
PREPARO 
HISTEROSSALPINGOGRAFIA
 
 O exame só pode ser realizado 
entre o 7º e o 12º dia do ciclo 
menstrual.

 Vir com 3 horas de jejum.

 1 hora antes do exame a paciente 
deve tomar 40 gotas de Buscopan 
Composto. (Se a paciente tiver 
alergia ao composto, deve tomar 
Buscopan Simples).

 Se estiver com corrimento vaginal, 
favor ligar avisando. Nestes casos o 
procedimento não pode ser 
realizado pois altera a qualidade do 
diagnóstico. (Se houver corrimento 
amarelado e com cheiro forte, a 
paciente deverá procurar seu médico 
ginecologista e reagendar o exame).

 No dia do exame é obrigatório 
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trazer o BHCG (exame de gravidez 
pelo sangue), que pode ter no 
máximo 2 dias. Sem este exame de 
laboratório o procedimento não será 
realizado.

 Não ter relação sexual 48 horas 
antes do exame.

 É necessário chegar 30 minutos 
antes.

 É obrigatório trazer 
acompanhante, que receberá 
comprovante de comparecimento 
com as horas em que acompanhou a 
paciente.

 Trazer exames anteriores da 
região pélvica.

 No dia do exame apresentar o 
pedido médico original, documentos 
e, quando se tratar de convênio, 
apresentar carteirinha.

 A paciente é liberada logo após o 
procedimento.

 Atestado médico do período do 
exame ou do dia do procedimento 
para a paciente (É avaliado caso a 
caso pelo médico radiologista).

 No dia do exame é de extrema 
importância levar o termo assinado.

Importante: O não cumprimento das 
orientações acima descritas 
resultará na não realização do 
exame. 
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