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8 TESTES QUE VALEM A PENA FAZER PROFILATICAMENTE 

Com base nisso, é possível determinar a saúde geral do corpo. Este teste verifica o nível dos elementos 

morfóticos individuais no sangue, sendo importante não apenas a sua quantidade, mas também o 

volume, a forma ou, no caso dos glóbulos vermelhos, a avaliação do conteúdo de hemoglobina 

transportadora de oxigênio neles. 

 

Com base na morfologia, o médico pode avaliar, por exemplo, se o corpo está inflamado, se o paciente 

está com anemia e se o paciente não sofre de outras doenças ou não há indicações para um diagnóstico 

mais amplo. A interpretação dos resultados é baseada nos valores de referência adotados pelo 

laboratório que realiza o teste, mas os próprios valores fornecem apenas informações específicas sobre 

o parâmetro analisado, enquanto os resultados do hemograma devem ser analisados no contexto de 

todo o paciente estado de saúde e sintomas clínicos, pelo que a interpretação dos resultados deve ser 

deixada ao médico. 

 

Uma pequena quantidade de sangue é suficiente para a realização do teste, mas deve-se lembrar que 

embora não seja necessário se preparar para o hemograma, deve-se vir ao laboratório com o estômago 

vazio (até 12 horas após a última refeição, incluindo o período noturno) e lembre-se de algumas 

pequenas recomendações que estão incluídas na preparação para o estudo Atualmente, realizar um 

hemograma para a detecção precoce de cânceres do sangue, incluindo leucemia, não é recomendado, 

embora as opiniões dos especialistas sejam divididas e algumas Recomendo que este teste seja 

realizado anualmente para verificar se há anormalidades, no entanto, você deve se lembrar que então 

você deve fazê-los mediante o pagamento de uma taxa. Esse grupo de neoplasias é detectado com mais 

frequência na avaliação de hemogramas realizados para outras indicações. 
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8 TESTES QUE VALEM A PENA FAZER PROFILATICAMENTE 

Urinálise 

O exame geral de urina, assim como o hemograma, pertence ao grupo dos exames básicos. Deve ser 

realizado profilaticamente (pelo menos a cada 2-3 anos, e anualmente acima dos 55 anos), pois fornece 

muitas informações úteis sobre o estado do corpo - é um dos exames laboratoriais mais realizados. 

 

 

 

Durante o teste, vários parâmetros da urina são avaliados, incluindo: cor, pH e pH. Também é 

importante que a urina não contenha, entre outros: proteínas, glicose, pigmentos biliares, corpos 

cetônicos, glóbulos vermelhos e / ou brancos, cristais (por exemplo, fosfatos ou uratos) ou bactérias 

(resultado não confiável, a ser avaliado presença de bactérias, é necessário fazer a cultura da urina), e 

que seu conteúdo não exceda o valor normal para o qual podem estar presentes na urina. 

 

Cada desvio da norma é uma informação importante para o médico e permite esclarecer o 

direcionamento de novas pesquisas ou atividades terapêuticas. Com base em um exame de urina geral, 

é possível detectar, na fase inicial, doenças renais e do trato urinário, também doenças sistêmicas (por 

exemplo, lúpus), mas também complicações relacionadas a diabetes já diagnosticada, obesidade e / ou 

hipertensão arterial ( então o teste deve ser realizado regularmente, mas nestes casos vale a pena 

consultar o seu médico). 


