
PREPARO PARA MAMOGRAFIA BILATERAL

Nome:
Data do Exame / / Horário do Exame : h

ORIENTAÇÕES
         
 - Se paciente está gestante ou com suspeita de gestação, informar ao médico assistente.
 - Recomenda-se não fazer o exame no período pré e menstrual.

 OBSERVAÇÃO: O exame será remarcado se apresentar atestado médico.
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