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IPC - Laboratório Médico mais perto de você

Editorial
 Completados 18 anos na prestação de serviços de qualidade e dedicação total aos alagoanos, além dos 

mais de 30 anos de profissão, nós que planejamos, projetamos, construímos e evoluímos o IPC - Laboratório 

Médico temos a honra de compartilhar com você, que faz parte dessa história, nossos desafios e conquistas 

de mais um ano. Ano este marcado pela atualização tecnológica, reciclagem de conhecimento e 

crescimento da nossa equipe. Aproveitamos para desejar as boas vindas às Dras. Michelle Cristiane e Amália 

Vanessa, que vieram somar à nossa equipe profissionalismo e credibilidade.

Aos nossos clientes, razão dos nossos esforços diários em busca do resultado correto, agradecemos a confiança e nos 

comprometemos a oferecer sempre o melhor, como já fazemos há quase 20 anos, porque você merece.

Nesta edição conheça todas as nossas unidades e postos de coletas, saiba mais sobre o Teste do Pezinho, confira as Dicas de Exame e 

descubra o verdadeiro sentido do Natal para nós que fazemos o IPC - Laboratório Médico.

Com o crescimento constante da população e da cidade, desde 1992, os dirigentes do 

IPC - Laboratório Médico Drs. Luiz Eduardo Saraiva Campos e Ana Dirce Pereira Campos  

identificaram a necessidade de ampliar  os  serviços laboratoriais de qualidade e eficiência 

para uma parcela maior da população. Em janeiro de 2004 foi inaugurada uma nova 

unidade no bairro de Ponta Verde para atender a demanda daquela parte da cidade.

Para completar sua expansão, o IPC – Laboratório Médico fez parceria com a clínica 

Sonograph e disponibiliza postos de coleta nas duas sedes, um na Sonograph Mangabeiras, 

em frente a UNICRED (fone: 3313-3143) e o outro na Sonograph Farol, próximo à Casa 

Vieira (3338-3877).

Nas Unidades Farol e Ponta Verde, o atendimento é realizado de segunda a sexta das 

6h40 às 18h. Nos postos de coleta das clínicas Sonograph Farol e Mangabeiras, os exames 

podem ser feitos de segunda a sexta das 7h às 18h. E aos sábados, a Unidade Ponta Verde e 

o posto de coleta de Mangabeiras funcionam das 7h às 11h.

Deste modo, o IPC - Laboratório Médico está à disposição da população, dos médicos e 

das empresas de saúde para realizar exames com equipamentos modernos e equipe 

especializada em Bioquímica, Hematologia, Microbiologia, Imunologia, Marcadores 

Tumorais, Hormônios, Coagulação, além de Medicina Ocupacional, Parasitologia e 

Uroanálise.

Unidade I - FarolUnidade II - Ponta VerdeRecepção Unidade Farol

Coleta Infantil (unidade Ponta Verde)

Café da Manhã (unidade Farol)

Dr. Luiz Eduardo e Dra. Ana Dirce
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Confira as certificações de qualidade 
      que só o IPC tem

Coleta Domiciliar Resultado On-line

O IPC – Laboratório Médico mantém seu padrão de qualidade há quase 20 anos e comprova 

isso através de certificações que exigem o mais alto padrão de eficiência nos resultados de 

exames reconhecidos nacional e internacionalmente.

Para controlar a qualidade dos seus exames nas diferentes áreas, o IPC possui um Sistema de 

Controle Interno da Qualidade e participa, desde sua fundação, do Programa de Excelência para 

Laboratório Médicos (PELM) avalizado pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica - Medicina Laboratorial (SBPC-ML), sendo o único 

laboratório do estado de Alagoas a possuir estas credenciais de qualidade e excelência desde a implantação do PELM em 1992, 

certificados esses conseguidos de forma ininterrupta desde este ano.

A certificação ISO 9001:2008, conquistada pelo IPC – Laboratório Médico desde 2006 (certificação: BSI/FS-551818), foi realizada pela 

BSI Management Systems, órgão certificador de grandes empresas nacionais e multinacionais como Johnson & Johnson, Petrobrás, 

Diagnóstico da América (DASA), Hospital Albert Einstein e Banco do Brasil. Este é mais um reconhecimento 

ao nosso trabalho em prol da Medicina Laboratorial.

Para manter e elevar este padrão de excelência nos serviços, 

dirigentes e colaboradores participam de treinamento constante no 

Gerenciamento da Qualidade, com consultorias e auditorias 

internas e externas.

Por tudo isso, o IPC é o Laboratório Médico de confiança dos 

alagoanos desde 1992.

Todos os serviços de qualidade que você encontra nas 

unidades e postos do IPC – Laboratório Médico estão à 

disposição também em sua casa, através da Coleta 

Domiciliar. Este serviço contempla pessoas que não podem 

sair de casa devido a alguma enfermidade ou que estejam se 

recuperando de algum procedimento médico. Pacientes 

internados em hospitais ou Day Clinics também podem 

contar com este serviço.

A Coleta Domiciliar do IPC conta com uma equipe 

especializada, equipamentos qualificados e pontualidade no 

atendimento, além da entrega de resultados no tempo 

estimado. Conte sempre com a eficiência da nossa equipe. 

Entre em contato com nossa central de atendimento e 

obtenha mais informações pelo telefone 3326-3140 e 

obtenha mais informações sobre agendamento e custo.

Quem não gostaria de receber os resultados dos exames 

no conforto do seu lar, sem ter que enfrentar trânsito ou se 

atrasar para o trabalho? No IPC - Laboratório Médico isso é 

possível através do Resultado on-line.

O processo é simples, ao realizar o exame, a atendente 

irá disponibilizar uma senha e chave, em seguida basta 

acessar o site  na data certa e 

digitar os dados fornecidos para visualizar o resultado do 

exame.

Aproveite as vantagens de fazer parte do IPC - 

Laboratório Médico e ainda ajude a preservar o meio 

ambiente diminuindo a emissão de papel.

www.ipclaboratorio.com.br
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O IPC na minha História

Expediente
Direção do IPC - Laboratório Médico
Dr. Luiz Eduardo Saraiva Campos - CRM/AL 1470
Dra. Ana Dirce Pereira Campos - CRM/AL 1469
Site: www.ipclaboratorio.com.br

Jornalista Responsável: Briana Meira da Silveira 1110-MTE/AL
E-mail para contato: brianameira@gmail.com
Fone: (82)3326.3140
Tiragem: 2.000 exemplares

 Hoje aprendi uma nova palavra 
que era muito difícil, até enrolei a língua para falar,
mas quando consegui, ela não saiu mais da cabeça.

Perguntei a professora o que significava,
ela respondeu “fazer o bem ser ver a quem”.

Acho que tem haver quando
dou um brinquedo ao menino da rua,

ou quando a mamãe divide o último pedaço 
com a vizinha faminta.

Já que aprendi uma nova palavra este ano,
desejo que todos 

possam aprendê-la e praticá-la, 
para que coisas boas aconteçam 

e o Natal das pessoas seja mais feliz.

Tudo é possível através da palavra que aprendi:
S O L I D A R I E D A D E

Eu não disse que era difícil?
Mas não impossível.

Que tal fazermos dela o verdadeiro
sentido do Natal este ano?             

O IPC – Laboratório Médico faz parte da minha história de 
uma maneira especial. Sou cliente IPC há alguns anos, não 
apenas por ter os melhores certificados de qualidade e estar 
no mercado há quase 20 anos, mas também pelos 
profissionais competentes e pessoas e dispostas a ajudar. 

Foi com o IPC que passei os momentos mais felizes e 
angustiantes da minha vida. Quando decidi ser mãe, fazia 
praticamente todo mês o Beta HCG com a equipe do IPC, 
tornei-me amiga de uma atendente. Para minha frustração 
muitos testes deram negativos, observei que tinha certa 
dificuldade para realizar meu maior sonho.

Mas não desisti, continuei tentando durante mais de um 
ano, até que uma hora cansei de me preocupar e deixei as 
coisas acontecerem naturalmente, foi então que o milagre 

aconteceu. 
Júlia é o nome deste milagre, que hoje tem quatro anos e 

faz parte do IPC desde a barriga da mamãe, todos os exames 
dela são realizados no IPC, inclusive o Teste do Pezinho, este 
em especial fiquei muito nervosa achando que minha filha 
sofreria muito. 

O que mais me chama atenção no IPC é o carinho dedicado 
a cada paciente de acordo com sua necessidade, pois não 
pude acompanhar minha filha neste dia e fiquei em casa aos 
prantos. Quando Júlia saiu com o pai e minha irmã, lembrei-
me de ligar para pedir que, por favor, colocasse alguém em 
especial para realizar aquela coleta. 

Minha irmã falou que mal chegou ao laboratório e a  
atendente perguntou logo: é Júlia? Meu esposo disse que até 
estranhou, pois não sabia que eu havia ligado pra lá.  Já havia 
uma médica a espera para realizar o exame. 

Existe mais um diferencial que já presenciei inúmeras 
vezes: a Dra. Ana Dirce, diretora do IPC, na recepção 
observando se os pacientes foram atendidos e se não, sempre 
procura saber o porquê e agiliza o processo. No IPC cada ser 
humano que entra por aquela porta, não é mais um paciente, 
é o paciente. De modo que nos faz sentir especial. 

Por tudo isso escolhi o IPC para fazer parte da minha vida, 
da minha história.

Um Natal DiferenteDicas de Exames

Normalmente a coleta de 

sangue (punção da veia) não é um 

procedimento doloroso e demora 

apenas alguns segundos. 

Às vezes quando se coleta o 

sangue para exame, mesmo com 

profissional treinado, pode ocor-

rer extravasamento sanguíneo 

subcutâneo, formando hemato-

mas, que desaparecem em alguns 

dias, sem deixar sequelas ou 

marcas. Isso pode correr em 

determinadas situações, como em 

veias finas e delicadas, paciente 

usando algum medicamento que 

altera a coagulação do sangue, etc. 

Para evitar a formação de 

hematoma, procure não realizar 

esforços físicos (inclusive carregar 

bolsas e sacolas) com o braço em 

que foi realizada a punção por 

aproximadamente 30 minutos. 

Coleta de Sangue

Maria Luiza e Júlia Maria
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A Importância do Teste do Pezinho

Entrevista
4

Serviços
Anátomo-patologia, Bioquímica, Biópsias, Citopatologia, Colposcopia, Drogas de Abuso, Hematologia, Hormônios, 

Imunologia, Marcadores Tumorais, Microbiologia, Parasitologia, Sexagem Fetal, Teste do DNA, Teste do Pezinho, 

Tratamento de HPV, Uroanálise, Vulvoscopia.

Dr. Luiz Eduardo Saraiva Campos

Dr. Luiz Eduardo é formado em Medicina pela Universidade Federal de Alagoas desde 

1979, com especialização em Patologia Clínica pela Sociedade Brasileira de Patologia 

Clínica/Medicina Laboratorial, pelo Instituto de Micro-Imuno e Parasitologia da Escola 

Paulista de Medicina, entre outros títulos e participações em eventos científicos. Nesta 

entrevista, saiba como o Teste do Pezinho pode salvar a vida de uma criança.

IPC - O Teste do Pezinho é obrigatório por lei para recém-
nascidos. O que torna este exame tão especial?
Luiz Eduardo - A possibilidade de diagnosticar e evitar 
inúmeras doenças. Mesmo quando não é possível evitar 
alguma enfermidade, como as doenças genéticas, tem-se a 
noção da existência da doença, o que oferece a oportunidade 
de tratar, manter os sintomas sob controle e evitar que o 
paciente tenha sequelas mais graves.

IPC - Qual o período ideal para a realização do Teste do 
Pezinho?
Luiz Eduardo - Quanto mais cedo melhor, o preconizado é de 
até 20 dias, mas em alguns recém-nascidos de pouco peso e 
debilitados, pode-se esperar um pouco mais para que a 
criança ganhe mais peso e não seja tão dolorosa a coleta de 
sangue.

IPC - Como é realizado este exame?
Luiz Eduardo - O exame consiste na análise de algumas gotas 
de sangue colhidas na veia da criança por um profissional 
especializado e dispostas em um papel filtro, não requer 
jejum nem preparo especial.

IPC - Com quanto tempo sai o resultado?
Luiz Eduardo - Em apenas cinco dias úteis o resultado já está 
disponível no  IPC - Laboratório Médico, a partir das 16h.

IPC - Quais doenças podem ser detectadas através desta 
avaliação neonatal?
Luiz Eduardo - Dezenas de doenças, entre elas as tiroideanas, 
fenilcetonúria (falha no metabolismo determinando acúmulo 
do aminoácido fenilalanina), fibrose cística (doença 

pulmonar), anemia falciforme, diabetes neonatal e outras 
doenças genéticas.

IPC - Quando alguma doença é diagnosticada no teste, o que os 
pais devem fazer?
Luiz Eduardo - A primeira providência é procurar o médico 
dentro da especialidade diagnosticada para que este estude o 
caso e faça o tratamento adequado. Quanto mais cedo 
procurar a solução para o problema, maiores serão as chances 
de recuperação sem consequências mais graves para a criança. 

IPC - O que pode ocorrer quando a criança não faz o exame? 
Luiz Eduardo - Se as inúmeras doenças que o teste pode 
revelar não forem descobertas nem tratadas a tempo, a 
criança vai sofrer todos os infortúnios inerentes àquelas 
doenças, podendo afetar seu desenvolvimento físico e mental, 
tendo inclusive o risco de morte. Os pais não devem, nem 
podem, arriscar a saúde dos seus filhos. Por isso o 
recomendando é sempre fazer o teste, independendo se a 
criança pareça saudável ou não.
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