
INFORMAÇÕES DO PACIENTE INFORMAÇÕES DO MÉDICO SOLICITANTE
nome

suspeita clínica

histórico

responsável

telefone/celular

email

clínica

médico veterinário

CRMV

email

celular

carimbo

dataespécie raça

nasc.

___/___/___

___/___/___

peso

abdome animais silvestres acompanhamento gestacional

biopsia tru-cut | região:

cervical | tireóide ocular

fêmea

castrado(a)

macho

ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER

ecocardiogra�a eletrocardiogra�a avaliação cardiológica

CARDIOLOGIA

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Após o agendamento telefônico, conferir as informações de preparo que serão enviadas por e-mail. 
Havendo dúvidas, por favor entre em contato direto com a recepção.

Faz uso de medicações? Quais?

cistocentese guiada      obs.: 

citologia guiada | região: 

Presença de placas ou implantes de metal, marcapasso no paciente?

presença de          microchip           tatuagem 

Em caso de fêmea, a paciente tem suspeita ou está gestante?

SHOPPING DOWNTOWN | 21 2051-7036 | Av. das Américas, 500 bl 22 lj 122 . RJ
BARRA MEDICAL | 21 2484-0508 | Av. das Américas, 505 lj M . RJ
COPACABANA | 21 2547-5860 | Rua Constante Ramos, 114 lj A . RJ

crvimagem.com.br



tórax

animais silvestres | região:

outros:

análise do líquido cefalorraquidiano investigações especí�cas:

abdome
total
fígado | baço
urinário
outros:

abdome e pelve

abdome total
pelve
parede abdominal
outros:

coluna
cervical (C1-C7)
cervicotorácica (C6-T2)
plexobraquial

torácica (T1-T13)
toracolombar (T3-L3)
lombar (L1-L7)
lombossacral (L1-S3)
cauda

cabeça
encéfalo
bula timpânica
cavidades nasais
órbita

junção crânio-cervical
fossa caudal até C2

coluna
cervical (C1-C7)
cervico-torácico (C6-T2)
plexo braquial

torácica (T1-T13)
toracolombar (T3-L3)
lombar (L1-L7)
lombossacral (L1-S3)
cauda

cabeça
encéfalo
bula timpânica
cavidades nasais
órbita
hipó�se
(estudo dinâmico)
articulação
temporo-mandibular
mandíbula
maxíla

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

PUNÇÃO E ANÁLISE DE LÍQUOR

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ALTO CAMPO

região do pescoço
tireóide
interescapular
tecidos moles
Especi�car:
outros:

tórax
parede torácica
mediastino
0utros:

região do pescoço
tireóide
interescapular
tecidos moles
Especi�car:
outros:

animais silvestres | região:

membro torácico
esquerdo           direito
ombro
braço
cotovelo
antebraço
punho e mão
mão e dedos

x
membro pélvico
esquerdo           direito
quadril
coxa
joelho
perna
tornozelo e pé
pé e dedos

x

membro torácico membro pélvico
esquerdo           direito
ombro
braço
cotovelo
antebraço
punho e mão
mão e dedos

esquerdo           direito
quadril
coxa
joelho
perna
tornozelo e pé
pé e dedos

x x

esquerdo           direitox

esquerdo           direitox

animais silvestres

exames contrastados       obs.:

abdome cervical | partes moles tórax

RADIOLOGIA DIGITAL

coluna
cervical (C1-C7)
cervicotorácica (C6-T2)
torácica (T1-T13)
toracolombar (T3-L3)
lombar (L1-L7)
lombossacral (L1-S3)
cauda

cabeça
ATM
mandíbula
maxíla
bulas timpânicas
cavidades nasais
seios frontais

dentição
esquerdo             direito
mandibular          maxilar
incisivo
canino
pré-molares
molares

x
x

membro torácico membro pélvico
esquerdo           direito
ombro
braço
cotovelo
antebraço
punho e mão
mão e dedos

esquerdo           direito
quadril
coxa
joelho
perna
tornozelo e pé
pé e dedos

x x

sequências especiais

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Após o agendamento telefônico, conferir as informações de preparo que serão enviadas por e-mail. 
Havendo dúvidas, por favor entre em contato direto com a recepção.


