
 

 

Vumi 
Avaliações Clínicas Masc. Fem. 

Avaliação cardiológica   

Avaliação clínica completo 

      Perfil de imunização (recomendações quanto à vacinação)  

  

Avaliação de composição corporal por bioimpedância elétrica 

      Orientação nutricional com programa dietético 

  

Avaliação Dermatológica (dermatoscopia)   

Avaliação oftalmológica completa (com fundoscopia, tonometria, acuidade visual, 

fundoscopia e Teste de Ishihara)  

  

Avaliação de estresse emocional (por telemedicina)   

Avaliação física/postural   

Avaliação ginecológica (com colpocitologia e colposcopia)   

Avaliação urológica   

Avaliação proctológica com  Retossigmoidoscopia – a partir de 50 anos ou 40 anos com 

histórico familiar de câncer) 

  

Exames Laboratoriais Masc. Fem. 

Ácido úrico, amilase, cálcio, creatinina, fosfatase alcalina, glicose, insulina, magnésio, 

potássio, sódio, VHS, Gama GT e ureia 

  

Colpocitologia (hormonal e oncótica)   

Fator RH e Grupo Sanguíneo (primeiro check-up apenas)   

Pesquisa de EAS   

Dosagem de T4 livre   

Hemograma e Hemoglobina Glicolisada   

Sangue Oculto nas Fezes   

Parasitológico de fezes   

Lipidograma   

PSA Livre e Total (a partir de 40 anos)   

TGO, TGP e TSH   

Anti HBS   

Exames Complementares Masc. Fem. 

Audiometria aérea, óssea e logoaudiometria   

Duplex scan colorido de artérias carótidas e vertebrais (a partir de 65 anos)   

Eletrocardiograma de repouso   

RX de tórax (PA e Perfil)   

Teste ergométrico em esteira, com monitorização computadorizada em trezes canais   

Ecocardiograma bidimensional com colordoppler (a partir de 40 anos)   

Prova de função respiratória   

Ultrassonografia abdominal total e de tireóide   

Ultrassonografia pélvica transvaginal e de mamas   

Ultrassonografia de próstata   



 

 

Executivo 
Avaliações Clínicas Masc. Fem. 

Avaliação cardiológica   

Avaliação clínica completo 

      Perfil de imunização (recomendações quanto à vacinação)  

  

Avaliação de composição corporal por bioimpedância elétrica 

      Orientação nutricional com programa dietético 

  

Avaliação oftalmológica completa (com fundoscopia, tonometria, acuidade visual, 

fundoscopia e Teste de Ishihara)  

  

Avaliação de estresse emocional (por telemedicina)   

Avaliação física/postural   

Avaliação ginecológica (com colpocitologia e colposcopia)   

Avaliação urológica   

Avaliação proctológica com Retossigmoidoscopia – a partir de 50 anos ou 40 anos com 

histórico familiar de câncer) 

  

Exames Laboratoriais Masc. Fem. 

Ácido úrico, amilase, cálcio, creatinina, fosfatase alcalina, glicose, insulina, magnésio, 

potássio, sódio, VHS, Gama GT e ureia 

  

Colpocitologia (hormonal e oncótica)   

Fator RH e Grupo Sanguíneo (primeiro check-up apenas)   

Pesquisa de EAS   

Dosagem de T4 livre   
Hemograma e Hemoglobina Glicolisada   
Sangue Oculto nas Fezes e Parasitológico de Fezes   

Proteína C Reativa   
Sorologia de Lues   
Lipidograma   

PSA Livre e Total (a partir de 40 anos)   

TGO, TGP e TSH   
Anti HBS   

Exames Complementares Masc. Fem. 
Audiometria aérea, óssea e logoaudiometria   
Duplex scan colorido de artérias carótidas e vertebrais (a partir de 65 anos)   
Eletrocardiograma de repouso   
RX de tórax (PA e Perfil)   

Teste ergométrico em esteira, com monitorização computadorizada em treze canais   
Ecocardiograma bidimensional com colordoppler (a partir de 40 anos)   

Prova de função respiratória   

Ultrassonografia abdominal total e de tireóide   

Ultrassonografia pélvica transvaginal e de mamas   

Ultrassonografia de próstata   

Consulta de Retorno (telemedicina)   
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