em contato com a Central de Atendimento (16) 3977-5100

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

Para todos os exames de RESSONÂNCIA MAGNÉTICA É NECESSÁRIO:

Agendamento
É necessário realizar o agendamento

Instruções para o atendimento: (NO DIA DO EXAME)
Solicitação médica (pedido médico);
Carteirinha do convênio e autorização (se for por convênio);
Autorização do procedimento (se necessário);
Documento de identificação com foto.
O cliente deve apresentar exames anteriores quando realizados em outro serviço, se houver.
Chegar com 30 minutos de antecedência.
Clientes menores de 18 anos: Devem estar acompanhados de um responsável legal, que precisa
permanecer na unidade até o fim do procedimento.

Entrega do Resultado
De acordo com o protocolo entregue no ato da realização do exame.

Recomendações necessárias:
- Comparecer à clínica SEM joias, brincos, relógios, piercings, pulseiras e maquiagem;
- Cílios postiços removíveis podem ter partes metálicas e ferromagnéticas (ou mesmo imãs) e
deverão ser removidos um dia antes para fazer qualquer Ressonância Magnética;
- Tatuagens e Maquiagem definitiva: esperar pelo menos 30 dias para realizar a RM.



- O resultado atual (realizado até 90 dias) de Creatinina é necessário para clientes que apresentam
os seguintes quadros:
● Doença renal aguda ou crônica
● Realizado transplante renal ou procedimento cirúrgico de rins e/ou vias urinárias
● Diabéticos
● Clientes acima de 65 anos

- Mulheres em período de amamentação, não recomendamos a interrupção. Em caso de dúvidas,
entrar em contato com Central de Atendimento para maiores informações.
- A RM deve ser evitada no primeiro trimestre de gestação (até 12 semanas); caso haja dúvida em
relação a possível gestação inicial, necessária confirmação com exame de beta HCG sanguíneo.
- Clientes alérgicos a contraste, entrar em contato com a Central de Atendimento para obter
orientações.

Contraindicações
Os seguintes materiais contraindicam a realização do exame:
- Marca-passo cardíaco;
- Clipes de aneurisma;
- Válvula cardíaca metálica;
- Implantes e aparelhos oculares (exceto lentes intraoculares para catarata);
- Implantes otológicos cocleares;
- Implantes neuroestimuladores;
- Fixadores ortopédicos externos;
- Sensor de glicemia subcutânea;

Para maiores informações entre em contato com a Central de Atendimento (16) 3977-5100

ULTRASSONOGRAFIA (US)

Agendamento
É necessário realizar o agendamento

Instruções para o atendimento: (NO DIA DO EXAME)
Solicitação médica (pedido médico);
Carteirinha do convênio e autorização (se for por convênio);
Autorização do procedimento (se necessário);
Documento de identificação com foto.
O cliente deve apresentar exames anteriores quando realizados em outro serviço, se houver.
Chegar com 30 minutos de antecedência.
Clientes menores de 18 anos: Devem estar acompanhados de um responsável legal, que precisa
permanecer na unidade até o fim do procedimento.

Entrega do Resultado
De acordo com o protocolo entregue no ato da realização do exame.

Para maiores informações entre em contato com a Central de Atendimento (16) 3977-5100

RADIOGRAFIA ESPECIALIZADA (RX CONTRASTADO)

Para todos os exames de RADIOGRAFIA ESPECIALIZADA (RX CONTRASTADO)?

Agendamento
É necessário realizar o agendamento

Instruções para o atendimento: (NO DIA DO EXAME)
Solicitação médica (pedido médico);
Carteirinha do convênio e autorização (se for por convênio);
Autorização do procedimento (se necessário);
Documento de identificação com foto.



O cliente deve apresentar exames anteriores quando realizados em outro serviço, se houver.
Chegar com 45 minutos de antecedência.
Clientes menores de 18 anos: Devem estar acompanhados de um responsável legal, que precisa
permanecer na unidade até o fim do procedimento.

Entrega do Resultado
De acordo com o protocolo entregue no ato da realização do exame.

Recomendações necessárias:
- Comparecer à clínica SEM joias, brincos, relógios, piercings, pulseiras e maquiagem;
Comparecer com roupas sem metal, sem botões e ziper.
- O resultado atual (realizado até 90 dias) de Creatinina é necessário para clientes que apresentam
os seguintes quadros:
● Doença renal aguda ou crônica
● Realizado transplante renal ou procedimento cirúrgico de rins e/ou vias urinárias
● Diabéticos
● Clientes acima de 65 anos

- Mulheres em período de amamentação, não recomendamos a interrupção. Em caso de dúvidas,
entrar em contato com Central de Atendimento para maiores informações.
- O RX deve ser evitada no primeiro trimestre de gestação (até 12 semanas); caso haja dúvida em
relação a possível gestação inicial, necessária confirmação com exame de beta HCG sanguíneo.
- Clientes alérgicos a contraste, entrar em contato com a Central de Atendimento para obter
orientações.

MAMOGRAFIA

Código do exame 40.80.804-1

Agendamento
É necessário realizar o agendamento

Preparo para realização:
Não passar hidrante nas mamas e desodorante em creme e rollon nas axilas.

Instruções para o atendimento: (NO DIA DO EXAME)
Solicitação médica (pedido médico);
Carteirinha do convênio e autorização (se for por convênio);
Autorização do procedimento (se necessário);
Documento de identificação com foto.
O cliente deve apresentar exames anteriores quando realizados em outro serviço, se houver.
Chegar com 45 minutos de antecedência.
Clientes menores de 18 anos: Devem estar acompanhados de um responsável legal, que precisa
permanecer na unidade até o fim do procedimento.

Entrega do Resultado
De acordo com o protocolo entregue no ato da realização do exame.

Recomendações necessárias:
- Comparecer à clínica SEM joias, brincos, relógios, piercings, pulseiras e maquiagem;
Comparecer com roupas sem metal, sem botões e ziper.
- Mulheres em período de amamentação, não recomendamos a interrupção. Em caso de dúvidas,
entrar em contato com Central de Atendimento para maiores informações.
- A mamografia deve ser evitada no primeiro trimestre de gestação (até 12 semanas); caso haja
dúvida em relação a possível gestação inicial, necessária confirmação com exame de beta HCG
sanguíneo.

Para maiores informações entre em contato com a Central de Atendimento (16) 3977-5100



DENSITOMETRIA ÓSSEA

CORPO INTEIRO – Código do exame 40.80.814-9

COLUNA E FÊMUR – Código do exame 40.80.813-0

Agendamento
É necessário realizar o agendamento

Preparo para realização:
Suspender o cálcio no dia do exame.

Instruções para o atendimento: (NO DIA DO EXAME)
Solicitação médica (pedido médico);
Carteirinha do convênio e autorização (se for por convênio);
Autorização do procedimento (se necessário);
Documento de identificação com foto.
O cliente deve apresentar exames anteriores quando realizados em outro serviço, se houver.
Chegar com 45 minutos de antecedência.
Clientes menores de 18 anos: Devem estar acompanhados de um responsável legal, que precisa
permanecer na unidade até o fim do procedimento.

Entrega do Resultado
De acordo com o protocolo entregue no ato da realização do exame.

Recomendações necessárias:
- Comparecer à clínica SEM joias, brincos, relógios, piercings, pulseiras e maquiagem;
Comparecer com roupas sem metal, sem botões e ziper.
- Mulheres em período de amamentação, não recomendamos a interrupção. Em caso de dúvidas,
entrar em contato com Central de Atendimento para maiores informações.
- A densitometria óssea deve ser evitada no primeiro trimestre de gestação (até 12 semanas); caso
haja dúvida em relação a possível gestação inicial, necessária confirmação com exame de beta HCG
sanguíneo.

Para maiores informações entre em contato com a Central de Atendimento (16) 3977-5100

CARDIOLOGIA

Agendamento
É necessário realizar o agendamento

Instruções para o atendimento: (NO DIA DO EXAME)
Solicitação médica (pedido médico);
Carteirinha do convênio e autorização (se for por convênio);
Autorização do procedimento (se necessário);
Documento de identificação com foto.
O cliente deve apresentar exames anteriores quando realizados em outro serviço, se houver.
Chegar com 45 minutos de antecedência.
Clientes menores de 18 anos: Devem estar acompanhados de um responsável legal, que precisa
permanecer na unidade até o fim do procedimento.

Entrega do Resultado
De acordo com o protocolo entregue no ato da realização do exame.

Para maiores informações entre em contato com a Central de Atendimento (16) 3977-5100



BIÓPSIAS

Agendamento
É necessário realizar o agendamento

Instruções para o atendimento: (NO DIA DO EXAME)
Solicitação médica (pedido médico);
Carteirinha do convênio e autorização (se for por convênio);
Autorização do procedimento (se necessário);
Documento de identificação com foto.
O cliente deve apresentar exames anteriores quando realizados em outro serviço, se houver.
Chegar com 45 minutos de antecedência.
Clientes menores de 18 anos: Devem estar acompanhados de um responsável legal, que precisa
permanecer na unidade até o fim do procedimento.

Entrega do Resultado
De acordo com o protocolo entregue no ato da realização do exame.

Para maiores informações entre em contato com a Central de Atendimento (16) 3977-5100


