MARINHA DO BRASIL
ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARÁ
FORTALEZA, CE.
Em 21 de agosto de 2019.
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
Como posso fazer para ser atendido no laboratório da EAMCE?
Caso necessite realizar exames laboratoriais, você deverá realizar o agendamento da coleta
sanguínea. Caso haja a necessidade de realização de algum exame de urgência, você deverá
apresentar o pedido médico informando a urgência, sendo realizado o atendimento de modo
prioritário. No dia do atendimento, o usuário deverá apresentar a identidade fornecida pelo Sistema
de Identificação da Marinha (SIM) e solicitação médica.
Quais os cuidados devo ter antes da realização do exame?
No momento do agendamento para a coleta, você receberá as informações necessárias para a
realização do exame. Para alguns exames, é necessário a realização de um preparo prévio, o qual irá
variar de acordo com os exames solicitados.
Qual o horário para coleta de sangue?
O atendimento para coleta inicia-se às 7h00 e dura até as 9h00.
Como posso fazer para receber os resultados dos meus exames?
Você deverá comparecer pessoalmente ao laboratório, portando identidade emitida pelo SIM. A
entrega de resultados é realizada a partir das 9h30.
Caso eu não possa comparecer, outra pessoa pode receber meus exames?
Sim, contudo, para isso, você deverá informar no momento do atendimento que outra pessoa irá
receber seu exame. Neste momento, você deverá preencher o formulário para tal finalidade,
devendo ser validado pelo militar que lhe atendeu. Caso você não tenha solicitado esta autorização
no momento do atendimento, você poderá preencher a solicitação de entrega para terceiros (que
consta no verso do formulário para entrega de exames) e reconhecer firma em um cartório.
Caso eu precise realizar atendimento em algum laboratório credenciado, como devo
proceder?
Os exames laboratoriais são realizados preferencialmente no Laboratório da EAMCE, mas caso
haja a necessidade de realização dos exames em laboratórios credenciados (como por exemplo,
usuários acamados ou exames que não são realizados na EAMCE), o usuário deverá informar qual o
laboratório credenciado de sua preferência, momento em que será emitido a Guia para a coleta
diretamente pela rede credenciada.

