Rua Dr. Plácido Costa, 91
4200-450 Porto
E-mail: info@labiomep.up.pt
Telef.: 220 425 237

Informações para o clínico
Deverá procurar preencher todos os campos apresentados por forma a providenciar a informação
necessária para os exames. Caso pretenda requerer uma análise que não esteja contemplada nas opções é
favor referir no campo “Observações”.
Ao selecionar os exames ou os músculos a serem avaliados, no caso de serem apresentadas duas opções,
por favor riscar a que não interessa.

Informações para o paciente
No caso de vir realizar um exame cinemático deverá procurar trazer preferencialmente fato de banho/calção
de banho, conforme imagem abaixo. Em alternativa, poderá trazer uns calções e t-shirt curtos e justos. O
laboratório providencia um balneário para fazer a troca de roupa e assegura a privacidade durante o período
do exame.
No caso de ter sido requerida análise de pressões plantares com pé
calçado, deverá apresentar-se com o calçado que costuma utilizar no
dia-a-dia ou o indicado pelo seu médico.
No caso de exame eletromiográfico não deverá colocar cremes ou óleos
nas pernas no dia do exame.
No caso de análise de bioimpedância, quaisquer adereços metálicos tais
como brincos, piercings e anéis deverão ser removidos. Este exame está
contraindicado para pessoas com problemas cardíacos ou com
pacemakers, grávidas e crianças.

Como efetuar marcação:
A marcação da análise poderá ser feita de acordo com o método mais conveniente, sendo colocado à
disposição a marcação por contacto telefónico ou por e-mail. O funcionamento do serviço de exames
biomecânicos é assegurado das 9h30 às 12h30 e das 14h30 às 17h30, segunda a sexta-feira, exceto
feriados.

Como chegar até nós:
De metro:
Na linha amarela (D) com destino Hospital
S. João, sair na estação I.P.O.
De autocarro:
A paragem de autocarros mais próxima é a
da FEUP, servida pelos veículos 300, 301,
204, 607 e 803 da STCP. Junto ao Hospital
S. João poderá encontrar paragens
adicionais.
De automóvel:
O laboratório possui parque automóvel
privativo ao qual poderá obter acesso.

