
 
 

 
RM cerebral com Angio RM 
Pesquisa de lesões vasculares arteriais 

 

REQUER JEJUM DE 4H 

 
Eco-doppler das carótidas 

 
Este exame não carece de qualquer preparação prévia. 

 

 

 

 

 
Angio TC das Coronárias 

 

O Paciente deverá enviar por email ou apresentar-se neste 
Serviço, trazendo um ECG e análises recentes com função 
renal (creatinina), pelo menos 2 dias antes do exame. 
Juntamente deverá trazer toda a medicação habitual, 
nomeadamente para o coração e hipertensão. 
Se não contra-indicado, ser-lhe-á dado um comprimido de β- 
bloqueante para ser tomado à noite na véspera do exame, 
depois do jantar. 

 

No dia do exame deverá fazer a medição habitual, caso o 
profissional de saúde que falou consigo na véspera não lhe 
tenha recomendado parar algum medicamento. Deverá vir 
acompanhado e com disponibilidade de tempo. 
REQUER JEJUM DE 4H 

TCdoTórax com contraste 

Pesquisa denódulos pulmonares 

e avaliação do mediastino 

 
REQUER JEJUM DE 4H 

RM Mamária  
REQUER JEJUM DE 4H 

 

TC abdominal 
 

REQUER JEJUM DE 4H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colonoscopia virtual por TC 

Por favor telefone previamente para a clínica de forma a pedir que 

lhe enviem para o seu endereço o preparado específico deste 

exame. Alternativamente poderá dirigir-se à clínica para o levantar. 

Este preparado que iremos fornecer gratuitamente é necessário 

para a realização do exame. 

Compre na farmácia uma embalagem de Citrafleet com a devida 

antecedência (não precisa de receita médica). 

 

É estritamente necessário que o examinado respeite as seguintes 

regras: 

NA VÉSPERA DO EXAME 

1. Às 8 h da manhã, beba o preparado líquido  que  lhe 

fornecemos (agite bem a garrafa antes de beber). 

2. Misture um frasco de Citrafleet num copo de água e beba; 

de seguida comece a beber água, até prefazer 1 litro.  

3. Durante   este dia, deverá  fazer  uma  dieta  sem  quaisquer  

resíduos (dieta líquida: iogurtes sem pedaços, sopa passada, 

chá, etc.) 

4. Às 20h, beba o segundo frasco de Citrafleet, misturado num 

copo de água; de seguida beba mais 1 litro de água. 

  
Compareça a hora marcada tendo atenção ao jejum de 4H 

 
TC da coluna dorsal e lombar 

 
REQUER JEJUM DE 4H 

 
RM pélvica 

 
REQUER JEJUM DE 4H 
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