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QUEM QUER QUE O RESULTADO DO SEU
EXAME SEJA ALTERADO?
Se pode presenciar pessoas dizendo ou
usando como argumento que a maioria dos
resultados dos exames laboratoriais são ou
estão "normais".
Estas pessoas estão corretas ao fazerem
esta afirmativa? Ou ao usarem este fato
como
um
argumento
válido
para
defenderem seus pontos de vista?
Uma resposta mais longa
e
aqui
apresentada, pois, isso se torna necessário
de ser exposto com esta característica.
Além daqueles que não sabem o que dizem,
variando
entre
os
que
possuem
desconhecimento até os portadores ou
transmissores de interesses difusos.
O Brasil como outro país qualquer, se não for excessivamente predominante constituído de
pessoas sadias, talvez nem existisse como país, já seria um muito numeroso em quantidade
de pessoas doentes e, provavelmente de variedade de doenças.
Saber que está sadio é dos bens principais providos pela assistência à saúde e não tem quem
queira ficar incluído entre os que estão do lado de fora da oportunidade se saber que está
sadio.
Os exames laboratoriais são úteis e muitas vezes indispensáveis como, por exemplo, quando
se precisa saber do funcionamento do metabolismo humano e de como está produzindo saúde
ou doença.
A população brasileira é formada de aproximadamente 6% de pessoas diabéticas, para as
quais os exames laboratoriais são indispensáveis à sua saúde; ainda que estejam doentes.
Se esta % fosse maior haveria, claro, mais brasileiros realizando exames para cuidarem da
saúde; se fosse menor, o inverso também ocorreria.
Não é o Laboratório que faz os exames, quem tem o poder de determinar qual é a pessoa que
será ou não diabético, por exemplo.
Os exames laboratoriais estão presentes na vida das pessoas em vários momentos nos quais
à saúde e determinante e estas pessoas não devem quererem para si resultados que não
sejam os normais.

Quanto pior melhor não encontra espaço na saúde: aqui o que faz parte da expectativa das
pessoas é ter saúde.
A doença não prevalece sobre a saúde e, portanto:
1. Como saber se é doente ou saudável?
2. Quem prefere a doença à saúde?
3. Que pessoa não quer saber se está doente ou saudável?
Qual destas pessoas quer que o resultado dos seus exames não sejam os normais?
No Brasil os exames laboratoriais são realizados, entre outros para:
1. Controle da saúde dos trabalhadores, que em caso de doença ocupacional acarreta-lhes
prejuízos adicionais
2. Admissão em empregos públicos e que devem comprovarem com antecedência ao início do
trabalho que estão saudáveis, sem doenças.
3. Pessoas que se previnem de se encontrarem com doenças que podem, se ocorrerem,
diagnosticarem precocemente e com mais oportunidade de manter a saúde
4. Para melhorar o padrão da qualidade de vida, pessoas precisam alterarem hábitos e
incluírem costumes saudáveis e para isso, recorrerem a exames laboratoriais que ajudaram
lhes informar, entre outros, do sucesso do esforço que fazem para alcançarem e manterem
este objetivo
5. As mulheres e os homens que desejam uma gravidez saudável, querem saber se assim se
encontram e durante a gravidez, não querem resultados de exames que sejam alterados.
6. Após o parto os pais buscam por exames laboratoriais para saberem da saúde do filho; o
comum é esperança de que os resultados destes exames sejam normais.
O que é mais conveniente, produz nelas sensações de bem-estar ou traz tranquilidade para
as pessoas: não fazer exames e ficarem sem saber da sua saúde ou restringir o acesso delas
aos exames por motivo de que terão resultados normais dos seus exames?
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