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Descrição do Exame:
O ultrassom (US) é um método que utiliza ondas sonoras com frequências acima das
audíveis pelo ouvido humano, resultando na formação de imagens do corpo.
Tem a vantagem de não utilizar radiação ionizante e de fornecer imagens em tempo real.
A paciente permanece deitada. Coloca-se um preservativo para proteção do transdutor,
além de um pouco de gel, introduzindo-se o mesmo através da vagina.
Indicações:
Avaliação morfológica e funcional de órgãos e estruturas da pelve.
Contraindicações:
Pacientes virgens.
Agendamento:
Telefone 155.
Orientações para realização do exame:
Tomar 4 copos de água 2 horas antes do exame e NÃO URINAR.
Paciente em uso de sonda vesical de demora deverá fechá-la 1 hora antes do exame.
O exame só será realizado com apresentação do pedido médico original, emitido há
menos de 6 meses.
Trazer exames anteriores.
Não suspender os medicamentos de uso diário.
Chegar 20 minutos antes do horário marcado, a fim de solicitar autorização para o exame,
realizar cadastro no guichê do Setor de Ultrassom e evitar transtornos no atendimento.
Existirá tolerância máxima de 15 minutos se houver atraso na chegada.
Em caso de desistência, gentileza comunicar com a maior antecedência possível através
do telefone 155. Outra pessoa poderá ser beneficiada com a vaga.
Havendo dúvidas, entrar em contato conosco pessoalmente ou através dos telefones
abaixo.
Duração do exame:
Cerca de 10 a 20 minutos.
Locais de atendimento:
HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO - Alameda Ezequiel Dias, 225 – 2º andar
(Setor de Ultrassom) - Belo Horizonte. Telefone: (31)3237-2226.
CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - Rua Domingos Vieira, 488 – Setor de
Ultrassom - Belo Horizonte. Telefone: (31) 3247-3149.
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