GUIA DE
ACOLHIMENTO

Preparação para Análises
Rotina
Manter um jejum de 12 horas.

Patologia Clínica

Trigliceridos
Manter um jejum de 14 horas; a última refeição deverá
ser tomada no dia anterior às 19 horas, evitando comer
gorduras (manteiga, queijo, carne gorda, etc.).

Doseamento Quantitativo
na Urina de 24 horas
Na véspera, a primeira urina da manhã é desprezada,
verificando as horas; depois recolhe toda a urina de todas as micções até à mesma hora do dia seguinte.

Urina II

INFORMAÇÃO PARA A FAMÍLIA
Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE
SERVIÇO PATOLOGIA CLÍNICA

GUIA DE
ACOLHIMENTO

Trazer a colheita da primeira urina da manhã.

Pesquisa de Ovos, Quistos e Parasitas
e de Sangue Oculto nas Fezes
Fazer a recolha de 1 amostra de fezes de 3 dejecções
consecutivas (no total de 3 amostras).

Grau de Digestão, Gorduras
Fecais e Coprocultura
Fazer a recolha de 1 amostras de fezes.

HLA e IGRA
2ª a 5ª Feira (excepto véspera de feriado).
(Estas indicações são de carácter geral.
Qualquer esclarecimento adicional será facultado
pela secretaria do laboratório)

Serviço de Patologia Clínica
Localização: Piso 2, Zona Central
Contacto: 214 345 607 - Laboratório (das 15h às 18h)
_
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O SERVIÇO
O Serviço de Patologia Clínica (Laboratório do HFF) funciona para todos os Utentes do Hospital, provenientes
das Consultas Externas, Internamento e Urgência.
O Serviço propõe-se valorizar os aspectos técnicos e
clínicos referentes a cada utente que procura o laboratório, visando não só uma correcta interpretação dos
resultados obtidos, como também contribuir eficazmente para o diagnóstico, prognóstico e monitorização
de todos os casos clínicos que lhe são presentes.
O seu objectivo é promover o diagnóstico com a maior
qualidade e brevidade possíveis.
Os Utentes são recebidos na secretaria do Serviço de
Patologia Clínica por uma Assistente Administrativa,
que está habilitada para fornecer todas as informações necessárias.

No dia da realização das análises o Utente deve
retirar uma senha no átrio das Consultas Externas,
de acordo com a informação que lhe foi fornecida
quando realizou a marcação. Cada senha só pode ser
retirada no horário próprio.

SENHA

07h30 - 09h30 UTENTES EM JEJUM
As colheitas têm inicio às 08h00

SENHA

09h30 - 10h30 UTENTES SEM JEJUM
As colheitas têm inicio às 09h30

A

B

SENHA

C

SENHA

D

SENHA

Horário de Funcionamento
do Laboratório
Todos os dias úteis:
Atendimento Geral 08h00 - 18h00
Colheitas 08h00 - 10h30
Os utentes da Consulta Externa, uma vez acabada a
consulta, deverão dirigir-se ao Laboratório (corredor
central do Piso 2, linha vermelha, junto ao 2º relógio)
para obter as informações necessárias e fazer a marcação das análises.
O utente é informado sobre os procedimentos para
as análises a realizar, dos dia(s) / hora em que se deve
deslocar ao Hospital e ainda sobre qual a senha que
deve retirar.

E

SENHA

F

SENHA

e nº de senha e atendido por técnicos de análises clínicas, distribuídos por 8 Salas de Colheitas.
Se tem a análise Urina tipo II ou outro tipo de amostra
trazida de casa, deve entregá-la à Técnica de Análises
Clínicas na sala de colheita, para que seja identificada.

10h30 - 12h00 UTENTES DA CONSULTA DE
HIPOCOAGULAÇÃO (2ª, 4ª, 5ª e 6ª Feiras)
As colheitas têm inicio às 11:00 h
07h30 - 10h00 UTENTES PRIORITÁRIOS
(grávidas, crianças e diabéticos)
As colheitas têm inicio às 08h00

Utentes Prioritários

08h00 - 17h45 MARCAÇÕES

Grávidas, Crianças, Diabéticos, Utentes com
máquinas de Oxigénio

08h00 - 13h00 PAGAMENTO

No caso dos utentes da Consulta de Hipocoagulação,
os resultados do INR estarão prontos a partir das 13
horas. No caso de ocorrerem motivos técnicos que provoquem um atraso significativo dos resultados, os doentes serão notificados desta ocorrência.

TAXAS MODERADORAS

Esta senha é retirada na entrada do laboratório, após atendimento na secretaria do
laboratório.

Após inscrição para a colheita, a administrativa entregalhe uma etiqueta com o n.º de processo, a qual será
necessária para o pagamento das taxas moderadoras.
Para pagar a taxa, retire uma senha F no quiosque do laboratório e aguarde a chamada pelo nº da senha.
Para realizar a colheita, aguarde a sua vez na sala de espera do laboratório, onde será chamado por prioridade

Uma vez efectuada a colheita ao utente, e após algum tempo de compressão na veia puncionada, élhe colocado um penso rápido. Não deve carregar
pesos com aquele braço e só deve retirar o penso após 30 min. Caso se verifique algum hematoma
deve colocar gelo sobre o local.
Os resultados das análises seguirão para o processo
do utente, onde poderão ser consultados pelo seu
médico no dia da consulta.

