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Paulínia, 07 de abril de 2020 

 

PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES 

 

Confira abaixo, quais são as recomendações necessárias que o paciente precisa realizar, antes 

de comparecer a Clínica Corbucci para realizar os exames médicos. 

 

Acetilcolinesterase: Permanecer em jejum, à exceção de água, durante 4 horas. 

Ácido Hipúrico na Urina: Colher urina após retenção urinária de 4 horas. 

Ácido Metil Hipúrico na Urina: Colher urina após retenção urinária de 4 horas. 

Ácido Transmucônico 

• Colher urina após retenção urinária de 4 horas; 

• Primeira amostra antes do início da jornada de trabalho (após volta de uma folga) – 

anotar no frasco a data e hora da coleta. Indicar se o paciente é fumante; 

• Segunda amostra ao final da terceira jornada de trabalho consecutiva – anotar no 

frasco a data e hora da coleta. Indicar se o paciente é fumante. 

Acuidade Visual e/ou Avaliação Oftalmológica 

• Trazer óculos ou lentes corretivas, se fizer uso. 

Anti Drogas: Jejum não obrigatório. 

Anti HBC: Jejum não obrigatório. 

Anti HBS: Jejum não obrigatório. 

Anti HVC: Jejum não obrigatório. 
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Audiometria: Repouso Auditivo de no mínimo 14 horas. 

Avaliação Psicológica: Trazer óculos ou lentes corretivas, se fizer uso. 

Avaliação Psicossocial: Trazer óculos ou lentes corretivas, se fizer uso. 

Beta HCG (Gravidez): Jejum não obrigatório. 

Colesterol Total e Frações: Permanecer em jejum, à exceção de água, durante 12 a 14 horas. 

Colinesterase: Jejum de 4 horas. 

Creatinina: Jejum de 4 horas. 

Eletrocardiograma – ECG 

• É necessário, a retirada dos pelos do tórax para realizar o exame; 

• A Vigilância Sanitária proíbe que esse procedimento seja feito nas clínicas, dessa 

forma pedimos que a retirada dos pelos seja feita em casa. Dessa forma deverão vir 

com os pelos do tórax já raspados do final do pescoço até o final das costelas (ou seja 

em toda a região do peito). 

Eletroencefalograma – EEG 

• Lavar o cabelo no dia anterior ao exame; 

• Não utilizar creme ou gel para cabelo; 

• O cabeça deverá estar limpa e seca no dia da realização do exame. 

Espirometria 

• Evitar fumar no dia do exame; 

• Informar histórico de problemas respiratórios. 
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Exame Clínico: Informar ao médico uso de medicamentos. 

Exame de Aptidão Física e Mental: Informar ao médico uso de medicamentos. 

Gama GT: Jejum de 4 horas. 

Glicose: Permanecer em jejum, à exceção de água, durante 8 a 12 horas. 

Grupo Sanguíneo – (RH, tipagem): Jejum não obrigatório. 

HBS Ag: Jejum não obrigatório 

Hemograma Completo com Plaquetas: Jejum não obrigatório. 

Manganês Urinário: Coletar urina de final de jornada de trabalho. 

Parasitológico: Não é necessário preparo. 

Reticulócitos: Jejum de 4 horas. 

Rx de Tórax PA e Perfil: Não é necessário preparo. 

Rx de Tórax Segundo OIT: Não é necessário preparo. 

Rx da Coluna Lombo Sacral 

• Tomar comprimidos de Dulcolax às 15:00 h do dia anterior ao exame; 

• Fazer dieta leve, de preferência líquida, SEM RESÍDUOS, não precisa estar de jejum; 

• Tomar bastante líquido, medicamentos podem ser tomados normalmente; 

• *A quantidade de comprimidos é definida de acordo com características individuais 

de cada paciente. 
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Rx da Coluna Lombo Sacra Pa e Perfil 

• Tomar comprimidos de Dulcolax às 15:00 h do dia anterior ao exame; 

• Fazer dieta leve, de preferência líquida, SEM RESÍDUOS, não precisa estar de jejum; 

• Tomar bastante líquido, medicamentos podem ser tomados normalmente; 

• *A quantidade de comprimidos é definida de acordo com características individuais 

de cada paciente. 

 

Teste Ergométrico 

• Estar usando roupa e calçado confortável 

• Trazer uma toalha de rosto 

• Não realizar grandes esforços físicos no dia do exame 

• Não pode fumar ou ingerir bebida alcoólica nem tomar café pelo menos 3 horas 

antes do exame; 

• Não estar em jejum, fazer uma refeição leve 2 horas antes do exame; 

• Se fizer uso de medicações para pressão arterial ou coração deverá perguntar ao 

médico se é necessário suspender o uso ou não, para fazer este exame; 

É necessário, a retirada dos pelos do tórax para realizar o exame. A Vigilância Sanitária proíbe 

que esse procedimento seja feito nas clínicas, dessa forma pedimos que a retirada dos 

pelos seja feita em casa. Dessa forma deverão vir com os pelos do tórax já raspados do final 

do pescoço até o final das costelas (ou seja em toda a região do peito). 

 

Teste de Romberg: Não é necessário preparo. 

Toxicológico de Urina: Jejum não obrigatório. 
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Transtaminase G. Oxalacetica – TGO: Jejum de 4 horas. 

Transtaminase G. Pirúvica – TGP: Jejum de 4 horas. 

Uréia: Jejum de 4 horas. 

Urina I: O exame deve ser realizado na primeira urina da manhã. 

Ultrassom do abdome e bexiga 

• Exame Agendado.  

• Permanecer em jejum de 8 horas 

• Esteja de bexiga cheia no ato do exame. 

VDRL: Jejum de 4 horas. 

Zinco Urinário: Coletar urina de final de jornada de trabalho. 

 

Para todos os procedimentos acima, o paciente deverá chegar com 30 minutos de 

antecedência e trazer o documento oficial com foto. 

Ainda com dúvidas? entre em contato conosco, (19) 3387-7166 ou (19) 3833-3113 ramal 200, 

de segunda a sexta-feira das 07h às 16h. 

Teremos muita satisfação em atendê-los! 


