
Desc Matrix Descrição Preparo
DOSAGEM DE 17 OH PREGNENOLONA O exame deve ser realizado , de preferência,  nos 7 primeiros dias da menstruação.

DOSAGEM DE 17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA
O uso de corticoides ou drogas que inibem a síntese adrenal, como o cetoconazol, aminoglutetimida ou metirapona , 
pode interferir na dosagem da 17-hidroxiprogena.
Colher entre 07 e 10h, de preferência até 2 horas após o horário habitual de acordar.

DOSAGEM DE ÁCIDO FÓLICO Pacientes em uso de biotina (vitamina B7 ou H), devem suspender o uso dessa vitamina por pelo menos 2 dias antes do 
exame, desde que autorizado por seu médico, pois ela pode interferir na dosagem.

DOSAGEM DE ÁCIDO VALPRÓICO

Para a realização de dosagem de medicamentos, o paciente deve estar com a dosagem estável da medicação há pelo 
menos dois dias.
O paciente precisa manter obrigatoriamente, o horário usual de tomar o medicamento e fazer a coleta da amostra até 
1hora antes deste momento habitual, ou então, de acordo com o pedido médico.
Em suspeitas de intoxicação, o exame pode ser colhido a qualquer momento.

DOSAGEM DE ALDOSTERONA

Os seguintes medicamentos devem ser suspensos , pelo menos 2 semanas antes da realização do exame, desde que 
autorizado pelo médico solicitante: anti-inflamatórios não esteróides e anti-hipertensivos como beta bloqueadores, 
inibidores da enzima de conversão, agentes bloqueadores da ação da angiotensina II, diuréticos tiazídicos, poupadores 
de potássio ou de alça e bloqueadores dos canais de cálcio. A espironolactona deve ser suspensa pelo menos 6 semanas 
antes da coleta.
REPOUSO: Se houver instruções no pedido médico para coleta em repouso, o exame deve ser colhido com o paciente 
deitado, após repousar nesta posição por 30 minutos.

EM PÉ: Se houver instruções no pedido médico para coleta do exame em pé, o exame deve ser colhido com o paciente 
em pé, após permanecer nesta posição (parado ou andando) por 2 horas.

SOLICITAÇÕES SEM POSIÇÃO: Se não houver instruções no pedido médico em relação à coleta em pé ou deitado, o 
exame deve ser colhido com o paciente sentado, sem um período prévio de repouso ou deambulação.

DOSAGEM DE ALUMÍNIO Conforme critério médico , o paciente deve suspender por três dias que antecedem a coleta, o uso de antiácidos que 
contenham derivados de alumínio (ex: hidróxido de alumínio).



DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONA Mediante autorização médica, o paciente deve suspender antes da coleta medicamentos com corticóides, clomifeno, 
ciproterona, levonorgestrel e metirapona pois podem interferir no exame .

PESQUISA DE ANTICOAGULANTE LUPICO O paciente em uso de anticoagulante oral, deverá após autorização do médico, suspender a medicação 10 dias antes da 
coleta.

DOSAGEM DE APOLIPOPROTEÍNAS A E B Não ingerir bebidas alcóolicas nas 24 horas que antecedem o exame.
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES Não ingerir bebidas alcóolicas nas 24 horas que antecedem o exame.

DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA

Para a realização de dosagem de medicamentos, o paciente deve estar com a dosagem estável da medicação há pelo 
menos dois dias.
O paciente precisa manter obrigatoriamente, o horário usual de tomar o medicamento e fazer a coleta da amostra até 
1hora antes deste momento habitual, ou então, de acordo com o pedido médico.
Caso o medicamento seja usado apenas uma vez ao dia, a coleta deve ser realizada pelo menos 12 horas após ter sido 
ingerido.
Em suspeitas de intoxicação, o exame pode ser colhido a qualquer momento

CITOLOGIA CERVICO-VAGINAL ( (PAPANICOLAU)

Abstinência sexual de 48 horas.
Não estar menstruada.
Não utilizar cremes vaginais terapêuticos, pomadas, óvulos ou duchas vaginais nas 72 horas que antecedem a coleta.
Não ter realizado exame ginecológico com toque e/ou Ultra-som transvaginal nas últimas 48 Hora(s).

CITOLOGIA ONCÓTICA

Estar sem urinar no mínimo há 2 horas e no máximo há 3 horas.
Não estar menstruada.
Nas 48 horas que antecedem o exame, não utilizar creme/óvulo vaginal, nem fazer ducha ou lavagem interna.
A urina deverá ser colhida sempre após movimentação (caminhada) de 20 a 30 minutos, no laboratório no momento da 
coleta.
Evitar consumo de frutas, verduras e leite em excesso nas 24 horas que antecedem o exame.

DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES

Manter uma dieta estável nos 3 dias (72 horas) antecedentes à coleta , evitando transgressão na dieta (grandes 
alterações no hábito alimentar).
Não ingerir bebidas alcóolicas nas 24 horas que antecedem o exame.
Não coletar o exame caso o paciente tenha excedido esta ingestão.



COPROLOGICO FUNCIONAL

 Coleta realiza de domingo à quinta-feira, EXCETO em feriados, vésperas e pontes de feriados. || Retirar previamente o 
frasco para coleta no laboratório . Suspender medicação laxante e/ou supositórios nos 3 dias anteriores e durante a 
coleta ou conforme orientação médica.  || Evitar o uso de bebidas gasosas (ex: refrigerantes,água gaseificada) e 
alcoólicas durante os 3 dias que antecedem a coleta.  ||  Para maiores de 12 anos, deve–se manter dieta habitual com 
as recomendações (descritas abaixo) ou conforme orientação medica, menores de 12 anos não precisam realizar dieta. 
|| * Dieta:  || Manter dieta habitual (dia a dia do paciente), sendo recomendável nas últimas 72 horas (3 dias) antes da 
coleta que o mesmo inclua nas refeições principais (almoço e/ou jantar) quantidades usuais de carne, batata e feijão. || 
Nas outras refeições (café da manhã, lanche da tarde), manteiga e leite.  || No 4º dia após a dieta, colher todo o volume 
fecal da primeira evacuação do dia, e trazer ao laboratório imediatamente, pois a amostra tem estabilidade de apenas 2 
horas à temperatura ambiente, se o tempo de transporte ultrapassar 2 horas refrigerar.  || Usar o recipiente fornecidos 
pelo laboratório.  || A amostra não pode ser contaminada  urina, água, gordura ou outro elemento. ||  || ATENÇÃO: A 
amostra deve ser entregue no laboratório no mesmo dia da coleta e NÃO poderão ser realizados  outros exames nesta 
amostra.

DOSAGEM DE CORTISOL Colher entre 7 e 10 horas da manhã, ou conforme recomendado pelo médico solicitante.
A coleta deve ser feita preferencialmente até duas horas após o horário habitual do paciente acordar.

DOSAGEM DE CORTISOL PÓS DEXAMETASONA
Na noite anterior a coleta de Dexametasona (pós) , no período entre 23:00 até 24:00 horas , tomar dexametasona por 
via oral em dose única de 1, 2 ou 8 mg, conforme orientação do médico solicitante. Na manhã seguinte , retornar ao 
Laboratório para colher uma amostra de sangue entre 07:00 e 09:00 horas (pós Dexametasona).

DOSAGEM DE CREATININA NA URINA Colher de 20 a 10 mL de urina ao acaso em frasco universal estéril.  || Entregar a amostra o mais rápido possível no 
laboratório.

CULTURA EM FEZES
O exame deve ser realizado antes de qualquer procedimento que envolva o uso de contrastes radiológicos.
Após o uso de contrastes radiológicos, deve-se aguardar no mínimo duas evacuações.
A amostra não pode estar contaminada com urina

CULTURA EM URINA URINA 1 (AMOSTRA ISOLADA) / CULTURA EM URINA: O paciente deverá ficar 2 horas sem urinar mantendo ingestão 
habitual de líquidos.

DOSAGEM DE DHEA

O exame deve ser realizado , de preferência, nos 7 primeiros dias a contar do primeiro dia da menstruação, a não ser 
que haja orientação diversa do médico solicitante.
Se o paciente tiver em sua solicitação exames de sangue diferentes de glicemia de jejum, insulina de jejum, provas de 
sobrecarga e testes funcionais, não será necessário fazer jejum, a não ser quando solicitado pelo médico solicitante.
O material deve ser colhido, preferencialmente, entre 07:00 e 09:00h da manhã ou 2 horas após o horário habitual de 
acordar.
Anotar os medicamentos em uso nos últimos 30 dias, principalmente, Cortisona ou outros Corticosteróides. 



DOSAGEM DE SDHEA O exame deve ser realizado , de preferência,  nos 7 primeiros dias a contar do primeiro dia da menstruação, a não ser 
que haja orientação diversa do médico solicitante.

DOSAGEM DE ÁCIDO HIPURICO EM URINA
O paciente deve estar no mínimo 2 horas sem urinar.
Para coleta de final da jornada de trabalho, colher após no mínimo 2 dias seguidos de exposição.
Não ingerir bebidas alcóolicas nas 24 horas que antecedem o exame.

DOSAGEM DE ÁCIDO METIL-HIPURICO EM URINA
O paciente deve estar no mínimo 2 horas sem urinar.
Para coleta de final da jornada de trabalho, colher após no mínimo 2 dias seguidos de exposição.
Não ingerir bebidas alcóolicas nas 24 horas que antecedem o exame.

DOSAGEM DE ESTRADIOL Pacientes em uso de biotina (vitamina B7 ou H), devem suspender o uso dessa vitamina por pelo menos 2 dias antes do 
exame, desde que autorizado por seu médico, pois ela pode interferir na dosagem.

DOSAGEM DE FENOBARBITAL A amostra para o exame deverá ser colhida 4 horas após a última dose do medicamento.
Informar a data, o horário, a dose e o nome do medicamento em uso.

DOSAGEM DE FERRO
Medicamento a base de ferro não deve ser administrado 24 horas antes da coleta.
A coleta deve ser realizada preferencialmente no período matutino (7 às 9h).
A coleta deve ser evitada em pacientes que acabaram de ser transfundidos.

DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA Não ingerir bebidas alcóolicas nas 24 horas que antecedem o exame.
Não coletar o exame caso o paciente tenha excedido esta ingestão.

DOSAGEM DE HORMÔNIO FOLÍCULO 
ESTIMULANTE - FSH

O exame deve ser realizado , de preferência, nos 7 primeiros dias a contar do primeiro dia da menstruação, a não ser 
que haja orientação diversa do médico solicitante.
Recomendamos que se apresente ao local indicado para abertura de cadastro, no horário de chegada. Atrasos podem 
implicar na não realização do(s) exame(s).
Pacientes em uso de biotina (vitamina B7 ou H), devem suspender o uso dessa vitamina por pelo menos 2 dias antes do 
exame, desde que autorizado por seu médico, pois ela pode interferir na dosagem.

DOSAGEM DE G6PDH A coleta deve ser evitada em paciente que acabou de ser transfundido

DOSAGEM DE GAMA GT

Manter uma dieta estável nos 3 dias (72 horas) antecedentes à coleta , evitando transgressão na dieta (grandes 
alterações no hábito alimentar).
Não ingerir bebidas alcóolicas nas 24 horas que antecedem o exame.
Não coletar o exame caso o paciente tenha excedido esta ingestão.

GENOTIPAGEM PARA HPV

Abstinência sexual de 48 horas.
Não estar menstruada.
Não utilizar cremes vaginais terapêuticos, pomadas, óvulos ou duchas vaginais nas 72 horas que antecedem a coleta.
Não ter realizado exame ginecológico com toque e/ou Ultra-som transvaginal nas últimas 48 Hora(s).



DOSAGEM DE HORMÔNIO DO CRESCIMENTO - GH
O uso de medicações que contenham hormônio de crescimento (GH) , pode interferir nos 
resultados do teste, por isso esses medicamentos devem ser suspensos pelo menos 3 dias antes 
do procedimento, desde que autorizado pelo médico solicitante.

DOSAGEM DE GLICOSE PÓS PRANDIAL 

Não praticar exercícios físicos ou esforço físico antes do exame.
A coleta da amostra Pós Prandial deverá ser realizada 2 horas após uma refeição substanciosa (café da manhã 
reforçado, almoço e etc.).

DOSAGEM DE GLICOSE - PLASMA O jejum máximo ideal para realização do exame é de 14 horas.

PESQUISA DE GORDURA - FEZES Não tomar laxante na véspera do exame.
Não usar supositórios, óleo mineral e pomadas na região anal nas 24 horas que antecedem a coleta.

DOSAGEM DE HDL COLESTEROL Não ingerir bebidas alcóolicas nas 24 horas que antecedem o exame.

IMUNOFIXAÇÃO NA URINA Colher de 20 a 10 mL de urina ao acaso em frasco universal estéril. 
Entregar a amostra o mais rápido possível no laboratório.

ÍNDICE DE SATURACAO DE FERRO Medicamento a base de ferro não deve ser administrado 24 horas antes da coleta.

DOSAGEM DE LH - HORMONIO LUTEINIZANTE
 não será necessário fazer jejum
Pacientes em uso de biotina (vitamina B7 ou H), devem suspender o uso dessa vitamina por pelo menos 2 dias antes do 
exame, desde que autorizado por seu médico, pois ela pode interferir na dosagem

DOSAGEM DE LÍTIO

O paciente deve estar com pelo menos 3 dias de dosagem estável da medicação.
Nível basal: colher antes da próxima administração
Nível de pico: colher 12 horas após a administração da última dose do medicamento.
Em suspeitas de intoxicação, o exame pode ser colhido a qualquer momento.

DOSAGEM DE MANGANES Exame não é realizado em feriados , vésperas e pontes de feriados.

DOSAGEM DE MICROALBUMINÚRIA ISOLADA Colher de 20 a 10 mL de urina ao acaso em frasco universal estéril.  || Entregar a amostra o mais rápido possível no 
laboratório.

DOSAGEM DE MICROALBUMINÚRIA  - URINA DE 
PERIODO

Colher de 20 a 10 mL de urina ao acaso em frasco universal estéril. 
Entregar a amostra o mais rápido possível no laboratório.

PARASITOLÓGICO
O exame deve ser realizado antes de qualquer procedimento que envolva o uso de contrastes radiológicos.
Após o uso de contrastes radiológicos, deve-se aguardar no mínimo duas evacuações.
A amostra não pode estar contaminada com urina.

PESQUISA DE ANTÍGENO PARA ENTAMOEBA 
HISTOLYTICA

O exame deve ser realizado antes de qualquer procedimento que envolva o uso de contrastes radiológicos.
Após o uso de contrastes radiológicos, deve-se aguardar no mínimo duas evacuações.
A amostra não pode estar contaminada com urina.



PESQUISA DE HPV POR CAPTURA HÍBRIDA - 
SECREÇÃO CERVICAL

Abstinência sexual de 48 horas.
Nas 48 horas que antecedem o exame, não utilizar creme/óvulo vaginal, nem fazer ducha ou lavagem interna.
Não ter realizado exame ginecológico com toque e/ou Ultra-som transvaginal nas últimas 48 Hora(s).
O exame não deve ser realizado após biópsia de colo, aguardar 48 horas.
Paciente menor de 18 anos de idade, idoso ou dependente deve vir acompanhado com adulto responsável

PESQUISA DE LEUCOCITOS NAS FEZES

Exame deve ser realizado antes de qualquer procedimento que envolva o uso de contrastes radiológicos.
Após o uso de contrastes radiológicos, deve-se aguardar no mínimo duas evacuações.
A amostra não pode estar contaminada com urina.

PESQUISA DE SCHISTOSOMA MANSONI - FEZES

O exame deve ser realizado antes de qualquer procedimento que envolva o uso de contrastes radiológicos.
Após o uso de contrastes radiológicos, deve-se aguardar no mínimo duas evacuações.
A amostra não pode estar contaminada com urina.

DETERMINAÇÃO DO PH - FEZES

O exame deve ser realizado antes de qualquer procedimento que envolva o uso de contrastes radiológicos.
Após o uso de contrastes radiológicos, deve-se aguardar no mínimo duas evacuações.
A amostra não pode estar contaminada com urina.

PLAQUETOPATIA CONGENITA POR CITOMETRIA
Colher o exame somente de segunda à sexta-feira até as 13:00. Exame não é realizado em feriados , vésperas e pontes 
de feriados.
Colher até 13 horas

DOSAGEM DE PROGESTERONA
Colher o exame somente de segunda à sexta-feira até as 13:00. Exame não é realizado em feriados , vésperas e pontes 
de feriados.

DOSAGEM DE PROLACTINA O exame deve ser realizado , de preferência,  nos 7 primeiros dias ..



DOSAGEM DE PSA

Não praticar os seguintes itens antes da coleta:
Realizar relação anal nos últimos 7 dias.
Realizar estudo urodinâmico nos últimos 21 dias.
Após colonoscopia, aguardar 15 dias.
Após biópsia de próstata, aguardar 30 dias.
Após toque retal, aguardar 3 dias.
Após Ecoendoscopia, aguardar 15 dias.
Nos casos de prostatectomia total (retirada total da próstata), não é necessário o preparo.
Ejacular nas últimas 48 horas
Realizar masturbação nos últimos 2 dias.
Fazer exercício em bicicleta (ergométrica ou não) nos últimos 2 dias.
Andar de moto nos 2 dias antecedentes à coleta.
Fazer equitação nos 2 dias antecedentes à coleta.
Fazer uso de supositório e/ou de sonda retal nos 3 dias antecedentes à coleta
Realizar cistoscopia nos últimos 5 dias.
Após ultrassom transretal, aguardar 7 dias.

PESQUISA DE ROTAVIRUS E ADENOVÍRUS
O exame deve ser realizado antes de qualquer procedimento que envolva o uso de contrastes radiológicos.
Após o uso de contrastes radiológicos, deve-se aguardar no mínimo duas evacuações.
A amostra não pode estar contaminada com urina.

PESQUISA DE SANGUE OCULTO
O exame deve ser realizado antes de qualquer procedimento que envolva o uso de contrastes radiológicos.
Após o uso de contrastes radiológicos, deve-se aguardar no mínimo duas evacuações.
A amostra não pode estar contaminada com urina.

DOSAGEM DE T3 Recomendamos que, no dia da coleta dos testes tireoidianos, pacientes em uso de hormônio tireoidiano (levotiroxina, 
Puran, Synthroid, Eutirox e outros) tomem essa medicação apenas depois de coletar as amostras de sangue

DOSAGEM DE T3 LIVRE Recomendamos que, no dia da coleta dos testes tireoidianos, pacientes em uso de hormônio tireoidiano (levotiroxina, 
Puran, Synthroid, Eutirox e outros) tomem essa medicação apenas depois de coletar as amostras de sangue

DOSAGEM DE T4 Recomendamos que, no dia da coleta dos testes tireoidianos, pacientes em uso de hormônio tireoidiano (levotiroxina, 
Puran, Synthroid, Eutirox e outros) tomem essa medicação apenas depois de coletar as amostras de sangue

DOSAGEM DE T4 LIVRE Recomendamos que, no dia da coleta dos testes tireoidianos, pacientes em uso de hormônio tireoidiano (levotiroxina, 
Puran, Synthroid, Eutirox e outros) tomem essa medicação apenas depois de coletar as amostras de sangue

DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL Pacientes em uso de gel de testosterona não devem aplicar a medicação nos antebraços (aplicá-los em outros locais do 
corpo) nos 2 dias que antecedem o exame, para evitar a possibilidade de contaminação da agulha e amostra com o gel.



DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL E LIVRE Pacientes em uso de gel de testosterona não devem aplicar a  medicação nos antebraços (aplicá-los em outros locais do 
corpo) nos 2 dias que antecedem o exame, para evitar a possibilidade de contaminação da agulha e amostra com o gel.

DOSAGEM DE TGO - AST   - ASPARTATO 
AMINOTRANSFERASE

Não ingerir bebidas alcóolicas nas 24 horas que antecedem o exame.

DOSAGEM DE TGP - ALT - ALANINA 
AMINOTRANSFERASE

Não ingerir bebidas alcóolicas nas 24 horas que antecedem o exame.

DOSAGEM DE TRAB -  - ANTICORPOS ANTI-
RECEPTOR DE TSH

O uso de biotina (vitamina B7), presente em diversos complexos vitamínicos e frequentemente utilizada para queda de 
cabelo, pode interferir no exame; por isso, é obrigatório a suspensão desse medicamento por pelo menos 2 dias antes 
da coleta do exame.

DOSAGEM DE TRIGLICÉRIDES

Manter uma dieta estável nos 3 dias (72 horas) antecedentes à coleta , evitando transgressão na dieta (grandes 
alterações no hábito alimentar).
Não ingerir bebidas alcóolicas nas 24 horas que antecedem o exame.
Não coletar o exame caso o paciente tenha excedido esta ingestão.

DOSAGEM DE TSH

Recomendamos que, no dia da coleta dos testes tireoidianos, pacientes em uso de hormônio tireoidiano (levotiroxina, 
Puran, Synthroid, Eutirox e outros) tomem essa medicação apenas depois de coletar as amostras de sangue
Pacientes em uso de biotina (vitamina B7 ou H), devem suspender o uso dessa vitamina por pelo menos 2 dias antes do 
exame, desde que autorizado por seu médico, pois ela pode interferir na dosagem.

URINA TIPO I  2 horas sem urinar mantendo ingestão habitual de líquidos.
DOSAGEM DE VITAMINA B12 SORO Não ingerir bebidas alcóolicas nas 24 horas que antecedem o exame.


