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ba mais 
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E xames cobertos 

pela caixa 

 

Mamografia 
O que é? 

A mamografia é uma 

imagem radiográfica da 

mama, obtida por um 

aparelho de raios X co-

nhecido como mamó-

grafo. 

 

Para que serve? 

Para a detecção preco-

ce do câncer de mama. 

Como é feito 

A paciente é posiciona-

da próximo da máquina 

sem roupa da cintura 

para cima. Depois, o 

técnico que realiza o 

exame (em geral uma 

mulher) posiciona a 

mama da paciente para 

a realização do exame, 

que produzirá uma 

pressão na mama por 

alguns segundos. É re-

comendado marcar a 

mamografia logo após 

a menstruação, já que é 

menor a chance de as 

mamas estarem dolori-

das. Como rotina, são 

realizadas três imagens 

para cada seio. 

 

Como é feito? 

A paciente é posiciona-

da próximo da máquina 

sem roupa da cintura 

para cima. Depois, o 

técnico que realiza o 

exame (em geral uma 

mulher) posiciona a 

mama da paciente para 

a realização do exame, 

que produzirá uma 

pressão na mama por 

alguns segundos. É re-

comendado marcar a 

mamografia logo após 

a menstruação, já que é 

menor a chance de as 

mamas estarem dolori-

das. Como rotina, são 

realizadas três imagens 

para cada seio. 

 

Preparo 

Deve-se evitar desodo-

rante, creme, talco ou 

perfume nas mamas e 

nas axilas. 

Valores de referência 

O radiologista emite 

um laudo que vai clas-

sificar os achados no 

exame de acordo com 

uma classificação de-

nominada Bi-Rads. De 

acordo com a classifi-

cação de Bi-Rads, que 

varia de 1 a 5, o médi-

co decide por continuar 

ou não a investigação 

de possíveis lesões ma-

márias. 

 

 

 

 

 

Densiometria óssea 
 

O que é? 

 

É um exame indolor, 

simples, seguro e não 

invasivo, que usa uma 

fonte de raio X de bai-

xa intensidade radioati-

va para captar e anali-

sar por computador o 

teor de cálcio e de ou-

tros minerais contidos 

nos ossos. 
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Para que serve? 

 

Desde 1994 o exame é 

considerado pela Orga-

nização Mundial de Saú-

de como padrão ouro pa-

ra o diagnóstico da oste-

openia e da osteoporose 

– doenças caracterizadas 

pela redução da capaci-

dade do organismo de 

formar o osso. 

 

Como é feito? 

O paciente é deitado em 

uma máquina que capta 

as imagens de forma se-

melhante ao exame de 

raio X. Em todos os pa-

cientes são examinados 

a coluna e o quadril. 

 

Preparo 

Gravidez, peso acima de 

120 quilos, realização de 

exames com contraste 

nas duas semanas anteri-

ores são situações que 

impedem a realização da 

densitometria óssea. Uso 

de medicação deve ser 

informado no agenda-

mento do exame. 

Valores de referência  

 

Normal: valores de 

DMO na coluna lombar 

igual ou maior que 1,05 

g/cm² e igual ou maior 

que 0,83 g/cm² no colo 

do fêmur (osso da coxa) 

 

Baixa massa óssea: 

valores de DMO na co-

luna lombar entre 1,05 e 

0,88 g/cm² e entre 0,83 e 

0,71 g/cm² no colo do 

fêmur 

 

Osteoporose: valores de 

DMO na coluna lombar 

igual ou menor que 0,88 

g/cm² e igual ou menor 

que 0,71 g/cm² no colo 

do fêmur 

 

Teste ergométrico 

 
O que é? 

Exame de análise do 

funcionamento do siste-

ma cardiovascular quan-

do submetido a esforço 

físico progressivo – po-

de ser feito em bicicleta 

ou esteira ergométrica. 

Para que serve? 

Avalia o funcionamento 

do sistema cardiovascu-

lar e suas adaptações ao 

aumento progressivo da 

carga de exercício. Seus 

principais objetivos são 

avaliar e diagnosticar a 

presença de doença arte-

rial coronária, medir a 

capacidade funcional 

cardiorrespiratória, de-

tectar arritmias desenca-

deadas com o esforço e 

anormalidades da pres-

são arterial. Também é 

usado para a avaliação 

funcional de alguma do-

ença cardíaca já conhe-

cida e para orientar a 

prescrição de exercícios 

físicos. 

 

Como é feito? 

Entre o preparo e a reali-

zação, o exame pode du-

rar até uma hora. Depois 

de medir a pressão e os 

batimentos cardíacos em 

repouso, são colados e-

letrodos no tórax, om-

bros e abdome do paci-

ente. Os eletrodos estão 
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ligados a um eletrocar-

diograma. Pede-se ao 

paciente que caminhe 

na esteira (ou pedale na 

bicicleta ergométrica) 

por um tempo. Geral-

mente, o teste de esfor-

ço para quando se atin-

ge 85% da frequência 

cardíaca máxima pre-

vista para a idade do 

paciente. 

 

Preparo 

O paciente deve fazer o 

exame com roupa ade-

quada para prática de 

atividade física e não 

deve realizar esforço 

antes do teste. Também 

não deve fumar ou in-

gerir substâncias que 

contenham cafeína nas 

duas horas prévias. A 

alimentação deve ser 

normal nas duas horas 

antecedentes (nunca re-

alizar o exame em je-

jum). A suspensão das 

medicações de uso re-

gular fica a critério mé-

dico. Para adequada co-

locação e fixação dos 

eletrodos no tórax dos 

homens pode ser neces-

sário raspar os pelos. 

 

Valores de referência 

O teste ergométrico o-

brigatoriamente, será 

realizado por médico 

cardiologista capacita-

do, que irá avaliar as 

variáveis cardiovascu-

lares e os traçados ele-

trocardiográficos du-

rante todo o exame. Ao 

final, o médico emite 

seu laudo com todas as 

variáveis medidas e su-

as impressões diagnós-

ticas. 
 

 

 

 

Ecocardiograma 

 
O que é? 

Também chamado de 

EcoDopplercardiogra-

ma, é uma ultrassono-

grafia – exame de ima-

gens gerado pela emis-

são e captação de ondas 

de ultrassom – do cora-

ção. O Doppler é uma 

técnica associada à ul-

trassonografia, que per-

mite a avaliação do flu-

xo sanguíneo pelas vál-

vulas cardíacas. 

 

Para que serve? 

Serve para observar a 

estrutura anatômica e o 

funcionamento do co-

ração e para pesquisar 

doenças congênitas ou 

adquiridas ao longo da 

vida. 

 
Como é feito? 

Com o paciente deitado 

em uma maca, o médi-

co aplica gel na região 

do tórax – o produto 

serve para facilitar a 

transmissão das ondas 

emitidas pelo aparelho 

que faz o exame. Com 

a passagem do aparelho 

pela região do coração, 

a máquina capta as i-

magens da estrutura e 

funcionamento do ór-

gão, enviando-as para 

registro e para  
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visualização em um 

monitor de televisão ou 

computador. 

 

Preparo 

Não necessita de prepa-

ro prévio ao exame. 

 

Valores de referência 

O resultado é entregue 

sob a forma de laudo, 

produzido com base 

nas imagens do ecocar-

diograma e na avalia-

ção dos fluxos sanguí-

neos através das válvu-

las cardíacas. 

 

 

 

 

 

Holter 24h 

 
O que é? 

Também conhecido co-

mo Monitorização de 

ECG por Holter, este 

exame é um registro 

das correntes elétricas 

originadas do músculo 

do coração ao longo 

das 24 horas do dia, 

durante as atividades 

cotidianas do paciente, 

inclusive durante o so-

no. 

 

Para que serve? 

O exame permite anali-

sar, principalmente, o 

ritmo dos batimentos 

cardíacos e auxilia no 

diagnóstico de uma sé-

rie de doenças e condi-

ções cardíacas. 

 

Como é feito? 

O paciente recebe ele-

trodos no tórax (são fi-

xados com fita adesiva 

antialérgica) que são 

conectados em um gra-

vador especial. Estes 

registros permitirão a 

análise dos sinais. 

 

Preparo 

Tomar banho antes do 

exame. Não usar cre-

mes, bronzeadores ou 

substâncias oleosas na 

região do tórax nas 24 

horas que antecedem o 

teste. Evitar mexer no 

gravador ao longo das 

24 horas de duração do 

exame. 

 

Valores de referência 

O resultado é emitido 

por meio de um laudo 

médico com a interpre-

tação do exame. 

 

 

 

 

 

Monitorização Am-

bulatorial da Pres-

s ã o  A r t e r i a l 

(MAPA) 

 
O que é? 

Medida da pressão em 

horários diferentes ao 

longo de período míni-

mo de 21 horas. 

 

Para que serve? 

Avalia a influência de 

diversos fatores (como 

o estresse diário, por 

exemplo) na pressão  
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arterial ao longo de um 

determinado período. 

 

Como é feito? 

É colocado um disposi-

tivo na cintura do paci-

ente, que infla uma bol-

sa de borracha, coloca-

da no braço para medir 

a pressão em intervalos 

que poderão variar de 

15, 20 ou 30 minutos. 

Os dados armazenados 

no dispositivo serão 

posteriormente analisa-

dos. 

 

Preparo 

O paciente deve manter 

a higiene pessoal e evi-

tar exercícios físicos. O 

ideal é que o exame se-

ja realizado em um dia 

de rotina normal. 

 

Valores de referência 

O resultado é entregue 

ao paciente sob a forma 

de laudo feito por um 

especialista com base 

nas informações arma-

zenadas ao longo do 

período avaliado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cintilografia  

Miocárdica 
 

O que é? 

Exame de diagnóstico 

por imagem que usa 

pequenas quantidades 

de substâncias radioati-

vas (radioisótopos) pa-

ra produzir imagens do 

coração. A cintilografia 

miocárdica mais comu-

mente usada é a cintilo-

grafia de perfusão mio-

cárdica. 

 

Para que serve? 

As imagens da cintilo-

grafia servem para ava-

liar o suprimento de 

sangue ao músculo car-

díaco em repouso, du-

rante o exercício ou em 

estresse induzido por 

medicamentos. É um 

exame usado para ava-

liar dores torácicas e 

angina, e o dano causa-

do pelo infarto do mio-

cárdio. 

 

Como é feito? 

O paciente recebe pela 

veia pequenas quanti-

dades de uma substân-

cia radioativa, que emi-

te radiações registradas 

por uma máquina que 

gera imagens do cora-

ção. O exame é feito 

primeiro na situação de 

repouso e depois repe-

tido no pico do esforço 

do teste ergométrico, 

pra comparar as duas 

situações. 

 

Preparo 

O mesmo do teste ergo-

métrico: deve-se evitar 

a ingestão de substân-

cias como café, choco-

late, chás. Na maioria 

dos casos, não há con-

traindicações ou rea-

ções à substância que é 

injetada no paciente. 
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Valores de referência 

O resultado se dá por 

meio de laudo com a 

interpretação do médi-

co, baseada nas ima-

gens obtidas no exame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eletroneuromio-

grafia 

 
O que é? 

Eletroneuromiografia 

(ENMG) é um procedi-

mento que avalia a fun-

ção do sistema nervoso 

periférico e muscular 

através do registro das 

respostas elétricas gera-

das por estes sistemas, 

às quais são detectadas 

graficamente por um 

equipamento denomi-

nado eletroneuromió-

grafo.  

 

Para que serve? 

Seu objetivo principal é 

analisar a velocidade 

de condução elétrica e 

o estado das unidades 

motoras, ou seja, detec-

tar lesões do sistema 

nervoso periférico e 

muscular localizando a 

lesão dentro da unidade 

motora, assim como 

quantificar tal lesão, o 

que permite ao médico 

fazer o diagnóstico e 

prognóstico do pacien-

te, ao elucidar o tipo de 

patologia (axonal, des-

mielinizande ou mista) 

e o tempo de evolução 

da mesma (aguda ou 

crônica).  

 

Como é feito? 

O exame é realizado 

em duas fases: 

 Estudo dos nervos 

periféricos: aplica-

se estímulo elétrico 

registrando a res-

posta do nervo es-

tudado (potencial 

de ação) que é ana-

lisado pelo neuro-

fisiologista clínico, 

c o mp a r a n d o - s e 

com o lado contra-

lateral, bem como 

os valores padroni-

zados de referên-

cia. 

 Estudo dos múscu-

los: utilizando-se 

eletrodos de agu-

lhas pequenas, os 

quais são inseridos 

nos músculos para 

registro de ativida-

de elétrica muscu-

lar em repouso e 

durante a contra-

ção. 

 

Preparo 

Evitar utilizar cremes 

hidratantes em qual-

quer parte do corpo nas 

24 horas anteriores ao 

exame, pois vestígios 

desses produtos dificul-

tam a aderência dos e-

letrodos de eletroneu-

rografia. São poucas as 

contra-indicações para 

o exame: presença de 

marca-passo cardíaco 

(eletroneurografia), uso  
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de anticoagulantes 

(eletromiografia).  

 

 

 

 

 

 

 

Eletroencefalogra-

ma 

 
O que é? 

Exame que detecta as 

ondas elétricas produ-

zidas pelo cérebro. 

 

Para que serve? 

O exame analisa a exis-

tência de alterações em 

alguma área do cérebro 

e permite o diagnóstico 

de muitas doenças. Ele 

pode detectar áreas que 

estejam com pouca ati-

vidade ou com muita, 

como no caso da epi-

lepsia. 

 

Como é feito? 

O exame consiste na 

colocação de pequenos 

condutores (eletrodos) 

na cabeça do paciente 

(eles são posicionados 

no couro cabeludo, 

com a ajuda de um gel 

ou uma pasta), para re-

gistrar as ondas elétri-

cas produzidas pelo cé-

r e b r o . 

O aparelho, chamado 

de eletrencefalógrafo, 

amplifica as ondas cap-

tadas pelos eletrodos, 

que são registradas por 

pequenas agulhas em 

um papel. O exame du-

ra, em média 30 minu-

tos. 

 

Preparo 

É recomendada alimen-

tação normal. Não se 

deve ingerir álcool nas 

24 horas prévias ao e-

xame e o uso de medi-

camentos deve ser in-

formado. 

 

 

 

 

 

 

 

Valores de referência 

O resultado é apresen-

tado na forma de laudo 

médico, ao qual é ane-

xado o papel com o re-

gistro das ondas cere-

brais ao longo do exa-

me. 

 

Ultrassonografia 

das Mamas 

 
Este exame permite a-

valiar as mamas de ma-

neira indolor e inócua. 

Constitui-se como uma 

importante comple-

mentação da mamogra-

fia de rastreio de câncer 

de mama (não deve ser 

utilizada como método 

único de rastreamento) 

e não necessita de pre-

paro prévio. 
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Ultrassonografia 

Pélvica  

Ginecológica 

 
Exame para avaliação 

da pelve, inidicado, 

principalmente, para 

aquelas pacientes que 

não podem realizar ul-

trassonografia transva-

ginal; a paciente deve 

estar com a bexiga 

completamente cheia. 

Por isso, o preparo en-

volve a ingestão de 4 

copos de de água de 

250 ml, uma hora antes 

do exame, sem urinar.  

 

 

 

 

 

Ultrassonografia 

Transvaginal 

Ginecológica 

 
Este exame direciona-

se para avaliação do ú-

tero e órgãos pélvicos 

(ovários e anexos uteri-

nos) por via transvagi-

nal e é oferecido tanto 

em avaliações de rotina 

quanto de urgência. 

Não é necessário pre-

paro e a bexiga da paci-

ente deve estar vazia. 

 

 

 

 

 

 

Ultrassonografia da 

Tireóide 
Um ultrassom da tireói-

de é um método de i-

magem usado para ob-

serva-se a tireóide - u-

ma glândula localizada 

na parte anterior do 

pescoço, e que regula o 

metabolismo. Não exis-

te preparação especial 

para este exame. O e-

xame pode ajudar no 

diagnóstico diferencial 

entre uma cavidade 

con tendo  l íq u ido 

(cisto) e tecido anormal 

que pode ou não pode 

ser cancerígeno (um tu-

mor).  

 

 

 

 

 

 

 

Ultrassonografia 

da Parede  

Abdominal 

 
 Ultrassonografia de 

Parede Abdominal é 

um procedimento não 

invasivo, utilizado para 

avaliação, seguimento, 

diagnóstico e caracteri-

zação das alterações e/

ou lesões da parede ab-

dominal, auxiliando, 

complementando e in-

teragindo com outras 

especialidades médicas. 

É um método que não 

utiliza nenhum tipo de 

radiação e não apresen-

ta efeitos colaterais.  
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Ultrassonografia 

Obstétrica 

O objetivo da ultrasso-

nografia obstétrica é 

auxiliar o médico no 

acompanhamento do 

crescimento do feto, 

planejamento dos exa-

mes pré-natais e a pre-

visão da data do parto. 

Nele são realizadas me-

didas do bebê, avalia-

ção dos órgãos internos 

do feto, da placenta e 

da quantidade de líqui-

do amniótico. 

Esse recurso é impor-

tante durante a gesta-

ção e por isso deve ser 

feito o mais cedo possí-

vel, assim que a gravi-

dez for constatada, pois 

revela ao médico se o 

pequeno feto está bem 

acomodado na parede 

do útero, ou se há mais 

de um bebê sendo gera-

do. 

 

 

 

 

 

Ultrassonografia  

Morfológica 
 

O ultrassom morfológi-

co ou ultrassonografia 

morfológica é um exa-

me de imagem que per-

mite visualizar o bebê, 

facilitando a identifica-

ção de algumas doen-

ças ou malformações 

como Síndrome de 

Down ou cardiopatias 

congênitas, por exem-

plo. 

A ultrassonografia 

morfológica deve ser 

feita idealmente entre 

as 20 e as 24 semanas 

de gestação e é reco-

mendada para todas as 

grávidas, durante o pré-

natal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O nde fazer os  

Exames? 

 

Mamografia 
 

 ULTRA-SOM  

  VILA RICA  

 CLINICA RADIO-

L Ó G I C A  D O 

GUARUJÁ 

 CLINIMATER 

 MULT IMAGEM 

 POLICLÍNICA  

    IPIRANGA 

 

Densiometria óssea 

 ULTRA-SOM  

  VILA RICA  

 CLINICA RADIO-

L Ó G I C A  D O 

GUARUJÁ 

 CLINIMATER 

 MULT IMAGEM 

 

  Teste ergométrico 

 ALBERTO  
      BEDULATTI (Rua 

Ipiranga, 333, São Vi-

cente) 

 CAIXA DE  

       SAÚDE 
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Ecocardiograma 

 
 ULTRA-SOM  

  VILA RICA  

 CAIXA DE  

       SAÚDE 

 

Holter 24h 
 

 CAIXA DE  

       SAÚDE 

 

Monitorização Am-

bulatorial da Pres-

s ã o  A r t e r i a l 

(MAPA) 

 
 CAIXA DE  

       SAÚDE 

 

Cintilografia  

Miocárdica 

 
 N U C L E O M E D 

MEDICINA NU-

CLEAR COMPU-

TADORIZA  

 MULT IMAGEM 

 

 

 

 

Eletroneuromio-

grafia 

 
 REAL E BENE-

MERITA ASS. 

P O RT U G U E S A 

DE BENEFICEN-

CIA 

 

Eletroencefalogra-

ma 

 
 POLICLÍNICA  

    IPIRANGA 

 

Ultrassonografia 

das Mamas 

 
 ULTRA-SOM  

  VILA RICA  

 CLINICA RADIO-

L Ó G I C A  D O 

GUARUJÁ 

 MATERGIN 

 MULT IMAGEM 

 CLINIMATER 

 

 

Ultrassonografia 

Pélvica  

Ginecológica 

 
 ULTRA-SOM  

  VILA RICA  

 CLINICA RADIO-

L Ó G I C A  D O 

GUARUJÁ 

 MATERGIN 

 MULT IMAGEM 

 CLINIMATER 

 

Ultrassonografia 

Transvaginal 

Ginecológica 
 ULTRA-SOM  

  VILA RICA  

 CLINICA RADIO-

L Ó G I C A  D O 

GUARUJÁ 

 MATERGIN 

 MULT IMAGEM 

 CLINIMATER 

 

Ultrassonografia da 

Tireóide 
 ULTRA-SOM  

  VILA RICA  

 CLINICA RADIO-

L Ó G I C A  D O 

GUARUJÁ 

 MATERGIN 

 MULT IMAGEM 

 CLINIMATER 
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Ultrassonografia 

da Parede  

Abdominal 

 
 ULTRA-SOM  

  VILA RICA  

 CLINICA RADIO-

L Ó G I C A  D O 

GUARUJÁ 

 MATERGIN 

 MULT IMAGEM 

 CLINIMATER 

 

Ultrassonografia 

Obstétrica 

 
 ULTRA-SOM  

  VILA RICA  

 MATERGIN 

 CLINIMATER 

 

Ultrassonografia  

Morfológica 

 
 ULTRA-SOM  

  VILA RICA  

 MATERGIN 

 CLINIMATER 

 

 

 

N ovembro Azul 

Prevenção 

O câncer de próstata 

não pode ser preveni-

do, mas há 90% de 

chances de cura quando 

diagnosticado precoce-

mente. Assim, realizar 

exames periodicamente 

é a melhor maneira de 

se prevenir contra a do-

ença. Sociedades médi-

cas recomendam que 

homens a partir dos 50 

anos façam o exame de 

próstata anualmente, e 

acima dos 40, caso es-

teja inserido nos fatores 

d e  r i s c o .   

O ritual compreende o 

toque retal e o exame 

de sangue, para checar 

a dosagem do PSA 

(antígeno prostático es-

pecífico). Havendo al-

guma suspeita, o paci-

ente deve se submeter à 

biópsia da próstata. O 

toque retal é considera-

do indispensável e não 

pode ser substituído pe-

lo exame de sangue ou 

por qualquer outro exa-

me, como o ultrassom. 

Somente com o resulta-

do dessa análise do te-

cido é que poderá ser 

fornecido o diagnósti-

co.  

O impacto provocado 

pela doença e pelo 

tratamento na vida 

dos homens 

 

 Alteração na quali-

dade de vida e da 

sexualidade 

 Limitações físicas 

 Diminuição da ca-

pacidade de ere-

ção, cansaço, fadi-

ga 

 Sofrimento emo-

cional com a reti-

rada dos testículos 

 Crise de identidade 

ao confundir mas-

culinidade com de-

sempenho sexual 
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