
PREPARO PARA 
HISTEROSSONOGRAFIA

 O exame é realizado do 6º ao 11º 
dia de menstruação.

 Vir com 6 horas de jejum (não é 
necessário suspender a ingestão de 
água e de remédios de uso 
contínuo). 

 No dia anterior ao exame a 
paciente deve adotar uma dieta 
leve.

 Chegar 30 minutos antes.

 Trazer acompanhante (a 
acompanhante receberá atestado de 
comparecimento com as horas em 
que esteve acompanhando a 
paciente na clínica).

 A paciente não pode dirigir após o 
exame e não pode vir de moto.

 No dia do exame, apresentar o 
pedido médico original, carteirinha 
do convênio (quando for realizar por 
convênio), documentos e termo de 
consentimento assinado.

 Após o exame a paciente fica em 
repouso na Ecomax por 30 minutos 
em observação.

 A necessidade de atestado será 
avaliada caso a caso pelo médico 
radiologista.

 Se a paciente tomar medicação 
anticoagulante e/ou antiagregante 
plaquetário, é necessário que ela 
encaminhe ao seu médico 
responsável pela prescrição do 
medicamento a “carta médica 
prescritor anticoagulante”, para 
autorização ou não da suspensão, e 
nos devolver assinada o mais 
brevemente possível.
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