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ORIENTAÇÕES PARA TESTES FUNCIONAIS / ENDÓCRINOS
Vínculo do documento: POP-G.CL18.05

Recomendações FINANCEIRAS para realização dos testes funcionais hormonais
1. Todas as provas funcionais devem ser agendadas com antecedência e são realizadas com
acompanhamento médico em sala de coleta especial com cadeira para um acompanhante.
2. Enviar uma cópia da Requisição Médica via fax (47 3041 9922) ou e-mail (recepcao@hemos.com.br).
3. O Laboratório providenciará a autorização junto ao convênio de saúde quando necessário (prazo 2 a
7 dias) – Clientes Unimed com medicação LH-RH ou ACTH autorizam diretamente na Rua das
Missões, 455 – Tel 47 3331-8500.
4. Verificar com o Laboratório o procedimento para obter a medicação necessária para o teste:
 Clientes Unimed solicitam a medicação diretamente no setor de Autorização, no momento da
solicitação de autorização da guia.
 Demais clientes adquirem a medicação diretamente da Empresa Tradefarma (horário de
atendimento: 2ª a 6ª f.das 9 às 12h e das 13 às 18h) com receita médica, através dos contatos:
11 5539-6677 / 11 5080-6633, ou através da Medic Supply http://www.medicsupply.com.br/
pelo telefone 11 5085-5856.
5. Acondicionamento e Transporte da Medicação (trazer a medicação no dia da realização do teste):
*LH-RH ou Relefact – manter em Temperatura Ambiente
*ACTH ou Synacthen – acondicionar em Temperatura de 2 a 8º C (geladeira) e protegido da luz
6. A taxa de honorários médicos deve ser paga no ato da coleta do exame (consultar valor com ao setor
de Atendimento tel. 47 3041 9922).
Recomendações MÉDICAS para realização dos testes funcionais hormonais
1. O paciente deve chegar ao laboratório às 8h30min, para os procedimentos de cadastramento dos
exames, obtenção do peso e altura e instalação de acesso venoso.
2. O teste será iniciado às 9h e transcorrerá durante o período de minutos de acordo com a requisição
médica (de 60 a 120 minutos). Pede-se uma tolerância de 15 minutos, devido às dificuldades que
possam ocorrer.
3. Pede-se reservar todo o período da manhã para que o paciente, depois do teste, fique em repouso
em casa, de preferência não marcar outros exames neste dia, em virtude dos desconfortos que
possam ocorrer. No caso específico do Teste para GH com Clonidina, sugere-se trazer travesseiro
para que o paciente volte deitado no carro para casa e o mesmo deve permanecer durante todo o
dia do teste em repouso, em casa.
4. Não é necessário jejum, recomenda-se que o paciente tome café da manhã antes de vir ao
laboratório. Exceto, o jejum é necessário nos Testes com Insulina e Glucagon e no caso do paciente
precisar colher outros exames que necessitem jejum (Glicose, Ferro, Capacidade de Fixação de
Ferro, Triglicerídeos, LDL-Colesterol, Insulina).
5. Para orientações médicas posteriores à realização do teste, recomenda-se ligar para o laboratório
pelo telefone (47) 3041 9922 e solicitar contato com a médica responsável.
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