PEGUNTAS FREQUENTES
01) Atividade física atrapalha os exames de laboratório?
Atividade física intensa pode interferir em alguns exames, por exemplo, na glicemia.
Os exames laboratoriais devem ser colhidos em condições bem definidas, que os
médicos chamam de condições basais. Testes feitos após esforços físicos terão,
eventualmente, valores diferentes dos realizados em condições normais.
02) Bebida alcoólica pode alterar resultados de exames?
Sim, em especial o de triglicérides. Uso de qualquer bebida alcoólica (vinho, cerveja,
uísque) na véspera da coleta é suficiente para elevar os seus níveis, alterando os
resultados. O álcool também altera muitos outros exames, como colesterol ou gama
glutamil transferase, em intensidade variável. Por isso, o ideal é, antes da coleta dos
exames, ficar pelo menos três dias sem ingerir qualquer bebida alcoólica.
03) Com febre ou gripe posso fazer meus exames?
Alguns exames são solicitados para diagnóstico da causa da febre e de outros sinais ou
sintomas e servem para orientar o tratamento. Por outro lado, exames realizados para
controle clínico ou para acompanhamento doenças não associadas ao quadro febril,
não devem ser realizados fora das condições normais de saúde, atividade física e
alimentação. Consulte o seu médico ou o laboratório antes de fazer exames nesta
situação.
04) Exames que pedem jejum têm de ser colhidos pela manhã?
Nem todos. Desde que respeite o tempo estipulado de jejum, na maioria podem ser
colhidos inclusive à tarde, sem problemas para o resultado. Solicitar informações com
as recepcionistas do Laboratório.
05) JEJUM.Beber água "quebra" o jejum?
Não. A ingestão de água suficiente para satisfazer a hidratação normal não significa
que o jejum tenha sido quebrado.O excesso da ingestão de água interfere em alguns
exames de urina.
06) JEJUM.Exames de sangue devem ser sempre colhidos em jejum?
Nem todos os exames necessitam de jejum. O tempo de jejum requerido pode variar
entre diversos exames, sendo de 4 horas para boa parte dos exames, de 8 horas para
alguns e de 12 a 16 horas para triglicérides e frações de colesterol. Exames como
hemograma, por exemplo, não requerem jejum.
07) JEJUM.Jejum muito prolongado altera resultados de exames?
Um tempo de jejum muito prolongado (superior a 16 horas) também causa variações
nos exames. Cada paciente, cada exame e cada situação devem ter suas
particularidades analisadas de forma a se obter o melhor resultado dos exames. Para
evitar alterações nos resultados, o laboratório não recomenda a coleta de exames
após jejum prolongado, mas o médico do laboratório poderá ser consultado para
avaliar cada caso em particular.
08) JEJUM.Para alguns exames, os médicos dispensam jejum e o laboratório diz que é
necessário. Que orientação eu devo seguir?
A boa prática laboratorial recomenda que, para a maioria dos exames de sangue, a
coleta seja realizada após um período mínimo de quatro horas de jejum, para adultos.

Crianças e recém-nascidos devem ter este prazo reduzido ou até mesmo abolido,
dependendo de cada situação clínica. Para cada exame, porém, pode haver
necessidade de orientação específica, pois a concentração das substâncias dosadas,
como a glicose, por exemplo, varia de acordo com o tempo após a ingestão do
alimento. Em dúvidas específicas, o médico do laboratório poderá esclarecer com seu
clínico a necessidade.
09) Por que há orientação para desprezar o primeiro jato de urina quando vamos
fazer esse exame?
O primeiro jato de urina carrega células e secreção que podem estar presentes na
uretra. Quando se avalia uma possível infecção urinária, é importante que o material
examinado não esteja contaminado com material da uretra. Daí a necessidade de
desprezar o primeiro jato e coletar o jato médio, ou seja, uma urina que representa
apenas o material que está na bexiga.
10) Urina, tem que ser sempre a "primeira urina da manhã"?
Somente se o seu médico solicitar. Se isso não acontecer, a urina poderá ser colhida
em qualquer horário do dia, sendo melhor colher a amostra após permanecer duas
horas sem urinar. O ideal é que a urina seja colhida em frasco apropriado, fornecido
pelo laboratório ou adquirido em farmácia.

