ORIENTAÇÕES AO PACIENTE

ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE
ECODOPPLER VENOSO E ARTERIAL DE
MEMBROS INFERIORES OU SUPERIORES
LOCAL DE REALIZAÇÃO DO EXAME:
(

) Unidade I: Av. Lins de Vasconcelos, 356 - Cambuci – SP

(

) Unidade II: Av. Pedro Bueno, 331 - Jabaquara – SP

EXAME AGENDADO PARA: _____/______/________









HORÁRIO: ________:__________

Nesse exame, o ultrassom é usado para avaliar: Artérias que levam sangue para as pernas ou braços.
Veias que são avaliadas em sua estrutura (tamanho, espessura, conteúdo e trajeto) e função (presença
de ﬂuxo, direção do ﬂuxo).
O Doppler venoso de membros inferiores (MMII) avalia as veias que drenam o sangue das pernas.
É aplicado Gel nas pernas ou dos braços. Em seguida, um transdutor , é colocado nas regiões cobertas
pelo gel para obter imagens e avaliar o ﬂuxo de sangue nos braços, ou nas pernas.
Trazer documento com foto, cartão do convênio, pedido médico e guia autorizada pelo convênio
( quando necessário) ;
Chegar 15 minutos antes do horário agendado, após 15 minutos de atraso poderá não ser atendido;
Pacientes menores de 18 anos ou maiores que 65 anos deverão vir acompanhados de um responsável
legal, que deverá permanecer no local até o ﬁnal do exame;
Conferir peso e altura ANTES DE VIR FAZER O EXAME;

CUIDADOS APÓS O EXAME
 Os pacientes subme dos ao exame podem retornar a suas a vidades diárias normalmente, não necessitando
de cuidados especíﬁcos após o exame.
 O laudo do exame ﬁca disponível em 1 dia ú l ou se preferir aguardar de 40min a 1 hora para re rada no
mesmo dia. Re rada na Central de entrega de exames na Unidade do Cambuci.
Funcionamento : de segunda a sexta feira das 07h00min às 17:00.
Caso haja dúvidas ou não seja possível comparecer ao exame, por gen leza entrar em contato telefônico
com o setor de Call Center, telefone: 3348-9900 ( Cambuci ) ou com o setor de exames cardiológicos,
através dos telefones :5585-9427/3348-4134/3277-6041 de segunda a sexta feira das 7h00 as 17h00.
Li e fui orientado, e estou ciente sobre todo preparo para realização do exame acima mencionado.

ANEXO I – POP 007

www.labcor.med.br

Página 1 de 1

