PORTUGUÊS
Tampa

Ponta absorvente

Tela de resultado

Teste de Gravidez
com Indicador de semanas

Para autodiagnóstico. Leia esta bula com atenção
antes de fazer o teste.
99,9% de precisão

na detecção da gravidez a
partir do dia do início
esperado da menstruação
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Se estiver testando
precocemente, use a
primeira urina do dia

Não beba
muito líquido

Do contrário, teste a
qualquer hora

antes do teste

Nunca segure
o teste com a
ponta apontado
para cima

Faça o teste
Você pode testar com:
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20
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Recoloque a tampa e deixe o medidor de teste na horizontal.
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Aguarde
O símbolo de espera piscará para mostrar que o teste está
funcionando e seu resultado aparecerá em 1 a 3 minutos.
Se o símbolo de espera não aparecer, consulte “Erros do teste”.
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Leia seu resultado
É possível obter um resultado “Grávida” no visor antes do resultado do Indicador de semanas.
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Você concebeu há aproximadamente
1 - 2 semanas atrás. Seu médico determinará
o tempo de gravidez como 3 - 4 semanas.
Você concebeu há aproximadamente
2 - 3 semanas atrás. Seu médico determinará
o tempo de gravidez como 4 - 5 semanas.
Você concebeu há mais de 3 semanas.
Seu médico determinará o tempo de gravidez
como 5+ semanas.

Se o resultado for Grávida, veja a pergunta 2.
O Indicador de semanas é 93% de precisão em detectar quando você concebeu
(veja a pergunta 3). Seu médico determinará o tempo de gravidez usando um
método diferente com base no primeiro dia de sua última menstruação.
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Se o resultado for
Não grávida, veja a
pergunta 4.
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Perguntas e respostas
Quando devo fazer o teste?
Use a primeira urina do dia para um resultado
preciso do Indicador de semanas ou ao testar
precocemente.
Meu resultado é “Grávida”. O que devo fazer?
Consulte seu médico para saber quais são os
próximos passos. O teste Clearblue com
Indicador de semanas tem 99,9% de precisão
para detectar a gravidez a partir do dia de início
esperado da menstruação. Um resultado de
“Grávida” permanecerá no visor por
aproximadamente 24 horas.
Qual é a precisão do Indicador de semanas?
O Indicador de semanas tem 93% de precisão em
detectar quando você concebeu ao testar com a
primeira urina do dia. A concepção ocorre cerca
de 2 semanas antes do início esperado da
menstruação. Seu médico determinará o tempo
de gravidez usando um método diferente com
base no primeiro dia de sua última menstruação
(baseado em um ciclo de 28 dias).
Demonstrou-se que o Indicador de semanas tem
97% de concordância com a mais recente
ultrassonografia para determinação do tempo de
gravidez (11 a 13 semanas). Com base em estudos
com 187 mulheres, comparando os resultados
(1 a 2, 2 a 3, 3+ semanas desde a concepção)
com os dados de ultrassonografia.
Meu resultado é “Não grávida”. O que
isso significa?
Você pode não estar grávida ou o nível de
hormônio da gravidez pode ainda não estar alto
o suficiente para ser detectado.
Se você ainda acha que está grávida, faça um
novo teste em três dias. Se o resultado desse
teste for “Não grávida” e sua menstruação
estiver atrasada, consulte seu médico.
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Quando posso fazer o teste?
Este teste pode ser usado a partir de 5 dias
antes de seu atraso menstrual (4 dias antes do
início esperado da menstruação). Contudo,
como os níveis hormonais variam de mulher
para mulher e podem ser muito baixos no início
da gravidez, você pode estar grávida e, mesmo
assim, obter um resultado negativo. A tabela
abaixo mostra o percentual de resultados
positivos apontados em exames de laboratório
com amostras de urina do início da gravidez:

Dias antes do
atraso menstrual
Gestações
detectadas
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98% 97% 90% 65%

Como o Clearblue com Indicador de semanas
funciona?
Ele detecta o hormônio da gravidez hCG
(gonadotrofina coriônica humana) na urina e
também pode usar os níveis hormonais para
indicar as semanas desde que você concebeu.
A sensibilidade do teste é 25mIU/mL.
Algum medicamento ou condição médica pode
afetar os resultados?
Sempre leia as instruções do fabricante sobre
qualquer medicamento que você esteja
tomando antes de fazer um teste.
Se obtiver resultados inesperados,
você deve conversar com seu médico.
Medicações com hCG podem afetar o resultado.
Gravidez ectópica ou gravidez recente, mesmo
que não levadas a termo, podem causar
resultados incorretos.
Se você estiver na menopausa ou perto dela,
você pode obter um falso resultado de gravidez,
mesmo que não esteja grávida.

O teste NÃO é afetado por terapias
hormonais com citrato de clomifeno,
analgésicos, bebidas alcoólicas, antibióticos
nem pílula anticoncepcional.
Gravidez ectópica e com múltiplos fetos pode
dar resultados incorretos do Indicador de
semanas.
8 Alguma outra coisa pode afetar o resultado?
O Indicador de semanas pode dar resultados
inesperados se você testar mais de
6 semanas depois da concepção, porque o
nível de hCG na urina é muito alto para o
teste fornecer uma estimativa exata do
tempo desde a concepção.
9 Meu resultado anterior foi “Grávida”, mas
repeti o teste e obtive um resultado
negativo ou minha menstruação iniciou.
O que
q isso significa?
g
É possível obter um resultado positivo e
depois descobrir que você não está mais
grávida. Isso se chama “perda de gravidez
precoce”, que não é incomum, afetando cerca
de 1 a cada 4 gestações. A maioria das
mulheres pode ter uma gravidez saudável
depois disso.
10 Fiz o teste novamente e o resultado do
Indicador de semanas diminui. O que
isso significa?
O nível de hCG pode flutuar enquanto ele
aumenta, portanto é possível que o Indicador
de semanas forneça resultados inesperados
se você testar em dias consecutivos. Você
deve esperar pelo menos 5 dias antes de
fazer o teste novamente, usando a primeira
urina do dia. Se já se passaram mais de 5 dias
desde a última vez que você fez o teste
e o resultado do Indicador de semanas
diminui, consulte seu médico.

Erros do teste
Erro
do livro
Erro de
espaço em
branco

Ocorreu um erro durante o teste. Pode ser que:
• a ponta absorvente não foi mantida apontada para baixo
• o teste não foi colocado na horizontal após a urina ser aplicada
• a quantidade de urina aplicada na ponta foi excessiva ou insuficiente
Repita o teste usando um novo teste, seguindo as instruções com cuidado.
O teste não funcionou como esperado, você precisará fazer outro teste.
Repita o teste usando um novo teste, seguindo as instruções com cuidado.

0800 047 4467
As chamadas são gratuitas de telefones fixos, mas as
chamadas de celulares podem ser cobradas; verifique com
sua operadora. Se nenhum consultor que fale português
estiver disponível, você pode falar conosco em inglês ou
com a ajuda de um tradutor. Quando ligar, tenha em mãos
o produto e a embalagem, incluindo embalagens de papel
laminado. As chamadas são gravadas para fins de
treinamento e controle de qualidade.

Para descartar o teste: remova as baterias antes do descarte
do teste. Elas devem ser descartadas em conformidade com
o esquema de reciclagem apropriada. Para removê-las, insira
uma moeda na abertura e gire para abrir a parte de trás do
teste. Empurre o suporte de bateria na direção da seta para
auxiliar na remoção. Descarte o resto do teste de acordo com
as regras locais de reciclagem relacionadas a equipamentos
elétricos. Não descarte equipamento elétrico no fogo.
Cuidado: não desmonte, recarregue ou descarte baterias em
fogo. Contém peças pequenas. Não ingira nenhum
componente desse dispositivo. Se engolir algum
acidentalmente, procure um médico. Relate qualquer dano
causado pelo uso desse produto à Clearblue.
Autoteste para orientação de gravidez, sem fins diagnósticos.
Sempre leia as instruções dos fabricantes sobre qualquer
medicamento que você esteja tomando antes de fazer
um teste.

Código
do lote

Dispositivo médico
para diagnóstico in vitro

Fabricante

Use no prazo
de validade

Limite de temperatura
2 °C a 30 °C

Não
reutilize

Para autodiagnóstico em casa. Apenas para uso de diagnóstico
in vitro. Não serve para uso interno. Não reuse. Mantenha longe do alcance
de crianças. Armazenar entre 2° – 30°C. Mantenha em temperatura
ambiente por 30 minutos antes do teste se refrigerado. Não use se a
embalagem estiver danificada. Não use após a data de validade indicada.
Esse produto inclui baterias.
Composição: cada teste contém anticorpo monoclonal anti-beta hCG,
anticorpo monoclonal anti-alfa TSH, IgG de cabra anti-coelho, IgG de
coelho e partículas de látex.
Dados obtidos a partir de estudos disponíveis em
www.clearblue.com.br/referenciasbibliograficas
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