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Em 2022, o laboratório Bioanálises Clínicas 
completa 25 anos de serviços prestados no 
município do Rio de Janeiro e na região do Grande 
Rio. Foram enormes os desafios de preparar um 
laboratório que tivesse a credibilidade e qualidade 
que reunimos nesse tempo.
Além de ser um ano de aniversário, 2022 é um ano 
de continuidade de serviço. Desde o final de 2015, 
estamos implementando um verdadeiro plano de 
negócios onde os custos laboratoriais das 
empresas sejam retornados em qualidade de 
serviços para elas. Com a crise do Coronavírus, em 
2020, ampliamos este plano.
Sendo assim, nesta apresentação separamos 
alguns aspectos que acreditamos ser de interesse 
para você, nosso cliente.

Atenciosamente,

Vinicius da Silva Cunha
Diretor Comercial



O acompanhamento dos exames 
laboratoriais, é um dos 
diferenciais que buscamos 
fornecer ao cliente. 
Através do e-mail, você poderá 
acompanhar quais foram os 
pacientes cadastrados no dia, bem 
como seus exames, podendo 
alterar o cadastro mediante 
solicitação via e-mail.
Através do site, além de buscar os 
exames, você saberá quando foi 
iniciada a realização do exame e 
quando estará pronto.

Cadastro
Acompanhamento
Resultados



A manutenção da 
qualidade é 
contínua em um 
laboratório. Para 
isso contamos com 
órgãos de Controle 
para certificar o 
melhor padrão para 
todos os clientes.

Qualidade



Hemograma Completo, TAP, PTT, Tipagem, Reticulócitos

OBS.:  TIPAGEM QUANDO FOR RH NEG. LEVA + 1 DIA DEVIDO À CONFIRMAÇÃO DO RH

1 dia útil

Coombs Direto e Indireto 2 dias úteis

Colesterol Total e Frações, Triglicerídeos, TGO, TGP, 
GGT, Fosfatase Alcalina, Uréia,

Creatinina, Ácido Úrico e outros exames de rotina.
1 dia útil

Hemoglobina Glicosilada 3 dias úteis

Colinesterase 2 dias úteis

Vitaminas A partir de 3 dias úteis

Prazos

SETOR

HEMATOLOGIA

BIOQUÍMICA

EXAME PRAZO DE ENTREGA



Marcadores de Hepatite A partir de 3 dias úteis

HIV – I E II 2 dias úteis
(em caso de confirmação, 4 dias úteis)

VDRL 1 dia útil

A partir de 3 dias úteis

EAS – Urina de rotina 1 dia útil

Urinocultura A partir de 3 dias úteis

Toxicológicos A partir de 3 dias úteis

Sangue Oculto, POP  (Parasitológico de fezes) 2 dias úteis

Coprocultura A partir de 5 dias úteis

Por pelo 4 a 10 dias úteis

Prazos

SETOR

IMUNOLOGIA

HORMÔNIOS

URINÁLISE

PARASITOLOGIA

DETRAN
TOXICOLÓGICO

EXAME PRAZO DE ENTREGA



Através de estatísticas mensais, você poderá controlar com maior facilidade seus custos. 
O uso das estatísticas no laboratório é usual em diversas disciplinas, desde a simples 
realização de exame até a manutenção da qualidade.
Trouxemos para você, nosso clientes, o uso desse serviço para facilitar o controle 
financeiro e comercial.

Estatísticas



No mundo de negócios o networking e aberturas 
de possibilidades é algo bastante difícil de 
conseguir. Para tal função, estamos sempre 
preparados para o estudo de ideias.

Parcerias concretas Previsões Plano de negócios

Parcerias



Em nome de toda equipe 
Bioanálises Clínicas, agradecemos 
a atenção e esperamos seu contato.
Qualquer dúvida, conte conosco.

Obrigado!

www.bioanalisesclinicas.com.br

/bioanalisesclinicas

(21) 2415.7164 - (21) 3288.7625

(21) 99570.8390


