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Coerente com a estruturação do Sistema Único de Saúde – SUS, cujos princípios visam a
garantir acessibilidade, integralidade e humanização do Atendimento ao usuário, a Secretaria
Municipal de Saúde de Belo Horizonte - SMSA/BH, organizou sua rede de Atenção primária
ampliando a oferta de serviços de apoio diagnóstico, Atenção secundária e serviços de urgência.
Fazem parte das diretrizes para a Atenção primária em saúde: a vinculação dos usuários, a
responsabilização, a resolutividade e a qualidade da Atenção prestada. A rede de laboratórios
da Prefeitura de Belo Horizonte, em Atendimento a estas diretrizes, iniciou em 1996 a
descentralização de seus serviços com a implantação dos Laboratórios Distritais e dos Postos
de Coletas nos Centros de Saúde.
Em 2001, estavam implantados quatro Laboratórios Distritais com seus respectivos Postos
de Coleta: Laboratório Distrital Leste/Nordeste, Distrital Centro-Sul, Distrital Noroeste e
Distrital Oeste/Barreiro. Concomitantemente, foram criados quatro Laboratórios de Urgência
nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA). O Laboratório Central permaneceu atendendo à
demanda por exames dos Distritos Sanitários Barreiro, Norte, Pampulha e Venda Nova.
Em 2004, com a redefinição da rede laboratorial, houve a implantação do Laboratório
Distrital Norte/Pampulha/Venda Nova e ampliação do Laboratório Distrital Oeste/Barreiro.
O Laboratório Central tornou-se o atual Laboratório Municipal de Referência em Análises
Clínicas e Citopatologia, realizando os exames de maior complexidade de toda a rede SUS/
BH, sendo também importante instrumento de apoio ao trabalho da vigilância epidemiológica,
visto que realiza exames para diagnóstico de doenças transmissíveis como dengue, rubéola,
toxoplasmose e hepatites virais, em uma nova estrutura física. Nesta época, o Atendimento
laboratorial de urgências foi ampliado para seis UPAs.
Belo Horizonte possui atualmente cinco Laboratórios Distritais que atendem a demanda dos
153 postos de coleta da Rede Municipal de Saúde, ampliando o serviço para o usuário na
sua própria região, com a coleta sendo realizada no Centro de Saúde mais próximo de sua
residência. Além dessas, outras coletas são realizadas nos CERSAM’s, população carcerária,
PAM´s, etc., permitindo assim melhor acesso dos usuários aos exames laboratoriais.
Os profissionais Bioquímicos/Biomédicos dos laboratórios distritais supervisionam as
atividades e capacitam tecnicamente as equipes nos postos de coleta, agregando a qualificação
necessária à coleta das amostras, o que é de vital importância para a qualidade dos serviços
prestados pelos laboratórios.
O município conta ainda com o Laboratório de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST),
uma das referências na cidade para o Atendimento aos portadores dessas doenças e com sete
laboratórios de urgência funcionando dentro das UPA’s dando suporte laboratorial.
Cerca de 96% dos exames solicitados pelos profissionais dos Centros de Saúde são
processados pelos laboratórios da rede, que contam com equipamentos de última geração
e com pessoal qualificado sob rigoroso Controle da Qualidade Laboratorial. Em 2014 foram
realizados 6 milhões de exames solicitados na rede ambulatorial de Atendimento.
Para maior agilidade no ato da consulta clínica, os resultados são disponibilizados no
Prontuário Eletrônico do Paciente através do Sistema de Saúde em Rede - SISREDE - além de
estarem disponíveis aos usuários pela Web, para sua maior comodidade.
O objetivo final deste processo é oferecer aos usuários um Atendimento cada vez mais
qualificado, com respeito, dedicação e ética profissional, proporcionando satisfação, clareza e
segurança na prestação dos serviços laboratoriais e de auxílio diagnóstico, visando sempre a
melhoria contínua dos processos pré-analíticos, analíticos e pós-analíticos.

Horários e locais de Atendimento
Tabela 1 – Horários e locais de Atendimento
Horário
Unidades de Saúde
Laboratório Distrital
Centro-Sul/Pampulha
Laboratório Distrital
Leste/Nordeste
Laboratório Distrital
Noroeste
Laboratório Distrital
Oeste/ Barreiro
Laboratório Distrital Norte/
Venda Nova
Laboratório Municipal de
Referência de Análises
Clínicas e Citopatologia
UPA Barreiro
UPA Centro Sul
UPA Leste
UPA Nordeste
UPA Norte
UPA Oeste
UPA Pampulha
UPA Venda Nova
Laboratório de
Doenças Sexualmente
Transmissíveis (DST)
Centros de Saúde

Endereço

Funcionamento

Coleta de
amostras

Rua Bicas, 58 - Sagrada Família

7h às 19h

7h às 9h

Rua Bicas, 58 - Sagrada Família

7h às 19h

7h às 9h

7h às 19h

7h às 9h

7h às 19h

7h às 9h

7h às 19h

7h às 9h

7h às 19h

Não realiza
coleta

24h

24h

24h

24h

24h

24h

24h
24h

24h
24h

24h

24h

24h

24h

24h

24h

Rua Paraíba, 890 - Funcionários

7h às 21h

7h às 19h

Vide Anexo I

7h às 19h

7h às 8h

Rua Padre Eustáquio, 1961
- Padre Eustáquio
Avenida Amazonas, 8889
- Madre Gertrudes – 2º andar
Rua Padre Pedro Pinto, 2277
- Estação BH-BUS
Frederico Bracher Jr, 103
- Carlos Prates
Rua Aurélio Lopes, 20 - Diamante
Rua Domingos Vieira, 488
- Santa Efigênia
Av. Andradas, 7260 - esquina Rua
Caravelas - Vera Cruz
Rua Joaquim Colveia, 560 - São Paulo
Rua Oscar Lobo, 270 - 1º de Maio
Avenida Barão Homem de Melo, 1710
- Jardim América
Rua Santa Terezinha, 515
- Santa Terezinha
Rua Padre Pedro Pinto, 175
- Venda Nova

Apresentação

Apresentação
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Fluxograma de Atendimento - Usuário com exame laboratorial

RECEBER Material NO
LABORATÓRIO DISTRITAL

Material adequado?

Receber usuário com solicitação de
exames laboratoriais/coleta citologia
Sim

Pedido ext. SUS-BH

CRM

Não

Não

Encaminhar para Gerência

Sim

Fase Analítica

Apresentação

CONSULTA E SOLICITAÇÃO DE EXAMES

Importar dados

Encaminhar para setor/laboratório responsável
(Lab.Municipal, Contratado, Conveniado, etc.)

Realizar os exames

Não

Encaminhar
Laboratório Distrital

Não

Orientar usuário para
coleta domiciliar e/ou
laboratório contratado2

Disponibilizar resultados para
Centro de Saúde via SISREDE (PEP)

Sim

Agendar coleta3

Cadastro ok?

Verificar liberação dos
resultados no SISREDE5

Não

Corrigir cadastro
Não

Sim

Confirmar agendamento e reorientar
preparo e fluxo de realização

Compareceu para coleta?

Sim

Não

Reagendar

Sim

Preparo adequado?

Não

Sim

Realizar coleta/envio exame citológico
(preencher relatório de coleta)4

Complementar informações (uso de
medicamentos, peso, pré-natal, etc)

Transportar material e pedidos
para Laboratório Distrital

FIM

1 Tipos de coleta: laboratório contratado, exames
de urgência e coleta domiciliar.
2 Exame autorizado? Orientar usuário.
3 No caso de demanda espontânea o usuário irá
comparecer ao Centro de Saúde para cadastro e
realização da coleta, dando continuidade ao ﬂuxo.
4 Ao enviar material ao laboratório, anexar
citologia do colo do útero.

Fase Pós-analítica

Fase Pré-analítica

Sim

14

Informar unidade responsável pela coleta

Sim

Orientar preparo e
fluxo de realização1

Coleta no C.S.

Não

Apresentação

Fluxograma 1 – Atendimento - Usuário com exame laboratorial

Liberados?

Exames terceirizados
via impressa?6

Relatório ESF-

Equipe de Saúde
da Família

Agendar consulta
de retorno

Imprimir/anexar

Resultados críticos
ou alterados?

Não

Sim

Não

Não

Imprimir resultado
na recepção
quando necessário

Sim

Fazer busca ativa

É Agudo?

Orientar Usuário

Orientar Usuário

Sim

Realizar consulta

5 Usuário pode visualizar/
imprimir o resultado via WEB
e, se tiver anexo, buscar
resultado no Centro de Saúde.
6 Ao analisar os resultados
de exames não esquecer dos
terceirizados via impressa em
anexo.

FIM
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Pedido interno (SUS-BH – Médico, Enfermeiro, Dentista)
• Solicitação de exames de Patologia Clínica e citopatologia conforme protocolos assistenciais, impressão da solicitação e orientação quanto ao fluxo de realização e preparo;
• Coleta nos Centros de Saúde;
• Coleta no laboratório contratado;
• Coleta domiciliar;
• Coleta nas UPAs – Atendimento da unidade de urgência;
• Coleta nos Laboratórios Distritais.

Pedido externo – Médico
• Solicitação de exames Patologia Clínica e Anatomia Patológica;
• Orientação quanto ao fluxo de realização e preparo para os exames;
• Coleta nos Centros de Saúde;
• Coleta no laboratório contratado;
• Coleta domiciliar;
• Coleta nos Laboratórios Distritais.

Coleta no laboratório contratado
• Realiza coleta com autorização no Centro de Saúde ou Laboratório Distrital.

Laboratório Distrital
• Importação dos dados cadastrais do posto de coleta (é importante que todo o processo
de coleta seja realizado no sistema para possibilitar a importação dos dados);
• Realização de exames dos postos de coleta;
• Encaminhamento dos exames a serem realizados no Laboratório Municipal de Referência;
• Encaminhamento dos exames a serem realizados nos laboratórios contratados.

Apresentação

Apresentação

Atendimento do usuário com solicitação de exames –
Consulta Médica e/ou Atendimento à demanda espontânea

Liberação dos resultados de exames
• Exames executados na rede própria → Resultados disponíveis no prontuário eletrônico
– SISREDE e inclusive para impressão no prazo de 48 a 72 horas;
• Exames poderão ser priorizados com liberação no mesmo dia;
• Exames executados na rede contratada/conveniada (citologia, anátomo-patológico, FUNED e outros) – Resultados enviados impresso ao Centro de Saúde.
• Comunicação de resultados críticos para os Centros de Saúde: os laboratórios deverão
comunicar os resultados críticos para o Centro de Saúde, via e-mail de acordo com o
Pop Liberação e Comunicação de Resultados Críticos.

Centros de Saúde
• Usuário poderá visualizar e imprimir seu resultado via web;
• Centro de Saúde deverá imprimir o resultado sob demanda e entregar ao usuário;
• Usuário sem acesso à web – deverá procurar o Centro de Saúde para impressão;
• Resultado também estará disponível no prontuário eletrônico do paciente para consulta
dos profissionais solicitantes;
• Os resultados dos laboratórios contratados serão entregues em formato impresso: paciente deverá procurar o Centro de Saúde para buscá-los.

Agendamento para coleta de exames nos Centros de Saúde
• Cadastro com identificação correta do usuário: nome, data de nascimento, sexo, nome
da mãe;
• Usuário cadastrado corretamente: agenda coleta;
• Usuário cadastrado incorretamente: corrigir cadastro → agenda coleta;
• Orientação do preparo para coleta.
(*) – No caso de demanda espontânea o usuário irá comparecer ao Centro de Saúde para cadastro e
realização da coleta, dando continuidade ao fluxo.

Coleta de material biológico
• Usuário com cadastro e preparo adequado → emite etiqueta → coleta;
• Usuário com preparo inadequado → orienta usuário → reagenda coleta;
• Usuário com cadastro errado → corrige cadastro → coleta ou reagenda;
• Material de citologia e anátomopatologia coletado → cadastro → emite etiqueta → envia
material ao laboratório distrital.

16

Fluxo de Amostras
As amostras para realização de exames nos laboratórios da SMSA-BH são originárias de
coletas feitas nos Centros de Saúde, Centro de Referência em Saúde Mental (CERSAM), Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), nos próprios laboratórios da rede e ainda no domicílio
dos usuários.
Após coletadas, as amostras são transportadas para os laboratórios distritais que realizam a
maior parte dos exames. Aqueles exames não realizados nos laboratórios distritais são enviados para o Laboratório Municipal de Referência ou laboratórios conveniados.
Alguns exames que possuem restrições específicas quanto à coleta deverão ser autorizados
para serem coletados diretamente no laboratório contratado especificado.
O trabalho compartilhado entre os Centros de Saúde, distritos sanitários e vigilância epidemiológica é essencial para que uma rede tão complexa e potente possa atender de forma organizada e qualificada às necessidades por demanda de exames laboratoriais.É neste sentido
que a rede de apoio laboratorial da SMSA trabalha na construção de um SUS cada vez mais
integrado e de qualidade.
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do exame na rede SUS-BH

Fase pré-analítica

A fase pré-analítica é de extrema importância para a realização dos exames laboratoriais.
Dados da literatura indicam que até 80% dos erros laboratorais são observados nesta fase,
iniciando pelo Atendimento do paciente, coleta de amostras até que estas estejam liberadas
para as análises. Com o objetivo de reduzir a ocorrência de possíveis falhas, destacamos os
seguintes requisitos:

• Falta de proporcionalidade entre volume de sangue e anticoagulante (não esgotamento do vácuo).
l) Plasma em Citrato:
• Com presença de coágulos e microcoágulos;
• Falta de proporcionalidade entre volume de sangue e anticoagulante (não esgotamento do vácuo);
• Amostra em temperatura ambiente superior a 4 horas após a coleta.
m) Plasma em Fluoreto
• Falta de proporcionalidade entre volume de sangue e anticoagulante (não esgotamento do vácuo).
n) Escarro
• Amostras fora do prazo de conservação.
o) Amostras biológicas para citopatológico
• Amostra com identificação duvidosa;
• Divergência entre: número do frasco, nome do paciente e nº do pedido transcrito
ou digitado na ficha de requisição do exame.

Os profissionais que atuam nos postos de coleta (envolvidos com o agendamento e orientações de coleta, inserção dos exames no SISREDE, geração das etiquetas de identificação,
coleta e conferência de amostras) deverão conferir em todas as etapas:
• Dados pessoais do usuário
Nome completo, sexo, idade (devem ser obrigatoriamente informados nos pedidos de
exames), nome da mãe, nº do prontuário, telefone de contato, nome do responsável
quando menor de idade ou incapacitado, além de todos os outros dados necessários
para obtenção do Cartão Nacional de Saúde (CNS).
• Informações obrigatórias no pedido de exames
a) Nome do profissional solicitante, assim como a sua inscrição no respectivo conselho, carimbo legível e assinatura para pedidos manuais;
b) Data da solicitação;
c) Data/ período sugerido para coleta, se aplicável, tipo de amostra necessária para
a realização de cada exame (exemplos: fezes, urina, urina de 24h, sangue, etc.);
d) Quando houver necessidade de alterações nas solicitações informatizadas (feitas
no SISREDE), como não há possibilidade de fazê-la no sistema, deverão ser feitas
manualmente e requerem assinatura e carimbo próximos a alteração;
e) A rede SMSA-BH preconiza que pedidos externos somente poderão ser aceitos de
profissionais médicos.
No momento de realização da coleta ou recepção de amostras, critérios de rejeição deverão ser aplicados, conforme POP Critérios para aceitação e rejeição de amostras biológicas para realização de exames laboratoriais da SMSA-BH, para que amostras inadequadas não sejam enviadas aos laboratórios que irão processá-las.

1

Fase pré-analítica

Fase pré-analítica

Manual de Exames SUS-PBH

Cadastro

Este Manual tem como objetivo orientar os profissionais da rede SMSA-BH envolvidos com
as atividades de solicitação e coleta de exames laboratoriais. Estas orientações operacionais
visam estabelecer normas e padronizar procedimentos em alguns processos que envolvem
a fase pré-analítica que ocorre nos Centros de Saúde, e, como consequência, a melhoria na
qualidade dos serviços prestados.

São critérios para rejeição de amostra:
a) Amostras sem identificação ou com identificação duvidosa;
b) Solicitação manual de exames sem carimbo e assinatura do profissional e sem inserção no Módulo Coleta;
c) Os cadastros dos usuários no SISREDE sem as solicitações de exames e/ou as
amostras biológicas;
d) Usuário com preparo inadequado;
e) Amostras de urina, fezes e/ou escarro em frascos inadequados;
f) Amostra coletada em tubos ou frascos não íntegros, com vazamento evidente, ou
não, de amostra;
g) Amostra coletada em tubo com data de validade vencida;
h) Urina de 24 horas e urina de jato médio (rotina, cultura e gram) coletadas em horários inadequados, se entregue juntas, a urina de 24 horas deverá ser desprezada
e coletada em outro dia.
i) Amostra em tubo/frasco incorreto;
j) Volume inadequado;
k) Sangue total em EDTA:
• Com presença de coágulos e microcoágulos;
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Fluxograma de realização de exame na rede SMSA-BH
Fluxograma 2 – Realização de exame na rede SMSA-BH

Fase pré-analítica

Solicitação de
exames no SISREDE

Receber usuário com solicitação de
exames laboratoriais/coleta citologia
Sim

CRM

Não

Não

Encaminhar para Gerência

Sim

Orientar preparo e
fluxo de realização1

Coleta no C.S.

Não

Encaminhar
Laboratório Distrital

Fase Pré-analítica

Sim

Não

Orientar usuário para
coleta domiciliar e/ou
laboratório contratado2

Fase pré-analítica

1.1.1 Solicitação de exames no SISREDE

CONSULTA E SOLICITAÇÃO DE EXAMES

Pedido ext. SUS-BH

1.1 Módulo Atendimento

Na rede da SMSA-BH os profissionais que podem solicitar exames, conforme protocolos
específicos de cada categoria, são: médicos, enfermeiros e dentistas. A solicitação de exames
deve ser feita prioritariamente através do SISREDE, no Módulo Atendimento.
Os postos de coleta da rede SMSA-BH recebem solicitações de exames oriundas de profissionais internos à rede (Centros de Saúde, Unidades de Atenção Secundária) ou externos. No
caso de pedidos externos à rede, só podem ser aceitos de profissionais médicos.
No SISREDE - Módulo Atendimento – Procedimentos – os exames estão listados em ordem
alfabética. Quando houver dúvida na localização de algum exame o profissional deve, preferencialmente, utilizar a janela DESCRIÇÃO. O sistema localizará o exame por similaridade. Figura 1:
Figura 1 – Tela de solicitação de exames.
Módulo Atendimento → aba Procedimentos → campo Descrição.

Sim

Agendar coleta3

Cadastro ok?

Agendamento/
orientações de coleta

Não

Corrigir cadastro

Sim

Confirmar agendamento e reorientar
preparo e fluxo de realização

Compareceu para coleta?

Não

Reagendar

Sim

Preparo adequado?

Não

Realização da coleta/
envio citopatológico

Sim

Realizar coleta/envio exame citológico
(preencher relatório de coleta)4

Complementar informações (uso de
medicamentos, peso, pré-natal, etc)

Transportar material e pedidos
para Laboratório Distrital

FIM
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1 Tipos de coleta: laboratório contratado, exames
de urgência e coleta domiciliar.
2 Exame autorizado? Orientar usuário.
3 No caso de demanda espontânea o usuário irá
comparecer ao Centro de Saúde para cadastro e
realização da coleta, dando continuidade ao ﬂuxo.
4 Ao enviar material ao laboratório, anexar
citologia do colo do útero.

O profissional ao inserir algum exame deve ter o cuidado de conferir todos os exames relacionados àquele analito, uma vez que existe um código para cada material. Ex.: Ácido Delta –
Aminolevulínico, existem 4 códigos diferentes, para os quais o exame é solicitado em diversas
amostras. Figura 2.

Orientar Usuário
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Fase pré-analítica

Figura 3 – Tela de solicitação de exames.
Módulo Atendimento → aba Procedimentos → botão Detalhes.

Fase pré-analítica

Figura 2 – Tela de solicitação de exames.
Módulo Atendimento → aba Procedimentos → Exames em Diversos Materiais.

1.2 Módulo Coleta
1.2.1 Agenda futura no SISREDE
Os botões na lateral direita são para o Atendimento dentro dos protocolos e os exames vinculados a eles já aparecem listados.
O botão J deverá ser usado sempre que houver necessidade de descrever/informar o local e
o tipo de amostra biológica a ser analisada. Ex.: exame Micológico. Figura 03.
Na tela de Atendimento o status dos exames é identificado pelas cores (vide Figura 3):

Quando o profissional for solicitar exames a serem realizados em data superior a 30 dias,
deverá clicar em EXAMES FUTUROS para fazer o pedido. Figura 4:
Figura 4 – Tela de solicitação de exames.
Módulo Atendimento → Tela de solicitação de exames → tecla Exames Futuros.

• Verde limão (exame SOLICITADO);
• Verde água (exame COLETADO);
• Lilás (exame AUTORIZADO);
• Vermelho (exame EXCLUÍDO pelo Laboratório Distrital - motivo na tela detalhes);
• Azul (exame EXECUTADO – com resultado);
• Marrom (RECOLETA).
Quando o exame estiver no status EXECUTADO aparecerá a tecla RESULT./DETALHES,
onde será possível visualizar o resultado do exame, o nome do laboratório, o Bioquímico/Biomédico responsável pela liberação, a data e horário da liberação, a data da coleta, o motivo da
recoleta, o motivo da inclusão/ exclusão pelo Laboratório Distrital.
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Em seguida o profissional define o período em que o(s) exame(s) deverá (ão) ser realizado(s)
e seleciona-os. Figuras 5 e 6:

Figura 7 – Tela de solicitação de exames.
Módulo Atendimento → Tela de solicitação de exames → tecla Exames Futuros.

Fase pré-analítica

Fase pré-analítica

Figura 5 – Tela de solicitação de exames.
Módulo Atendimento → Tela de solicitação de exames → Agendamento de Exames Futuros.

Figura 6 – Tela de solicitação de exames.
Módulo Atendimento → Tela de solicitação de exames → Seleção de Exames.

Após a solicitação de exames o profissional deverá conferi-la e se não houver necessidade
de retirar ou incluir nenhum exame, deverá imprimi-la em 1(uma) via.
Se houver algum exame a ser realizado na rede contratada, além de outros na rede própria SMSA-BH, serão impressas 2 (duas) solicitações. O profissional deverá orientar o usuário
quanto ao fluxo.
Importante
Ao término da solicitação, após a impressão, não será possível incluir nenhum exame naquele Atendimento. Por isso, é importante conferir a solicitação antes de terminá-la.
As solicitações para a Rede Contratada deverão ser encaminhadas ao Laboratório Distrital
para obtenção da Autorização de Coleta. Os postos de coleta deverão manter um controle de
envio desses pedidos, assim como do retorno das autorizações.
Não é necessário transcrever pedido externo de médico, porém o posto de coleta deverá
verificar se o pedido externo ao SUS possui CRM válido.
Abaixo alguns modelos de solicitação de exames:
Figura 8 – Solicitação de Exames para a Rede Própria.

Quando o profissional consultar os exames futuros solicitados poderá visualizar o status de
cada um deles através de cores, como descrito anteriormente. Figura 7:
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Antes de realizar o Agendamento de Coleta o posto de coleta deverá conferir a solicitação de
exames com documento do usuário (com foto), além de verificar o seu cadastro no SISREDE.
Caso haja discordância de nome, nome da mãe, idade, sexo, deverá ser feita a correção adequada antes de proceder o Agendamento.
O usuário deverá ser localizado no SISREDE preferencialmente pelo Número do Prontuário
Eletrônico. Se não o tiver, é possível consultar pelo nome, CNS, CPF. Figura 11:

Fase pré-analítica

Fase pré-analítica

Figura 9 – Solicitação de Exames para a Rede Contratada.

Figura 11 – SISREDE – Localizar Paciente.

Figura 10 – Solicitação de Exames Futuros para a Rede Contratada.

O profissional deverá sempre ter o cuidado de conferir o nome da mãe e a data de nascimento, para garantir que se trata do usuário em questão. Figura 12:
Figura 12 – SISREDE – Localizar paciente – Conferência de informações.

CONSULTA E SOLICITAÇÃO DE EXAMES

Agendamento de coleta no SISREDE
1.2.2
Receber usuário com solicitação de
exames laboratoriais/coleta citologia

Fluxograma 3 – Resumo do Fluxo - Agendamento de coleta no SISREDE
Sim

Pedido ext. SUS-BH
Não

CRM

Não

Encaminhar para Gerência

Sim

Orientar preparo e
fluxo de realização1

Coleta no C.S.

Não

Sim

Agendar coleta

Cadastro ok?
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Encaminhar
Laboratório Distrital

Não

Orientar usuário para
coleta domiciliar e/ou
laboratório contratado2

Sim
3

Não

Sim

Confirmar agendamento e reorientar
preparo e fluxo de realização

Corrigir cadastro
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Fase pré-analítica

Figura 13 – Tela de Cadastro de Pessoa Física.

O usuário deverá ser orientado a retornar no posto de coleta para buscar a Autorização de
coleta em laboratório contratado quando for o caso. Deverá alertá-lo que essa autorização tem
validade de 30 dias.
No caso de exames solicitados na AGENDA FUTURA, onde o profissional deseja que o usuário faça o exame futuramente, será possível fazer o Agendamento da Coleta em data mais próxima. Na tela aparecerão os exames disponíveis para coleta naquela data desejada. Figura 15:

Fase pré-analítica

Ao selecionar o paciente/usuário o SISREDE abrirá a tela de Cadastro de Pessoa Física. Figura 13:

Figura 15 – Agendamento de Coleta → Agenda Futura.

CONSULTA E SOLICITAÇÃO DE EXAMES

Receber usuário com solicitação de
exames laboratoriais/coleta citologia
Sim

Pedido ext. SUS-BH

CRM

Não

Não

Encaminhar para Gerência

Sim

Orientar preparo e
fluxo de realização1

Em seguida procederá ao Agendamento da Coleta. Figura 14. É preconizado que a coleta
seja agendada para no máximo 5 dias úteis após a solicitação de exames.
Figura 14 – Agendamento da Coleta.

Coleta no C.S.

Não

Encaminhar
Laboratório Distrital

Sim

Não

Orientar usuário para
coleta domiciliar em
laboratório conveniado2

Sim

Agendar coleta

3

Cadastro ok?

Não

Corrigir cadastro

Sim

Realização da coleta e inserção de exames
1.2.3
Confirmar agendamento e reorientar
preparo e fluxo de realização

Fluxograma 4 – Resumo do Fluxo - Realização da coleta e inserção de exames
Compareceu para coleta?

Não

Reagendar

Sim

Preparo adequado?

Não

Sim

Realizar coleta/envio exame citológico
(preencher relatório de coleta)4

Complementar informações (uso de
medicamentos, peso, pré-natal, etc)

Transportar material e pedidos
para Laboratório Distrital

O Posto de Coleta, nesse momento, deverá orientar o usuário quanto ao preparo para a coleta relativa aos exames solicitados, fornecendo os frascos quando for o caso.

30

FIM

Orientar Usuário
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Em seguida, o profissional deverá selecionar os exames que serão coletados naquele momento, clicando nos exames que foram solicitados no SISREDE e aparecem na tela. Caso o paciente
não possa coletar algum exame, o mesmo deverá ser desclicado. Figura 18:
Figura 18 – Módulo Coleta → Seleção de Exames.

Fase pré-analítica

Fase pré-analítica

Antes de realizar propriamente a coleta é importante verificar se o paciente seguiu rigorosamente as orientações de coleta (jejum, preparo, frascos corretos).
Se a solicitação dos exames foi feita no SISREDE eles já aparecem no Módulo Coleta. Com
isso haverá menor índice de erros, pois não serão inseridos por outros profissionais.
Figura 16 – SISREDE → Módulo Coleta de Material Biológico.

No momento do uso do Módulo Coleta (antes de confirmar o Atendimento e gerar as etiquetas), o posto de coleta deverá conferir os dados do paciente no SISREDE com a solicitação de
exames e documento com foto. Figura 17.
Conferir os dados também no momento da coleta de sangue.
Figura 17 – Módulo Coleta → Tela de seleção/Conferência dos Dados do Paciente.

Quando os exames não tiverem sido solicitados através do SISREDE será necessário clicar
em INSERIR EXAME (Figura 18) e em seguida informar se o profissional solicitante é interno
ou externo à rede SMSA-BH (figura 19):
Figura 19 – Módulo Coleta → Localizar profissional solicitante interno ou externo.
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Figura 20 – Módulo Coleta → Localizar profissional solicitante.
(pela inscrição no conselho de classe ou nome).

Após inserção os exames aparecem na tela inicial para conferência. Se for inserido algum
exame equivocadamente, é só desclicar nele que não será gerada etiqueta do mesmo (Figura
22). Se o paciente não tiver coletado, por exemplo, urina ou fezes naquela data, o profissional
deverá desclicar nos exames correspondentes e entregar ao usuário um Formulário de Exames
Pendentes (figura 23), orientando-o a retornar ao posto de coleta no prazo determinado para
entregar/coletar o material faltante.

Fase pré-analítica

Fase pré-analítica

Em seguida deve-se inserir o CRM, COREN ou CRO do profissional solicitante (quando interno à rede SMSA-BH). Se o pedido for externo inserir apenas o CRM. Se preferir, é possível
localizar o profissional solicitante procurando pelo nome do mesmo. Figura 20:

Figura 22 – Módulo Coleta → tela inicial após inserção dos exames solicitados.

Em seguida o profissional deverá inserir os exames solicitados. Para isso, ele deverá ter o
cuidado de conferir todos os exames relacionados àquele analito, uma vez que existe um código para cada material. Ex.: Ácido úrico, existem 2 códigos diferentes, para os quais o exame
poderá ser solicitado em amostras de sangue ou urina de jato médio. Figura 21:
Figura 21 – Módulo Coleta → Inserção de Exames.

Figura 23 – Formulário Exames Pendentes.

Caso o profissional tente inserir um exame que tenha sido solicitado para o usuário através
da AGENDA FUTURA, aparecerá a mensagem vista na próxima página (Figura 24):
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Fase pré-analítica

Figura 26 – Módulo Coleta → Medicamentos em uso.

Fase pré-analítica

Figura 24 – Módulo Coleta → exame solicitado na Agenda futura.

Após conferir todos os exames, desmarcar aquele exame cujo material não foi entregue, o
profissional deverá finalizar a coleta, completar com informações importantes como: medicamentos em uso, se é rotina de Pré-natal, a data da última menstruação. Figuras 25 e 26:

Abrir a aba Ordem de serviço, selecionar o paciente atendido e imprimir as etiquetas dos
frascos/ tubos/pedidos. Figura 27:
Figura 27 – Módulo Coleta → Ordem de Serviço → Impressão de etiquetas.

Figura 25 – Módulo Coleta → Finalização do Atendimento.

Não se recomenda entregar as etiquetas para os usuários. Elas devem seguir para o local da
coleta, para conferência pelo coletor, juntamente com a solicitação de exames. A identificação
dos tubos/frascos deve ser feita na frente do usuário no momento da coleta.
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A geração das etiquetas dos exames citopatológicos deve ser feita no dia do envio da amostra ao Laboratório Distrital, impreterivelmente.
O SISREDE permite imprimir as etiquetas (registrar a coleta no Módulo Coleta) apenas daqueles materiais cuja coleta/ Atendimento foi inserido no Módulo Atendimento. Caso a Ficha
SISCOLO tenha sido confeccionada manualmente e o Atendimento não tenha sido registrado
no SISREDE o nome da usuária não aparecerá na tela.
Para isso, no Módulo Coleta, clicar em EXAME CITOPATOLÓGICO. Figura 28:
Figura 28 – Módulo Coleta → Exame Citopatológico.

Imprimir as etiquetas, etiquetar os frascos correspondentes às Fichas. Ressaltamos a importância do correto preenchimento da ficha Siscolo e identificação da lâmina e frasco.

Fase pré-analítica

Fase pré-analítica

1.2.4 Remessa de exames citopatológicos ao Laboratório Distrital

2 Instruções para coleta de amostras biológicas
Urina rotina, Gram e Urocultura
Homens:
• Lavar as mãos;
• Lavar as partes íntimas com bastante água e sabão;
• Enxaguar e secar com papel toalha ou toalha limpa;
• Coletar de preferência a primeira urina da manhã ou aguardar um período mínimo
de 4 horas sem urinar para depois efetuar a coleta;
• Após a higiene desprezar o primeiro jato de urina, no vaso sanitário e sem interromper o jato, colher o jato médio no pote largo sem tampa. Transferir a urina coletada
imediatamente para os dois tubos, tampando-os bem.
Mulheres:
• Lavar as mãos;
• Lavar a genitália com água e sabão, de frente para trás;
• Enxaguar com bastante água e secar com papel toalha ou toalha limpa;
• Separar os grandes lábios com a mão e realizar a coleta;
• Coletar de preferência a primeira urina da manhã ou aguardar um período mínimo
de 4 horas sem urinar para depois efetuar a coleta;
• Após a higiene desprezar o primeiro jato de urina, no vaso sanitário e sem interromper o jato, colher o jato médio no pote largo sem tampa. Transferir a urina coletada
imediatamente para os dois tubos, tampando-os bem.

Selecionar a(s) paciente(s) cujo(s) material (is) esteja(m) pronto(s) para envio ao Laboratório
Distrital. Figura 29:
Figura 29 – Módulo Coleta → Remessa de Exame Citopatológico.

Crianças:
• Lavar as partes íntimas da criança com bastante água e sabão neutro, enxugando
com papel toalha, toalha limpa ou gaze estéril;
• Colocar o coletor que deverá ser trocado de hora em hora, até que a criança urine;
• Repetir a higienização sempre que for necessário trocar o coletor;
• Identificar o frasco/coletor com nome completo sem abreviaturas.

Urina 24 horas
Amilase, Clearance de Creatinina, Clearance de ureia, Cloreto,
Creatinina, Glicose, Microalbuminúria, Proteinúria

• Esvaziar a bexiga antes de iniciar a coleta (anotar o horário);
Atenção: Este é o horário de início da coleta.
• Coletar todas as urinas até o mesmo horário do início da coleta (anotar o horário);
Atenção: Este é o horário do término da coleta.
• Identificar o frasco com nome completo sem abreviaturas;
• Manter sempre o frasco com a urina fechado na geladeira;
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Exemplo prático:
• Acordar às 6 horas, desprezar a urina no vaso sanitário;
• Coletar todas as urinas do dia e da noite até as 6 horas do dia seguinte, sem perder
nenhuma urina.

Urina de jato médio (UJM), Dosagens Bioquímicas
Ácido Úrico, Cloreto, Creatinina, Glicose, Ureia

• Lavar as mãos;
• Lavar as partes íntimas com bastante água e sabão;
• Enxaguar e secar com papel toalha ou toalha limpa;
• Coletar de preferência a primeira urina da manhã;
• Após a higiene desprezar o primeiro jato de urina, no vaso sanitário e sem interromper o jato, colher o jato médio no pote largo sem tampa. Transferir a urina coletada
imediatamente para os dois tubos, tampando-os bem.

Pesquisa de Enterobius vermiculares –
Oxiurus (fita gomada) - Exame Parasitológico
Preparo
Este exame deve ser feito pela manhã ao despertar, antes do paciente tomar banho
ou defecar.

Fase pré-analítica

Fase pré-analítica

• Coletar em frasco fornecido pelo centro de saúde ou em frasco de água mineral sem gás.

Material
Um tubo com fita durex transparente, fixada no fundo do mesmo com a parte colante
para cima e uma lâmina para fixação da fita durex após coleta da amostra (materiais
fornecidos pelo laboratório).
Coleta
• Levar o tubo com a fita até a região perianal e fazer pressão em diversos lados;
• Colocar a fita sobre a lâmina, tendo o cuidado de deixá-la lisa, sem rugas;
• Envolver a lâmina em uma folha de papel e levar ao laboratório;
• Evitar atrito com outros objetos para não quebrar ou deslocar a fita da lâmina.

Jejum obrigatório para coleta de sangue
Fezes, Pesquisa de Sangue Oculto
Amostra: Fezes recentes, sem qualquer conservante (MIF, formalina, etc).
• Evacuar/defecar em recipiente limpo e seco;
• Obter um pouco de amostra do início, meio e fim das fezes; se tiver muco, pus ou
sangue, preferir. Ter o cuidado de não ultrapassar a metade do frasco;
• Não coletar fezes durante o período menstrual, ou se tiver hemorroida com sangramento.
Preparo do paciente:
• Restrições a dietas não são necessárias.
• Suspender o uso de bebida alcoólica três dias antes da coleta.
• Aspirina, antiinflamatório e outros medicamentos tomados em excesso podem causar irritação gastrointestinal, provocando sangramentos ocultos. Procure orientações com seu médico, caso faça uso de qualquer um destes medicamentos.
• Identificar o frasco com nome completo sem abreviaturas.

Fezes, exame parasitológico
• Evacuar/defecar em recipiente limpo e seco. Evitar que se misture com urina;
• Obter um pouco de amostra do início, meio e fim das fezes; se tiver muco, pus ou
sangue, preferir;
• Colocar a amostra em frasco bem vedado;
• Se coletado com conservante, observar as orientações contidas no frasco;
• O número de amostras a serem coletadas e a periodicidade dependem da orientação médica;
• Identificar o frasco com nome completo sem abreviaturas.
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• Para coleta de colesterol e triglicérides, o jejum deve ser de 12 horas;
• Para coleta dos outros exames, o jejum deve ser de 8 horas;
• Para crianças até 5 anos, recomenda-se jejum de 3 a 4 horas. Entretanto, aquelas
que estiverem em amamentação, o jejum deverá ser de 1 a 3 horas ou no intervalo
entre uma mamada e outra;
• Em crianças acima de 5 anos de idade, o jejum recomendado é o mesmo que para
os adultos;
• Durante o período de jejum, o paciente poderá beber água e não deve suspender o
uso de medicamentos sem autorização do seu médico.

BAAR, no escarro
• Coletar preferencialmente pela manhã, em jejum e antes da higiene bucal;
• Respirar fundo e tossir profundamente, procurando trazer o escarro de dentro dos
pulmões e colocá-lo dentro do frasco de boca larga, evitando coletar saliva;
• Volume de amostra: 5 a 10 ml de escarro;
• Coletar o número de amostras conforme orientação médica e identificar o frasco
com nome completo e data da coleta;
• Encaminhar o frasco com amostra ao posto de coleta imediatamente.

BAAR, cultura no escarro
• Coletar preferencialmente pela manhã, em jejum e antes da higiene bucal;
• Respirar fundo e tossir profundamente, procurando trazer o escarro de dentro dos
pulmões e colocá-lo dentro do frasco de boca larga, evitando coletar saliva;
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BAAR, cultura na urina
• Coletar o número de amostras conforme orientação médica e identificar o frasco
com nome completo e data da coleta;
• Coletar todo volume urinário da primeira urina da manhã, em frasco de água mineral
e mantê-lo em geladeira até o momento de levar ao centro de saúde;
• Encaminhar o frasco com amostra ao posto de coleta imediatamente.

Tuberculose, Teste Rápido Molecular
• Coletar o escarro preferencialmente pela manhã, em jejum e antes da higiene bucal;
• Respirar fundo e tossir profundamente, procurando trazer o escarro de dentro dos
pulmões e colocá-lo dentro do frasco de boca larga;
• Volume de amostra: 5 a 10 mL de escarro;
• Numero de amostras: uma (1);
Atenção: é critério de rejeição para esta metodologia amostras de escarro sanguinolento, de pacientes em controle de tratamento (fazer baciloscopia) e fora do prazo da temperatura de conservação (amostra é estável até 7 dias, sob refrigeração entre 2 e 8°C).
• Encaminhar o frasco com amostra ao posto de coleta imediatamente;
• Necessário preenchimento da ficha de encaminhamento de cultura para micobactérias.

Glicose de Jejum e duas horas pós- dextrosol
• Manter dieta normal, com restrição de bebida alcoólica nos três dias que antecedem a coleta;
• Comparecer ao Laboratório Distrital às 7h (2ª a 6ª feira em jejum de 8h) ou conforme
agendamento;
• Se houver no pedido exame Triglicérides e/ou Colesterol, o jejum deverá ser de 12 horas;
• O usuário deverá ter disponibilidade para permanecer no Laboratório por cerca de
2h no dia da coleta.

Glicose de Jejum e pós-prandial
• Comparecer ao Laboratório Distrital às 7h (2ª a 6ª feira) ou conforme agendamento;
• Se tiver exames de colesterol e/ou triglicérides, fazer jejum de 12 horas;
• Almoçar entre 10h e 12h ou conforme orientações do Centro de Saúde;
• Após duas horas do início do almoço, sem atraso, apresentar-se ao Centro de Saúde ou laboratório distrital para coletar o sangue;
• Não modificar o hábito alimentar;
• Após o almoço não deverá ser ingerido nenhum outro tipo de alimento.
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PSA Total e Livre
• Jejum alimentar de 8 horas;
• Antes da coleta, não fazer exercícios pesados por 24 horas, incluindo andar de bicicleta;
• Não manter relações sexuais ou masturbações 2 dias antes da coleta de sangue;
• Após exame de toque retal e/ou ultrassom transretal, aguardar 2 dias para fazer a
coleta de sangue;
• Após colonoscopia, aguardar 15 dias;
• Após biópsia de próstata, aguardar 1 mês.

Fase pré-analítica

Fase pré-analítica

• Volume de amostra: 5 a 10 ml de escarro;
• Coletar o número de amostras conforme orientação médica e identificar o frasco
com nome completo e data da coleta;
• Encaminhar o frasco com amostra ao posto de coleta imediatamente.

Prolactina
• Jejum alimentar de 8 horas;
• Não fazer exercício físico intenso um dia antes da coleta de sangue;
• Descansar 30 minutos antes da coleta;
• Informar a data da última menstruação.

3 Orientações para coleta de sangue venoso, acondicionamento

e transporte das amostras biológicas para realização de exames
laboratoriais na rede SUS-BH

Este documento propõe a normatização quanto à coleta de sangue venoso, acondicionamento e transporte das amostras biológicas coletadas nos Centros de Saúde até os laboratórios onde os exames serão realizados, bem como padronizar, otimizar e rastrear as ações de
trabalho em todo o fluxo.

3.1 Procedimentos antes da coleta
3.1.1 Preparo da sala de coleta
a) Verificar se a sala de coleta está limpa e com todos os materiais necessários para iniciar
as coletas;
b) Verificar e registrar a temperatura do frigobar em planilha própria, a variação deve estar
entre 2 – 8ºC.

3.1.2 Preparo da caixa térmica para transporte
a) Antes de iniciar as coletas, calçar as luvas, climatizar a caixa térmica com a quantidade
necessária de barras de gelox congelados, para manter a temperatura adequada. Sempre observar a validade do gelox;
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• Mantenha as unhas limpas e curtas;
• Retire anéis, pulseiras e outros adornos;
• Molhe as mãos e aplique o sabonete líquido nas palmas;
• Ensaboe todas as faces por 40 a 60 segundos, conforme
figuras a seguir:
Figura 30 – Lavagem das mãos com água e sabão.
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3.2 Procedimentos durante a coleta

Fase pré-analítica

Fase pré-analítica

b) Não abrir a caixa durante o período da coleta;
c) Observar se o termômetro da caixa está funcionando corretamente.

3.2.1 Recepção do Usuário no Centro de Saúde
a) Ao iniciar o Atendimento ao usuário que vai realizar coleta de amostras biológicas, solicitar documento de identidade, pedido de exames, Ficha de Notificação Epidemiológica
e Ficha de encaminhamento, quando necessário;
b) Conferir os dados do pedido de exames, da Ficha de Notificação Epidemiológica e da
Ficha de encaminhamento com o documento de identidade do usuário;
c) Verificar se no pedido de exames do usuário existe algum exame que requer preparo
prévio, como jejum, repouso, etc. Conferir a realização deste procedimento pelo usuário;
d) Se o preparo do usuário está adequado, verificar se a inserção dos exames no Sistema
Gestão (SISREDE) confere com a solicitação de exames apresentada pelo usuário ou,
caso o pedido de exames seja manual, inserir os exames no sistema;
e) Se o pedido contiver exames de urina jato médio, urina 24 horas, fezes e/ou escarro,
conferir se o usuário trouxe a(s) amostra(s);
f) Se o usuário não trouxe a(s) amostra(s), desmarcar o(s) respectivo(s) exame(s) no Sistema Gestão (SISREDE), riscar o(s) exame(s) no pedido e preencher o Formulário de
Exames Pendentes. Com esse formulário, o usuário terá três dias úteis para entregar
a(s) amostra(s) no Centro de Saúde. É a forma padronizada para sinalizar ao Laboratório Distrital que a(s) amostra(s) está(ão) pendente(s);
g) Se o usuário trouxe a(s) amostra(s), finalizar a coleta;
h) Terminado a inserção de exames, o usuário deverá ser encaminhado para a sala de coleta.

3.2.2 Higienização das mãos
O coletador / flebotomista deve higienizar as mãos entre as coletas, evitando assim a contaminação cruzada. Esta higienização pode ser feita com água e sabão ou álcool. A fricção com
álcool reduz em 1/3 o tempo despendido pelos profissionais de saúde para a higiene das mãos,
justificando a preferência por esta ação básica de controle.
A Figura 30 mostra o procedimento para lavagem das mãos com água e sabão.

A higienização das mãos é o ato isolado mais importante para o controle de
infecções na assistência à saúde, segundo estudos científicos.
A Comissão Municipal de Controle de Infecção Relacionada à Assistência (COMCIRA)
recomenda a prática
da higienização das mãos
exercício profissional.
Recepção
e acondicionamento
de no
amostras
de urina,

3.2.3

fezes e escarro

As amostras de urina, fezes ou escarro devem ser identificadas, colando a etiqueta, individualmente, em cada frasco
e conferindo se o frasco está bem vedado. Não colar a etiqueta na tampa do frasco.
Figura 31 – Frasco de urina jato médio
devidamente identificado e
acondicionado em saco plástico.
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Caso o usuário encaminhe mais de um frasco de urina 24 horas, eles devem ser agrupados
por usuário e envolvidos com uma gominha.
As amostras recebidas e devidamente identificadas e embaladas devem ser armazenadas
no frigobar até o preparo das caixas térmicas
de transporte.

Figura 32 – Frasco de urina 24 horas.

h) Definir o local para a venopunção, examinando cuidadosamente o braço do usuário e
selecionando uma veia que é facilmente palpável. Não realizar procedimento de coleta
no braço:
I. Que está ao lado de uma mastectomia;
II. Onde o paciente foi submetido a uma infusão intravenosa;
III. Com hematoma, edema ou contusão;
IV. Com múltiplas punções;
V. Com fístula de hemodiálise ativa.
i) Fazer antissepsia do local
Figura 35 – Preparo do sistema de coleta a vácuo.
com algodão umedecido em
álcool etílico 70°, fazendo
movimento circular do centro para a periferia. Permitir
a secagem da área por 30
segundos, para evitar hemólise da amostra e, também, a
sensação de ardência quando a veia do usuário for puncionada. Não assoprar e não
tocar novamente no local
após a antissepsia;
j) Garrotear o braço do usuário e pedir a ele para fechar a mão;
k) Posicionar o dispositivo de segurança e retirar a proteção que recobre a agulha de coleta. Observando se bisel ficou voltado para cima;
l) Fazer a punção numa angulação oblíqua de 30º, com o bisel da agulha voltado para
cima, conforme figuras 36 e 37. Se necessário, para melhor visualizar a veia, esticar a
pele com a outra mão (longe do local onde foi feita a antissepsia);

7

3.2.4 Coleta de sangue venoso a vácuo

5

Figura 33 – Uso do sistema a vácuo para coleta de sangue
a) Conferir o documento de identificação com foto com o pedido de exames, as etiquetas, a
Ficha de Notificação Epidemiológica e a ficha de encaminhamento de amostra, se houver;
b) Conferir e ordenar todo o material a ser utilizado no procedimento, de acordo com as etiquetas geradas pelo sistema;
c) Informar ao paciente antes e
durante a execução de todos os
procedimentos;
d) Higienizar as mãos com álcool 70° (repetir esse procedimento a cada usuário);
e) Calçar as luvas que devem ficar bem aderidas à pele para que não haja perda da sensibilidade na hora da punção (repetir esse procedimento a cada usuário);
f) Abrir o lacre da agulha de coleta múltipla de sangue a vácuo em frente ao usuário. Retirar a proteção transparente e rosquear a agulha no adaptador (canhão) do sistema a
vácuo, conforme figuras 33.
g) Posicionar o braço do usuário no suporte, inclinando-o para baixo na altura do ombro,
conforme figura 34;
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Figura 36,37 – Preparo do sistema de coleta a vácuo.
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Figura 34 – Preparo do usuário para a venopunção.

6
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Figura 42 – Descarte da agulha e
adaptador em recipiente
para materiais
perfurocortantes.
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o) Realizar a troca dos tubos sucessivamente, seguindo a ordem:
I. Tubo tampa azul – Citrato;
II. Tubo tampa amarela - com gel separador;
III. Tubo âmbar;
IV. Tubo tampa roxa - EDTA;
V. Tubo tampa cinza - Fluoreto.
p) Homogeneizar a amostra imediatamente após a retirada de cada tubo, invertendo-o
suavemente de 5 a 8 vezes, conforme figura 39. Não chacoalhar o tubo;

Figura 39 – Homogeneização suave do tubo.

q) Após a retirada do último tubo, remover a agulha da veia do usuário, fazer a compressão no local da punção com algodão ou gaze secos e acionar imediatamente o dispositivo de segurança da agulha;
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Figura 40,41 – Remoção da agulha com acionamento do dispositivo de segurança.

Figura 43 – Estancamento do sangue.

16
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t) Etiquetar os tubos e o pedido de
exames com as etiquetas do usuário. A etiqueta deve ser colocada de
forma transversal, sobre a etiqueta
do tubo, de maneira que se possa
visualizar o nível de sangue;

16
s) Exercer pressão no local elevando o braço, em geral de 1 a 2 minutos, evitando
assim a formação de hematomas e sangramentos. Se o usuário estiver em condições de fazê-lo, orientá-lo adequadamente para que faça a pressão até que
o orifício da punção pare de sangrar;
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Figura 44 – Identificação dos
tubos de sangue.

Nome:

11
12
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r) Descartar o conjunto (agulha e adaptador) em
recipiente para materiais perfurocortantes;

Figura 38 – Introdução do tubo no adaptador.

Fase pré-analítica

Fase pré-analítica

m) Inserir o primeiro tubo no adaptador
(canhão), pressionando-o até o limite;
n) Quando o sangue começar a fluir para
dentro do tubo, desgarrotear o braço do
usuário e pedir para que abra a mão. O
tempo de garroteamento não deve exceder a um minuto;

u) Fazer curativo oclusivo no local da punção;

18
Figura 45 – Curativo oclusivo no local da punção.
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v) Orientar o usuário para que não dobre o braço, não carregue peso ou bolsa a tiracolo no
mesmo lado da punção por no mínimo uma hora, e não mantenha a manga da camisa
dobrada, porque pode funcionar como torniquete;
w) Mostrar ao usuário que os tubos e os frascos estão etiquetados com seu nome completo;
x) Verificar se há alguma pendência, fornecendo orientações adicionais ao usuário, se for
necessário;
y) Certificar-se das condições gerais do usuário, perguntando se está em condições de se
locomover sozinho. Entregar o comprovante para retirada do resultado e liberá-lo;
z) Manter os tubos na ordem, na grade, em posição vertical, para facilitar a conferência
final e para evitar formação de microcoágulos.

3.2.5 Coleta de sangue venoso com seringa e agulha
A coleta de sangue venoso com seringa e agulha deve ser evitada em razão da segurança
para o coletador e redução da qualidade da amostra obtida.
A qualidade da amostra pode ser comprometida por se tratar de um sistema de coleta aberto
e por existir a possibilidade de, na etapa de transferência do sangue para os tubos, o volume ficar acima ou abaixo da capacidade dos mesmos, alterando a proporção correta de sangue/aditivo. Além da possibilidade de maior ocorrência de hemólise, formação de microcoágulos e fibrina.
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a) Conferir o documento de identificação com foto com o pedido de exames, as etiquetas, a
Ficha de Notificação Epidemiológica e a ficha de encaminhamento de amostra, se houver;
b) Conferir e ordenar todo o material a ser utilizado no procedimento, de acordo com as
etiquetas, e avaliar o volume da seringa a ser utilizada, de forma a obter uma quantidade de sangue suficiente para garantir o enchimento de todos os tubos;
c) Informar ao paciente antes e durante a execução de todos os procedimentos;
d) Higienizar as mãos com álcool 70º (repetir esse procedimento a cada usuário);
e) Calçar as luvas, que devem ficar bem aderidas à pele para que não haja perda da sensibilidade na hora da punção (repetir esse procedimento a cada usuário);
f) Posicionar o braço do usuário no suporte, inclinando-o para baixo na altura do ombro,
conforme figura 46;
Figura 46 – Preparo do usuário para a venopunção.
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g) Definir o local para a venopunção, examinando cuidadosamente o braço do usuário e
selecionando uma veia que é facilmente palpável. Não realizar procedimento de coleta
no braço:
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I. Que está ao lado de uma mastectomia;
II. Onde o paciente foi submetido a uma infusão intravenosa;
III. Com hematoma, edema ou contusão;
IV. Com múltiplas punções;
V. Com fístula de hemodiálise.

Fase pré-analítica
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Figura 47 – Retirada da tampa de
proteção da agulha.

h) Fazer antissepsia do local com algodão umedecido em álcool etílico 70%, fazendo movimento circular do centro para a periferia. Permitir a secagem da área por 30 segundos,
para evitar hemólise da amostra e, também, a
sensação de ardência quando a veia do usuário for puncionada. Não assoprar e não tocar
novamente no local após a antissepsia;
i) Abrir a embalagem da seringa em frente ao
usuário;
j) Garrotear o braço do usuário pedindo a ele
para fechar a mão;
k) Retirar a proteção da agulha hipodérmica;
l) Fazer a punção numa angulação oblíqua de
30º, com o bisel da agulha voltado para cima.
Se necessário, para melhor visualizar a veia,
esticar a pele com a outra mão (longe do local onde foi feita a antissepsia);
m) Quando o sangue começar a fluir para dentro da seringa, desgarrotear o braço do usuário
e pedir para que abra a mão. O tempo de garroteamento não deve exceder a um minuto;
n) Aspirar devagar o volume necessário de acordo com a quantidade de sangue requerida
nos tubos a serem utilizados. Aspirar o sangue evitando bolhas e espuma, e com agilidade, pois o processo de coagulação no organismo do usuário já foi ativado no momento da punção;
o) Retirar a agulha da veia do usuário e fazer a compressão no local da punção com algodão ou gaze secos;
p) Exercer pressão no local elevando o braço, em geral de 1 a 2 minutos, evitando assim
a formação de hematomas e sangramentos. Se o usuário estiver em condições de fazê-lo, orientá-lo adequadamente para
que faça a pressão até que o orifício da punção pare de sangrar;
Figura 48 – Estancamento do sangue.
q) Acionar o dispositivo de segurança da agulha. Descartar a agulha
imediatamente após sua remoção
do braço do paciente, em recipiente para materiais perfurocortantes,
sem a utilização das mãos (não reencapar a agulha);
r) Abrir a tampa do primeiro tubo e
deixar que o sangue escorra devagar pela parede do tubo, evitando hemólise;

20
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Nome:
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Nome:

u) Não esquecer de fazer o processo
tubo a tubo, para evitar a troca de
tampas dos tubos, causando erro
de diagnóstico;
v) Etiquetar os tubos e o pedido de
exames com as etiquetas do paciente. A etiqueta deve ser colocada de forma transversal, sobre a
etiqueta do tubo, de maneira que se
possa visualizar o nível de sangue;
w) Fazer curativo oclusivo no local da punção;
x) Orientar o usuário para que não dobre o braço, não carregue peso ou bolsa a tiracolo no
mesmo lado da punção por no mínimo uma hora, e não mantenha a manga da camisa
dobrada, porque pode funcionar como torniquete;
y) Mostrar ao usuário que os tubos e os frascos estão etiquetados com seu nome completo;
z) Verificar se há alguma pendência, fornecendo orientações adicionais ao usuário, se for
necessário;
aa) Certificar-se das condições gerais do usuário, perguntando se está em condições de
se locomover sozinho, entregar o comprovante para retirada do resultado, e liberá-lo;
bb) Manter os tubos na ordem para facilitar a conferência final.

Nome:

t) Realizar a transferência do sangue para os tubos sucessivamente, seguindo a ordem:
I. Tubo azul – Citrato;
II. Tubo amarelo ou vermelho - com gel separador;
III. Tubo âmbar;
IV. Tubo roxo - EDTA;
Figura 51 – Curativo oclusivo no local da punção.
V. Tubo cinza - Fluoreto.

Nome:
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Figura 52 – Grade com tubos de sangue
na posição correta para
o transporte.

Nome:

Figura 50 – Homogeneização suave do tubo.

a) Ordenar os pedidos de exames de acordo
com o número de origem;
b) Ordenar os tubos de sangue de acordo com
os pedidos de exames;
c) A grade com tubos de sangue deve ser envolvida por duas gominhas evitando que os
tubos saiam da grade durante o transporte,
causando hemólise;
d) Os frascos de citologia devem vir com a
etiqueta de identificação fixada na vertical,
sem cobrir o número do frasco. Os frascos
devem ser unidos por gominha. Os pedidos
(Formulário SISCOLO) não devem vir juntos
com os frascos, e sim na pasta de pedidos;
e) Amostras não devem ser enviadas sem o
pedido de exames e vice-versa;
f) Acondicionar as amostras biológicas nas
caixas térmicas para transporte, seguindo as
orientações dos tópicos 5 e 6 deste manual;
g) Organizar a sala de coleta, repondo todo o
material necessário para realizar as coletas
do dia seguinte.

Nome:
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s) Fechar o tubo e homogeneizar, invertendo-o
suavemente de 8 a 10 vezes, conforme figura 50. Não chacoalhar o tubo;

3.3 Procedimentos após a coleta

Nome:

Fase pré-analítica

Figura 49 – Transferência do sangue
da seringa para os tubos.

Figura 53 – Frascos de citologia na
posição correta para
transporte
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3.4 Acondicionamento das amostras biológicas nas caixas
térmicas e monitoramento da temperatura

Retirar das caixas térmicas as embalagens de gelo reutilizável que foram colocadas para
climatização, ao iniciar a rotina do dia. A caixa térmica deve ser organizada de forma que as
amostras de sangue não entrem em contato direto com o gelo, tendo o cuidado de deixar a
grade bem sustentada, evitando que os tubos caiam no interior da caixa.
As amostras de fezes, escarro e urina podem ficar em contato com o gelo.
A temperatura da caixa térmica deve ser monitorada e registrada desde o fechamento da
caixa no posto de coleta até sua entrada no Laboratório.
A responsabilidade pelo acondicionamento correto das amostras biológicas deve ser compartilhada pelo posto de coleta e pelos Laboratórios Distritais visando a garantir a condição e a
temperatura ideal, assegurando assim a integridade e estabilidade das amostras.
Os Laboratórios Distritais devem, portanto, dar o “feedback” ao posto de coleta para que
este tenha condições de ajustar, se necessário, a quantidade de gelo retornável nas caixas, a
quantidade de amostras, a condição da caixa, entre outras medidas.
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a) Após a coleta e acondicionamento adequado das amostras, as caixas com todo o material deverão ser transportadas ao laboratório;
b) O profissional do centro de saúde deverá receber as caixas vazias e entregar as caixas
com as amostras ao responsável pelo transporte;
c) As caixas com as amostras não deverão ser abertas para que se mantenha a temperatura de transporte;
d) As amostras para transporte não deverão ser manuseadas pelo responsável pelo transporte sem que estejam adequadamente acondicionadas;
e) Não utilizar caixas para transporte que não estejam padronizadas na rede laboratorial;
f) A responsabilidade pelo preparo e acondicionamento das amostras é da equipe de coleta do Centro de Saúde e demais Unidades que coletam;
g) O transporte das caixas deve ser ágil o suficiente para garantir a qualidade e integridade das amostras;
h) As caixas térmicas devem ficar apoiadas no veículo de forma a não virarem durante o
transporte e protegidas de umidade e calor;
i) O responsável pelo transporte deverá ser treinado em como proceder em caso de acidente com as caixas e/ou amostras biológicas.

3.6 Material de segurança para o transporte
O veículo para o transporte deve estar equipado com:
a) Avental descartável;
b) Frasco rotulado com álcool 70º para limpeza das mãos;
c) Frasco rotulado com solução de hipoclorito de sódio a 1%;
d) Luvas;
e) Papel toalha;
f) Sacos para lixo infectante.

3.8 Limpeza das caixas térmicas
Procedimento sob responsabilidade dos Postos de Coleta.
a) Utilizar luvas de autoproteção e avental;
b) Separar o material necessário:
I. Solução detergente;
II. Pano limpo e seco;
III. Esponja macia de limpeza.
c) Esfregar a caixa com esponja umedecida em solução detergente (neutro, de uso hospitalar ou enzimático);
d) Remover a solução detergente da caixa com pano úmido.
e) A limpeza é diária e deve ser registrada em planilha padronizada.

Fase pré-analítica

Fase pré-analítica

3.5 Transporte das amostras biológicas para o Laboratório Distrital

3.9 Desinfecção das caixas térmicas contaminadas com matéria
orgânica (sangue, fezes, urina)

Procedimento sob responsabilidade dos Postos de coleta.
a) Utilizar luvas de autoproteção e avental;
b) Remover a matéria orgânica com papel absorvente;
c) Desprezar o papel em lixeira destinada ao lixo infectante e proceder a limpeza;
d) Realizar a limpeza com detergente neutro hospitalar a 2% na superfície a ser desinfetada com auxílio de um pano;
e) Enxaguar e secar.

3.7 Procedimentos em caso de acidente
Em caso de acidente com o veículo, o responsável pelo transporte deve verificar se há avárias
nas caixas térmicas. Havendo qualquer avaria, deve-se verificar se houve vazamento de material
biológico, como sangue, urina ou outro. Se houver vazamento, proceder da seguinte maneira:
a) Não abrir a caixa térmica;
b) Calçar as luvas e colocar a caixa térmica em um saco para lixo infectante e fechar bem;
c) No local do carro onde ocorreu o derramamento de material biológico, retirar o excesso
do material com papel toalha seco. Descartar este papel em outro saco para lixo infectante. Depois umedecer outras folhas de papel toalha com hipoclorito de sódio a 1% e
finalizar a limpeza do local. Descartar, também, estes papéis no saco para lixo infectante;
d) Retirar as luvas e também colocá-las dentro deste saco;
e) Lavar as mãos com álcool 70º e esperar secar naturalmente;
f) Chegando ao Laboratório Distrital comunicar o fato ao coordenador técnico, que deverá
documentar a ocorrência e tomar as medidas corretivas adequadas;
g) Se possível, antes de tomar todas as providências ligar para o Laboratório Distrital e
aguardar orientações.
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Comentários
Visa a diagnosticar lesões de natureza pré-maligna, maligna ou de processos inflamatórios, reativos ou degenerativos em tecidos e órgãos, além de agentes infecciosos, como
fungos, parasitas e vírus. Este exame baseia-se na interpretação pelo médico patologista
de aspectos morfológicos previamente conhecidos. Alguns aspectos morfológicos de classificação e de graduação das lesões dependem (até certo ponto) de interpretação subjetiva.
Método
Exame macroscópico e microscópico (processamento histológico-coloração pelo método da hematoxilina e eosina e colorações especiais).
Valor de referência
Não se aplica (método qualitativo).
Condição
• Amostras: biópsias e peças cirúrgicas;
• Tubo/frasco: frasco com boa vedação contendo formol a 10%, contendo rótulo com número;
• Imersão imediata da amostra após coleta no frasco com formol.
Conservação
• Armazenamento: biópsias e peças cirúrgicas mantidas em frasco com boa vedação
contendo solução de formol a 10%.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde, Unidades Secundárias de Saúde e realização no Laboratório Municipal de Referência ou em laboratórios contratados pela rede.
Orientações específicas
Formulários Requeridos:
Formulário de pedido (requisição de exames) contendo: número do frasco, identificação
do paciente, sede da amostra, idade, informes clínicos, hipótese diagnóstica e Unidade de
Saúde referência do usuário.

Ácido Fólico, Dosagem
Comentários
O ácido fólico atua na maturação das hemácias e participa do processo de síntese das
purinas e pirimidinas, componentes dos ácidos nucléicos. Aproximadamente 20% do ácido
fólico absorvido diariamente são provenientes de fontes dietéticas, o restante é sintetizado
por micro-organismos intestinais.
A deficiência de folato pode ser causada por baixo consumo dietético, má absorção
devido a doenças gastrintestinais, utilização inadequada devido a deficiências de enzima
ou terapia antagonista de folatos, drogas como álcool e contraceptivos orais e demanda
excessiva de folato como durante a gravidez e desordens de proliferação celular. Devido às
deficiências tanto de vitamina B12 como de folato poderem levar à anemia megaloblástica
(macrocítica), o tratamento apropriado requer diagnóstico diferencial da deficiência; deste
modo tantos valores de vitamina B12 como de folatos são necessários. Níveis baixos de
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folato no soro refletem a primeira fase de equilíbrio negativo de folato e precede a depleção
tecidual. Valores baixos de folato nos eritrócitos refletem a segunda fase de equilíbrio negativo de folato e a mais próxima na correlação com níveis teciduais e anemia megaloblástica.
Método
Quimioluminescência.

Fase analítica
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Anatomopatológico de Biópsia e Peça Cirúrgica, Exames

Valor de referência
Superior a 5,38 ng/mL.
Condição
• Amostra: Soro;
• Tubo/frasco: tubo com gel separador protegido da luz ou em tubo âmbar;
• Preparo do paciente: jejum de 8 horas.
Conservação
• Armazenamento: até 7 dias: 2-8ºC; após 7-30 dias: -10°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização no Laboratório Municipal de Referência.

Ácido Úrico, Dosagem
Comentários
Ácido úrico é um metabólito das purinas. A hiperuricemia poderá ocorrer por aumento
da formação de ácido úrico ou redução da excreção. São causas primárias: aumento na
síntese das purinas ou erros inatos do metabolismo. Causa secundária: alimentação rica
em purinas. A redução da excreção ocorre devido à insuficiência renal crônica e aumento
da reabsorção renal. Somente 10% dos pacientes com hiperuricemia desenvolverão gota.
Níveis elevados também são encontrados na insuficiência renal, etilismo, cetoÁcidose
diabética, psoríase, pré-eclâmpsia, neoplasias, pós-quimioterapia e radioterapia, uso de
paracetamol, ampicilina, ácido acetilsalicílico (doses baixas), diuréticos, beta-bloqueadores, dentre outras drogas. Diminuição dos níveis é encontrada na dieta pobre em purinas e
proteínas, defeitos dos túbulos renais, porfiria intermitente aguda, uso de tetraciclina alopurinol, ácido acetilsalicílico (altas doses), corticóides, indometacina, metotrexato, metildopa,
verapamil, intoxicação por metais pesados etc.
Método
Enzimático.
Valores de referência
Masculino: 3,5 a 7,2 mg/dL;
Feminino: 2,6 a 6,0 mg/dL;
Criança: 1,5 a 6,0 mg/dL.
Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/frasco: coleta em tubo gel;
• Preparo do paciente: jejum de 8 horas.
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Conservação
• Armazenamento: até 3 dias: 2 a 8°C; após 3 dias e até 6 meses: - 20°C.

Método
Colorimétrico.

Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização nos Laboratórios Distritais.

Valor de referência
Albumina: 3,5 a 4,8 g/dL.

Ácido Úrico, Dosagem (UJM)
Comentários
Aproximadamente 75% do ácido úrico é eliminado pelos rins e 25% pelo intestino.
Essa dosagem é útil em pacientes com cálculos urinários para identificação daqueles
com excreção urinária de urato aumentada. Podem interferir no resultado: aspirina e outros antiinflamatórios, diuréticos, varfarina e vitamina C. A ingestão de álcool causa diminuição do urato urinário.
Método
Enzimático.
Valor de Referência
Avaliação a critério clínico.
Condição
• Amostra: jato médio da 1ª urina da manhã;
• Tubo/frasco: coleta em frasco padronizado;
• Preparo do paciente: Recomenda-se restringir a ingestão de álcool antes da realização do exame.
Conservação
• Armazenamento: entre 2 e 8°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização nos Laboratórios Distritais.

Albumina, Dosagem
Comentários
As proteínas são compostos orgânicos macromoleculares, amplamente distribuídos no
organismo. A albumina é a proteína mais abundante no plasma. Sintetizada pelas células
do parênquima hepático, tem meia-vida de 15 a 19 dias. Sua função primária é manter a
pressão coloidosmótica do plasma além de ser responsável pelo transporte de uma ampla
variedade de substâncias como hormônios esteróides, ácidos graxos, bilirrubinas, catecolaminas, que livres são insolúveis em meios aquosos. Níveis elevados podem ocorrer na
desidratação secundária a vômitos ou diarreia, na doença de Addison e na cetoÁcidose
diabética. Normalmente espera-se uma razão albumina/globulina maior ou igual a 1. Resultados baixos de albumina ocorrem nas doenças hepáticas, desnutrição proteica, doenças
infecciosas e inflamatórias agudas ou crônicas, ascite e enteropatias com perda de proteína.
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Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/frasco: coleta em tubo gel;
• Preparo do paciente: jejum de 8h.
Conservação
• Armazenamento: até 3 dias entre 2 e 8°C; após 3 dias e até 1 semana: -20°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização nos Laboratórios Distritais.

Alfa 1 Glicoproteína Ácida, Dosagem
Comentários
A alfa-1-glicoproteína ácida (AGP) é uma proteína de fase aguda sintetizada nos hepatócitos, sendo a principal constituinte da fração mucoproteínas do plasma. Níveis elevados
ocorrem em processos inflamatórios, infecciosos e neoplásicos. Alguns autores a consideram como melhor marcador de atividade da retocolite ulcerativa e febre reumática. Níveis
diminuídos ocorrem na síndrome nefrótica, gravidez, terapia com estrógenos e enteropatia
perdedora de proteínas. A dosagem de AGP substitui com vantagens a dosagem de mucoproteína por ser mais específica e apresentar maior reprodutibilidade.
Método
Imunoturbidimétrico.
Valor de referência
50 a 120 mg/dL.
Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/frasco: coleta em tubo gel;
• Preparo do paciente: jejum de 8h.
Conservação
• Armazenamento: até 1 semana: entre 2 e 8°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização nos Laboratórios Distritais.
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Comentários
A síntese da AFP fetal ocorre no fígado, no saco vitelino e no trato gastrointestinal. A
AFP produzida pelo feto é segregada para o soro fetal, atinge um pico às 13 semanas de
gestação e depois declina gradualmente durante a gestação. Após o nascimento, o nível de
AFP do recém-nascido atinge o nível normal do adulto. Nos adultos, as concentrações de
AFP no soro mantêm-se baixas, exceto durante a gravidez, doenças benignas do fígado,
carcinoma hepatocelular primário e determinados tumores da célula germinal. Recomendado para acompanhamento pós-cirúrgico e avaliação da resposta á quimioterapia, para
detecção de recidivas e no diagnóstico diferencial de lesões primárias e secundárias do fígado. Recomendado a cada 6 a 12 meses, conjuntamente ao ultrassom de fígado, nos portadores de cirrose por hepatite B e C, devido ao alto risco destes pacientes desenvolverem
hepatocarcinoma. Alfa-fetoproteína elevada no soro materno, colhido entre 16º e 18º semanas, detectam defeitos do tubo neural (ex: espinha bífida e anencefalia) em um grande
número de acometidos, mas não em todos os casos. Algumas anormalidades cromossômicas, como a trissomia do 21 (Síndrome de Down) e do 18 (Síndrome de Edwards) abaixam
a sua concentração no soro materno. Uma das causas mais comuns para um resultado
anormal é não realizar a correção pela idade gestacional do valor encontrado. Assim, a
confirmação da idade gestacional pelo ultrassom é desejável. A alfa-fetoproteína não é tão
sensível para a detecção de espinha bífida no terceiro trimestre. Pode ser coletada da 15ª
a 21ª semanas de gestação. O teste triplo para avaliação do risco de Síndrome de Down é
composto da alfa-fetoproteína no soro materno, hCG e estriol. A alfa-fetoproteína no líquido
amniótico é realizada após o rastreio materno positivo, mas pode ser realizada quando a
história materna ou familiar é positiva para defeito no tubo neural. A predição do defeito
do tubo neural pode ser aferida mais precisamente com a dosagem da alfa-fetoproteína no
líquido amniótico do que no soro.
Método
Quimioluminescência.
Valor de referência
Inferior a 8,1 ng/mL.
Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/frasco: coleta em tubo gel;
• Preparo do paciente: jejum de 8h.
Conservação
• Armazenamento: até 1 semana: entre 2 e 8°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização no Laboratório Municipal de Referência.

Amilase, Dosagem
Comentários
A amilase sanguínea provém de duas fontes principais: pâncreas e glândulas salivares.
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É uma enzima excretada pelo pâncreas, sensível no diagnóstico de pancreatite aguda.
Eleva-se após algumas horas após o início da dor abdominal e persiste por 3 a 4 dias. Valores três a cinco vezes acima do nível normal são considerados significativos.
Em alguns casos deve ser determinada simultaneamente à lipase que possui meia vida
mais prolongada, maior sensibilidade e especificidade que a amilase plasmática.
Níveis elevados também são encontrados em tumores periampulares, caxumba, úlcera
péptica perfurada, obstrução e infarto intestinal, colecistopatias sem pancreatite, cirrose
hepática, aneurisma de aorta, apendicite, queimaduras e choque, cetoÁcidose diabética,
carcinoma de esôfago, pulmão e ovário.
Hipertrigliceridemia pode causar resultados falsamente baixos.

Fase analítica

Fase analítica

Alfa-Fetoproteína, Dosagem

Método
Cinético – Substrato CNPG3.
Valor de referência
Menor que 125 U/L.
Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/frasco: coleta em tubo gel;
• Preparo do paciente: jejum de 8h. Não se aplica para exame de urgência e emergência;
Conservação
• Armazenamento: até 1 semana: entre 2 e 8°C; após 1 semana: - 20°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento e realização nos Laboratórios Distritais e Laboratórios das UPAs.

Amilase, Dosagem (U24)
Comentários
A determinação da amilase sérica e urinária são os testes mais úteis para o diagnóstico
da pancreatite e em muitos casos a relação entre as depurações de amilase e da creatinina
pode ser útil no diagnóstico da pancreatite aguda. Neste caso o valor da relação se encontra entre 7,0 e 15,0%. Na macroamilasemia encontramos amilase ligada a uma proteína
maior, determinando níveis séricos aumentados e níveis urinários normais, sem significado
patológico.
Método
Cinético - Substrato CNPG3.
Valor de Referência
Menor que 450 U/24 horas.
Condição
• Amostra: urina de 24 horas;
• Tubo/frasco: frasco padronizado;
(*) – Vide INSTRUÇÕES PARA COLETA DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS.
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Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização nos Laboratórios Distritais.

Antiestreptolisina O – AEO, Anticorpos
Comentários
A antiestreptolisina O (AEO) é um anticorpo decorrente da interação imunológica entre o
organismo e produtos extracelulares do Streptococus beta hemolítico do grupo A.
Febre reumática aguda (FRA) e glomerulonefrite difusa aguda são as duas complicações
não supurativas da infecção do estreptococo β-hemolítico do grupo A. A antiestreptolisina
O elevada indica infecção pregressa por estreptococos β-hemolítico, mas de forma isolada
não permite o diagnóstico de febre reumática ou glomerulonefrite difusa aguda (GNDA). Níveis de AEO podem apresentar variações, com valores normais diferentes em populações
distintas. Determinações seriadas que documentam a elevação de AEO são evidências
mais significativas de infecção recente que o resultado de um teste isolado. Nas infecções
estreptocócicas, AEO é detectado em 85% das faringites, 30% das piodermites e 50% das
GNDA. Na febre reumática, 80% dos casos apresentam AEO elevada 2 meses após início
do quadro, 75% em 2 meses, 35% em 6 meses e 20% em 12 meses. Falso-positivos podem ocorrer em pacientes com tuberculose, hepatites e esquistossomose.
Método
Imunoturbidimétrico.
Valor de referência
Menor que 200 UI/mL.
Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/frasco: coleta em tubo gel;
• Preparo do paciente: jejum de 8h.
Conservação
• Armazenamento: até 3 dias: entre 2 e 8°C; após 3 dias e até 3 meses: -20°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização nos Laboratórios Distritais.

Anti-Peroxidase – Anti-TPO, Anticorpos
Comentário
A peroxidase tireoidiana (TPO) é uma glicoproteína associada à membrana, expressa nos
tireócitos. Trata-se de uma enzima que catalisa as etapas de iodinação e acoplamento da
biossíntese dos hormônios tireoidianos que é agora conhecida como o principal antígeno
microssomal. A maior indicação deste exame é a confirmação do diagnóstico de doença au-
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toimune da tireóide. Concentrações detectáveis de anti-TPO estão presentes em indivíduos
com tireoidite de Hashimoto (80% a 99%), nos portadores de Doença de Graves (45% a 80%)
e também em indivíduos sem doença tireoidiana detectável, sendo encontrado em até 10%
a 15% da população geral. Existe uma forte associação entre a presença de autoanticorpos
anti-TPO e a tiroidite histológica. Por ser, uma doença tiroidiana crônica pode estar presente
por anos antes que a manifestação clínica do hipotiroidismo se torne evidente, podendo também não acontecer. Eles não definem o status funcional tireoidiano do paciente. O anticorpo
anti-TPO tem sido utilizado no lugar da determinação do anticorpo antimicrossomal.

Fase analítica

Fase analítica

Conservação
• Armazenamento: entre 2 e 8°C.

Método
Quimioluminescência.
Valor de referência
Até 60,0 U/mL.
Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/frasco: tubo com gel separador;
• Preparo do paciente: jejum de 8 horas.
Conservação
• Armazenamento: até 72h: 2-8°C; até 30 dias: -10°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização no Laboratório Municipal de Referência.

Anti-Tireoglobulina, Anticorpos
Comentários
A tireoidite autoimune foi descrita pela primeira vez por Hashimoto em 1912 e a doença
autoimune da tireóide com bócio associado é designada como tireodite de Hashimoto. A
presença da anti-TG nos pacientes com esta doença foi relatada pela primeira vez em 1956
por Roittet al utilizando uma reação de precipitina. Diferente dos autoanticorpos para a peroxidase (anti TPO), os autoanticorpos para a tireoglobulina não parecem ser patogênicos
e podem simplesmente ser indicadores da doença. Embora os anti-Tg sejam encontrados
juntos com o anti-TPO na maioria dos casos da tireoidite de Hashimoto, do Mixedema
Primário e da Doença de GRAVES, até 1% dos casos de hipotireoidismo está associado
exclusivamente com os anti-Tg. Os anti-Tg são associados aos casos hipotireoidismo ou
hipertireoidismo moderados e são, frequentemente detectados em pacientes com outras
doenças autoimunes, tais como a Artrite Reumatoide, a Anemia Perniciosa e o Diabetes
Tipo 1. Os anti-Tg são detectados em 30-60% dos casos de pacientes com carcinoma da
tireóide. Em tais pacientes, a medição do antígeno Tg deve levar em consideração a probabilidade da presença de níveis significativos dos anti-Tg, uma vez que a medição e detecção do antígeno Tg podem ser influenciados pela presença dos anti-Tg. Além do mais,
os baixos níveis de anti-Tg são encontrados em até 20% das pessoas assintomáticas, especialmente nos idosos e com mais frequência nas mulheres do que nos homens, embora
a importância clínica desses autoanticorpos não esteja clara.
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Valor de referência
Até 60,0 U/mL.
Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/frasco: tubo com gel separador;
• Preparo do paciente: jejum de 8 horas.
Conservação
• Armazenamento: até 72h: 2-8°C; até 30 dias: -10°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização no Laboratório Municipal de Referência.

Bilirrubina Total e Frações, Dosagem
Comentários
A bilirrubina é um composto produzido de quebra da hemoglobina no sistema retículo-endotelial, é captada e conjugada pelo fígado para, a seguir, ser excretada na bile. O teste
é útil para o diagnóstico diferencial de doenças hepatobiliares e outras causas de icterícia. A icterícia torna-se clinicamente manifesta quando a bilirrubina total é maior que 2,5
mg/dL. Níveis elevados de bilirrubina direta (conjugada): doenças hepáticas hereditárias
(Dubin-Johnson, Rotor), lesão de hepatócitos (viral, tóxica, medicamentosa, alcoólica) e
obstrução biliar (litíase, neoplasias). Maiores que 50% dos valores totais são sugestivos
de causas pós-hepáticas. Causas de aumento da bilirrubina indireta: anemias hemolíticas,
hemólise autoimune, transfusão de sangue, reabsorção de hematomas, eritropoiese ineficaz e doenças hereditárias (Gilbert, Crigler-Najar). Uso de drogas que ativam o sistema
microssomal hepático pode reduzir as bilirrubinas.
Método
Diclorofenildiazônio - DPD.
Valor de referência
Direta
Menor que 0,2 mg/dL.
Indireta
Adulto: até 0,8 mg/dL;
Neonato: 0,6 a 10,5 mg/dL.
Total
Adulto: 1,0 mg/dL;
Neonato < 24 horas: até 6,0 mg/dL;
Neonato < 48 horas: até 10,0 mg/dL;
Neonato 3 a 5 dias: até 12,0 mg/dL;
Neonato até 7 dias: até 10,0 mg/dL.
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Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/frasco: coleta em tubo gel;
• Preparo do paciente: jejum de 8h. Não se aplica para exame de urgência e emergência.

Fase analítica

Fase analítica

Método
Quimioluminescência.

Conservação
• Armazenamento: até 12 horas: temperatura ambiente; após 12 horas e até 48 horas: entre 2 e 8°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento e realização nos Laboratórios Distritais e Laboratórios das UPAs.

CA 125, Dosagem
Comentários
O CA 125 é uma glicoproteína produzida, normalmente, pelo epitélio das serosas, tuba
uterina, endométrio e endocérvix. É o marcador tumoral classicamente utilizado no câncer
de ovário, não sendo, entretanto, exclusivo desta neoplasia, útil no acompanhamento das
neoplasias de ovário e do endométrio, sobretudo na detecção de recidivas após tratamento.
O CA 125, de forma isolada, apresenta valor preditivo muito baixo para ser usado como teste
de triagem do câncer de ovário. Cerca de 2% das mulheres pós-menopausa saudáveis e 15%
das mulheres pré-menopausa saudáveis apresentam o marcador aumentado à triagem. Níveis elevados de CA 125 ocorrem em 85% das pacientes com câncer de ovário não mucinoso,
variando com o estágio. Não está elevado em 20% das pacientes à época do diagnóstico do
câncer de ovário. A monitorização do tratamento e recorrências é a principal utilidade deste
marcador, sendo níveis seriados mais representativos do que uma única determinação. O
aumento do CA 125 pode preceder as alterações clínicas em até 11 meses. Valores elevados
também são outras situações clínicas: endometriose, câncer de endométrio, câncer de mama,
linfoma não-Hodgkin, neoplasias de fígado, pâncreas, cólon, pulmão, uroepiteliais, endocérvix,
próstata, rabdomiossarcoma de útero, mesotelioma, carcinoma peritoneal primário, doenças
hepáticas e do trato gastrintestinal, tumores benignos de útero, cistos ovarianos, síndrome de
Meigs, doença inflamatória pélvica, abscesso tubo-ovariano, peritonite, teratomas e gestantes
normais. Esse marcador costuma ser utilizado para o acompanhamento da doença.
Método
Quimioluminescência.
Valor de referência
Até 30,2 U/mL.
Condição
• Amostra: Soro;
• Tubo/frasco: coleta em tubo gel;
• Preparo do paciente: jejum de 8 horas.
Conservação
• Armazenamento: até 8horas: temperatura ambiente;após 8 horas e até 24 horas:
entre 2 e 8°C.; após 24 horas e até 4 dias: -20°C.
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Cálcio Iônico, Dosagem
Comentários
O cálcio no soro existe em três formas distintas: (1) cálcio livre e ionizado, que é a forma
fisiologicamente ativa e corresponde a 50% do cálcio total; (2) cerca de 5% está na forma
de complexo inorgânico; (3) 45% do cálcio restante está ligado as proteínas plasmáticas,
especialmente a albumina.
Do ponto de vista intracelular, o cálcio atua fisiologicamente na contração muscular, na
secreção de hormônio, no metabolismo do glicogênio e na divisão celular. Do ponto de vista
extracelular, ele promove a mineralização óssea.
O cálcio ionizado é reconhecido como o melhor indicador da avaliação fisiológica do cálcio no sangue. Corresponde à porção de íons cálcio na parte aquosa do plasma, e não está
ligado a proteínas ou outras moléculas. Cálcio iônico é livremente dializável e varia com o
pH, na Ácidose promove um aumento no cálcio ionizado, enquanto a alcalose acusa um
declínio correspondente. É útil em certas condições clínicas, principalmente, em pacientes
com proteínas alteradas (insuficiência renal crônica, síndrome nefrótica, má absorção intestinal, mieloma múltiplo, cirrose, hemodiálise) e desordens de equilíbrio ácido-base nos
quais o cálcio ionizado é alterado sem afetar a concentração do cálcio total. Indicado para
pacientes com sepse, pancreatite e submetidos à transfusão sanguínea rápida (pós-cirúrgicos ou transplantados) e outros distúrbios cardiovasculares.
Método
Obtido por cálculo.
Valor de referência
4,0 – 5,4 mg/dL.
Condição
• Amostra: Soro;
• Tubo/frasco: coleta em tubo gel;
• Preparo do paciente: jejum de 8 horas.
Conservação
• Armazenamento: até 4 dias: -20°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde de Saúde e realização nos Laboratórios Distritais.

Cálcio, Dosagem
Comentários
O cálcio participa da contratilidade cardíaca e da musculatura esquelética e é essencial
para o funcionamento do sistema nervoso. Além disso, ele tem uma importante função na
coagulação sanguínea e na mineralização óssea. Cerca de 40% do cálcio encontra-se li-
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gado às proteínas, 10% está na forma de complexo inorgânico e 50% está presente como
cálcio iônico (livre).
Os níveis de cálcio total são alterados por mudanças na concentração de proteínas. Falsas elevações de cálcio sérico são causadas por estase venosa durante coleta.
Níveis elevados de cálcio são provocados pela maior mobilização de cálcio do sistema
esquelético ou aumento na absorção intestinal. A hipercalcemia está relacionada com diferentes patologias: hiperparatireoidismo, neoplasias ósseas, hipervitaminose D, dentre outras.
Níveis baixos associam-se a alterações como hipoparatireoidismo, deficiência de vitamina D,
má absorção intestinal, terapia prolongada com anticonvulsivante, alcoolismo, cirrose hepática etc.

Fase analítica

Fase analítica

Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização no Laboratório Municipal de Referência.

Método
Colorimétrico.
Valor de referência
8,5 a 10,5 mg/dL.
Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/frasco: coleta em tubo gel;
• Preparo do paciente: jejum de 8h.
Conservação
• Armazenamento: até 1 semana: entre 2 e 8°C; após 1 semana e até 5 meses: -20°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde de Saúde e realização nos Laboratórios Distritais.

Capacidade Fixação do Ferro, Dosagem
Comentários
O teor de ferro corporal é de 3 a 4 gramas e encontra-se distribuído no organismo, principalmente vinculado a hemoglobina (cerca de 2 gramas), o restante está ligado a transferrina, citocromos, catalases e estocado na forma de ferritina (melhor indicador de estoque
de ferro no corpo) e hemossiderina.
A transferrina possui uma considerável capacidade de ligação ao ferro. Esta capacidade
conhece-se como Capacidade Latente de Ligação de Ferro (CLLF).
A soma do Ferro mais a CLLF representa a Capacidade Total de Ligação do Ferro (CTLF)
O Índice de Saturação de Transferrina (IST) é obtido dividindo-se o Ferro Sérico pela CTLF.
A CTLF encontra-se elevada na deficiência de ferro, hepatites agudas, uso oral de contraceptivos e gravidez. Reduzida na hipoproteinemia, hemocromatose, cirrose, talassemia
e nos estados inflamatórios.
Método
Colorimétrico.
Valor de referência
Capacidade Latente - CLLF
Masculino: 140 a 330 µg/dL;
Feminino: 140 a 346 µg/dL.
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Índice de saturação de transferrina - IST
Masculino: 20 a 50%;
Feminino: 15 a 50%.
Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/frasco: coleta em tubo gel;
• Preparo do paciente: jejum de 8 horas.
Conservação
• Armazenamento: até 1 semana: entre 2 e 8°C; após 1 semana: -20°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização nos Laboratórios Distritais.

CD4/CD8, Contagem de Linfócitos
Comentários
Em pessoas saudáveis, o receptor CD4 está expresso na superfície de 55% a 65% dos
linfócitos T periféricos, sendo denominados linfócitos T helper ou auxiliares e o receptor
CD8 está expresso em 25% a 35% dos linfócitos T periféricos sendo denominados linfócitos
T supressor ou citotóxicos. Em pessoas HIV positivas ocorre uma redução no número de
linfócitos T CD4 que são as células alvo do vírus. A contagem de linfócitos T CD4 e CD8,
juntamente com a avaliação clínica e a medida da carga viral plasmática em pessoas HIV
positivas são parâmetros a serem considerados na decisão de iniciar ou modificar a terapia
antirretroviral. A contagem de linfócitos T CD4 e CD8 no sangue periférico possibilita a avaliação da condição imunológica de pessoas HIV positivas e reduções no número de linfócitos
T CD4 maiores que 30% em relação à contagem anterior são consideradas significativas.
Método
Citometria de Fluxo.		
Condição
• Amostra: Sangue Total;
OBS: Amostras coaguladas serão rejeitadas
• Tubo/frasco: EDTA K2;
• Preparo do paciente: jejum de 8 horas.
Conservação
• Armazenamento: temperatura ambiente: 20-25ºC.
Fluxo na rede
Amostras encaminhadas pela Unidade de Referência Secundária Centro Sul, Hospital
Eduardo Menezes, Unidade de Referência Secundária Sagrada Família e Unifenas.
Realização no Laboratório Municipal de Referência.
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Orientações específicas
Formulários Requeridos:
Laudo médico para emissão do BPA1 (Boletim de Produção Ambulatorial Individualizada) devidamente preenchido com:

Fase analítica

Fase analítica

Capacidade Total - CTLF
250 a 425 µg/dL.

• Dados legíveis do paciente: nome completo, data e cidade de nascimento, n° de
identidade, CPF, n° do prontuário, endereço completo e nome completo da mãe;
• Data e hora da coleta, justificativa do procedimento/solicitação;
• Identificação com carimbo da Unidade solicitante e do local da coleta;
• Carimbo do médico infectologista registrado no Programa Nacional de DST/AIDS;
• Assinatura do médico infectologista registrado no programa DST/AIDS.

CEA – Antígeno Carcinoembrionário
Comentários
O antígeno carcinoembrionário (CEA) é uma glicoproteína que não é órgão específico.
Níveis elevados são encontrados em vários tumores, mas sua maior aplicação é no câncer
coloretal. Utilizado para auxiliar no estadiamento e monitorização, sendo o melhor marcador da resposta ao tratamento de adenocarcinomas gastrointestinais. Níveis mais elevados
são encontrados no câncer coloretal com metástases ósseas e hepáticas. Está presente
com níveis elevados em 65% dos pacientes com carcinoma coloretal, ao diagnóstico. Seu
aumento pode preceder evidências de metástases em exames de imagem. Outras neoplasias podem cursar com níveis elevados de CEA: câncer de mama, pulmão, ovário,
estômago, pâncreas, útero, tireóide e tumores de cabeça e pescoço. Níveis elevados também podem ocorrer em fumantes, inflamações, infecções, úlceras pépticas, pancreatite,
doença inflamatória intestinal, cirrose hepática, enfisema pulmonar, polipose retal e doença
mamária benigna. Uma vez que pode ser encontrado em pacientes saudáveis, o CEA não
deve ser utilizado como ferramenta para triagem de câncer em pacientes normais. Quando
usado para diagnóstico de câncer de cólon na população geral, para cada caso de câncer
de colo diagnosticado com CEA e confirmado com biópsia, temos 250 falsos positivos. Resultados negativos podem ocorrer na fase precoce do câncer e em alguns pacientes com
câncer coloretal metastático. Cirurgia, quimioterapia e radioterapia podem causar aumentos transitórios do CEA. Para fins de comparação deve-se usar mesmo método.
Método
Quimioluminescência.
		
Valor de referência
Não fumante: Até 5,0 ng/mL;
Fumante: Até 10 ng/mL.
Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/frasco: tubo com gel separador;
• Preparo do paciente: jejum de 8 horas.
Conservação
• Armazenamento: até 7 dias: 2-8ºC; após 7 dias:-20ºC.
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Citomegalovírus IgM e IgG, Anticorpos
Comentários
Em adultos saudáveis, o citomegalovírus (CMV) normalmente é assintomático ou pode
determinar quadro clínico autolimitado semelhante à mononucleose infecciosa. O citomegalovírus (CMV) é considerado a maior causa de infecção congênita, podendo ainda causar
quadros graves em imunodeprimidos. Cerca de 85% da população adulta é sororopositiva.
Anti-CMV IgM: a imunoglobulina IgM pode surgir até duas semanas após o início do
quadro clínico. Assim, caso a amostra seja coletada precocemente, deve-se repeti-la após
15 dias, para afastarmos infecção pelo CMV na presença do quadro clínico suspeito. Geralmente permanecem detectáveis por 3 meses, entretanto, por métodos imunoenzimáticos
podem ser encontrados títulos baixos por até 12 meses, não devendo, pois, ser avaliado
como um indicador absoluto de infecção recente. Falso-positivos também podem ocorrer
em infecções pelo Epstein - Barr Vírus e herpes vírus. Por não ultrapassar a barreira placentária, seu achado no recém-nascido indica infecção congênita.
Anti-CMV IgG: seu achado pode indicar infecções passada ou recente. Recoleta na convalescência (após 15 dias) pode evidenciar viragem sorológica ou aumento de 4 vezes ou
mais na convalescência, em relação ao soro coletado na fase aguda.
Método			
Quimioluminescência.
Valor de referência
IgG
Não reativo: < 0,9 S/CO;
Indeterminado:≥ 0,9 e < 1,1 S/CO;
Reativo: ≥ 1,1 S/CO.
IgM
Não reativo: < 0,9 S/CO;
Indeterminado:≥ 0,9 e < 1,1 S/CO;
Reativo: ≥ 1,1 S/CO.
Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/frasco: tubo com gel separador;
• Preparo do paciente: jejum de 8 horas.
Conservação
• Armazenamento: até 7 dias: 2-8°C; após 7 dias: -20°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização no Laboratório Municipal de Referência.
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Citopatológico Cérvico-vaginal (colo uterino), Exame
Comentários
Visa à detecção de lesões de natureza pré-maligna e maligna do colo do útero. É possível, também diagnosticar agentes infecciosos, como fungos, parasitas e vírus, anormalidades epiteliais benignas dos epitélios escamoso e glandular, alterações inflamatórias
agudas e crônicas e alterações de radioterapia. Este exame baseia-se na interpretação
pelo médico patologista de aspectos morfológicos previamente conhecidos. Alguns aspectos morfológicos de classificação e de graduação das lesões dependem (até certo ponto)
de interpretação subjetiva.

Fase analítica

Fase analítica

Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização no Laboratório Municipal de Referência.

Método
Coloração pelo método de Papanicolaou e exame microscópio.
Valor de referência
Não se aplica (método qualitativo).
Condição
• Amostra: esfregaços em lâminas de vidro de secreção cérvico-vaginal humana;
• Lâmina: identificada a lápis com as iniciais da paciente e número do frasco;
• Tubo/frasco: frasco específico com ranhuras, previamente preenchido com álcool
etílico (70% a 90%) e rotulado com etiqueta contendo o seu número identificação;
• Imersão imediata, após a coleta, da lâmina contendo o esfregaço no frasco com álcool.
Conservação
• Armazenamento: frasco contendo lâmina (com as iniciais da paciente e número do
frasco, escritas a lápis) com o esfregaço imerso em álcool 70 % a 90%.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde, Unidades Secundárias de Saúde e realização no Laboratório Municipal de Referência e em laboratórios contratados pela SMSA.
Orientações específicas
Formulários Requeridos:
Ficha de requisição informatizada da Atenção à Saúde da Mulher ou ficha de requisição
do SISCOLO (completamente preenchida a mão).
OBS: deve haver correspondência de identificação entre o frasco, lâmina e a ficha de
requisição do exame: nome da paciente, número do frasco e identificação da lâmina.
Lâminas: apenas as iniciais do nome e o número.

Citopatológico de mama, Exame
Comentários
Visa a diagnosticar doenças benignas e malignas da mama. Este exame baseia-se na
interpretação pelo médico patologista de aspectos morfológicos previamente conhecidos.
Alguns aspectos morfológicos de classificação e de graduação das lesões dependem (até
certo ponto) de interpretação subjetiva.
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Metodologia
Coloração pelo método de Papanicolaou e exame microscópico.

Criança de 2 a 12 meses: até 325U/L;
Criança após 12 meses: até 225U/L.

Valor de referência
Não se aplica (método qualitativo).

Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/frasco: coleta em tubo gel;
• Preparo do paciente: jejum de 8 horas. Não se aplica para exame de urgência e
emergência.

Condição
• Amostra
Esfregaço de PAAF (punção aspirativa por agulha fina ou de descarga papilar) em
lâmina de vidro com borda fosca.
Líquido de PAAF de lesão cística.
• Tubo/frasco
Frasco específico com ranhuras contendo lâmina íntegra imersa em álcool 70% a 90%.
Líquido de PAAF de lesão cística: frasco com boa vedação ou seringa.
Identificados com o nome da paciente.
Conservação
Armazenamento: frasco contendo lâmina com esfregaço imersa em álcool 70 % a 90%.
Líquido de PAAF: até 24h: Refrigerado: 2-8°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde, Unidades Secundárias de Saúde e realização no Laboratório Municipal de Referência ou em laboratórios contratados pela SMSA.
Orientações específicas
Formulários Requeridos:
Ficha de requisição informatizada da Atenção à Saúde da Mulher (PBH) ou Ficha de
requisição do SISMAMA (completamente preenchida a mão).
Deve-se usar um formulário para cada sítio de PAAF ou descarga, de uma mesma paciente.

CK Total- Creatinofosfoquinase Total
Comentários
Enzima encontrada principalmente na musculatura estriada, cérebro e coração. É um marcador sensível, mas inespecífico de lesão muscular, inclusive miocárdica. Níveis elevados são
encontrados no infarto agudo do miocárdio, miocardite, hipertermia maligna, distrofia muscular
(níveis muito elevados com valores até 50 vezes acima do valor de referência), exercício físico,
dermatopoliomiosite, rabdomiólise, em traumas e injeções musculares. No infarto agudo do
miocárdio, encontram-se níveis elevados após 4 a 8 horas, com pico entre 12 e 24 horas e
retorno a níveis normais após 3 a 4 dias, porém imunoensaios de Troponina T e I apresentam
maior especificidade na triagem das lesões coronarianas. Níveis baixos podem estar associados ao sedentarismo, sem significado clínico conhecido, ou a pouca massa muscular.
Método
UV Otimizado - IFCC.
Valor de Referência
Mulheres: até 170 U/L;
Homens: até 195 U/L;
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Conservação
• Armazenamento: até 7 dias: entre 2 e 8°C; após 7 dias e até 1 mês: -20°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento e realização nos Laboratórios Distritais e Laboratórios das UPAs.

CK-MB, dosagem
Comentários
Dosagem única de CK-MB tem sensibilidade de 50% à entrada do paciente no pronto
socorro, sendo que medidas seriadas aumentam sua sensibilidade para 90% no diagnóstico do infarto agudo do miocárdio. É detectável em 4h a 6h após lesão miocárdica, ocorrendo pico em 12 a 24 h e retorno a níveis normais em 2 a 3 dias. A CK-MB representa 20%
do total da creatinoquinase presente no miocárdio e 3% da creatinoquinase presente na
musculatura esquelética, podendo-se encontrar níveis elevados em pacientes com doenças e traumas da musculatura esquelética. A presença de macro-CPK MB (complexo de
imunoglobulinas e CPK MB) causa elevações de CPK MB acima dos valores da CPK Total,
sem significado patológico.
Método
Enzimático.
Valor de referência
Até 25U/L.
Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/frasco: coleta em tubo gel;
• Preparo: Não se aplica para exame de urgência e emergência.
Conservação
• Armazenamento: até 7 dias: entre 2 e 8°C; após 7 dias e até 1 mês: -20°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento e realização nos laboratórios contratados e Laboratórios de Upas.
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Comentários
Corresponde a 66% dos íons do plasma, e juntamente com o sódio são os principais responsáveis pela manutenção da homeostase osmótica do plasma. Sua determinação é útil no
diagnóstico da desidratação, na avaliação de distúrbios hidroeletrolíticos e ácido/ básicos. Níveis
elevados são encontrados na desidratação, deficiência de mineralocorticóides, Ácidose metabólica, infusão salina excessiva, perdas gastrointestinais, Ácidose tubular renal, fístula pancreática
e hiperparatireiodismo. Níveis baixos ocorrem na hipervolemia, insuficiência cardíaca, secreção
inapropriada de ADH, vômitos, Ácidose respiratória compensada ou crônica, doença de Addison, queimaduras extensas, alcalose metabólica, cetoÁcidose diabética e no uso de diurético.
Método
Potenciometria – Eletrodo íon seletivo.
Valor de referência
96 a 107 mmol/L.
Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/frasco: coleta em tubo gel;
• Preparo do paciente: jejum de 8 horas.
Conservação
• Armazenamento: até 7 dias: entre 2 e 8°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização nos Laboratórios Distritais.

Cloretos, Dosagem (U24)
Comentários
Útil na avaliação de distúrbios hidroeletrolíticos e ácidos/básicos, em especial no diagnóstico da alcalose metabólica responsiva a sal.
A excreção urinária de cloreto encontra-se aumentada diante das diureses maciças por
várias causas, como observado na depleção de potássio e insuficiência adrenocortical. Ao
contrário, a excreção urinária de cloreto diminui quando há perda aumentada por outras
vias. Bem como na hiperfunção adrenocortical e na reação de estresse pós-operatório.
Método
Potenciometria – Eletrodo íon seletivo.
Valor de Referência
170 a 254 mEq/24 horas.
Condição
• Amostra: urina de 24 horas;
• Tubo/frasco: coleta em frasco padronizado;
(*) – Vide INSTRUÇÕES PARA COLETA DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS.
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Conservação
• Armazenamento: entre 2 e 8°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização nos Laboratórios Distritais.

Fase analítica

Fase analítica

Cloretos, Dosagem

Cloreto, Dosagem (UJM)
Comentários
Útil na avaliação de distúrbios hidroeletrolíticos e ácidos/básicos, em especial no diagnóstico da alcalose metabólica responsiva a sal.
A excreção urinária de cloreto encontra-se aumentada diante das diureses maciças por
várias causas, como observado na depleção de potássio e insuficiência adrenocortical. Ao
contrário, a excreção urinária de cloreto diminui quando há perda aumentada por outras
vias. Bem como na hiperfunção adrenocortical e na reação de estresse pós-operatório.
Método
Potenciometria – Eletrodo íon seletivo.
Valor de Referência
Avaliação a critério clínico.
Condição
• Amostra: urina de jato médio;
• Tubo/frasco: coleta em frasco padronizado.
Conservação
• Armazenamento: entre 2 e 8°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização nos Laboratórios Distritais.

Coagulograma (PT, PTT, RNI e Plaquetas)
Comentários
Equivale a Tempo de Protrombina, RNI, Tempo de Tromboplastina Parcial e Plaquetas.

Protrombina – PT, Tempo e Atividade e RNI
Comentários
O teste de tempo de protrombina é utilizado principalmente como um teste de rotina pré-operatória,
para detectar potenciais alterações da coagulação. Um teste de PT anormal ou prolongado é geralmente indicativo de um decréscimo do nível de um ou mais dos fatores da coagulação na via extrínseca ou comum da coagulação sanguínea. Esta condição pode ser provocada por alterações hereditárias da coagulação, deficiência de Vitamina K, doença hepática ou administração de fármacos.
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É um teste útil, quando associado ao RNI, no monitoramento de pacientes em uso de
terapêutica com anticoagulante oral, uma vez que é sensível aos Fatores II, VII, e X. O PT
pode ser utilizado para efetuar ensaios de fatores específicos da via extrínseca, ou seja,
Fatores II, V, VII X.
O RNI permite avaliação do tempo de coagulação do plasma após adição de extrato de
cérebro com atividade tromboplástica padronizada. O RNI (Relação Normatizada internacional) é baseado na relação do valor do tempo de protrombina (PT) do paciente e a média
dos valores normais de plasmas normais frescos, e representa a relação do PT se o teste
tivesse sido realizado com tromboplastina IRP (International Reference Preparation). Esta
padronização evita variações interlaboratoriais.
Método
Detecção mecânica do coágulo.
Valor de referência
Atividade: 70 a 100%.
Condição
• Amostra: plasma;
• Tubo/frasco: coleta em tubo de citrato;
• Preparo do paciente: jejum de 8 horas. Não se aplica para exame de urgência e emergência.
Conservação
• Armazenamento: até 4 horas:temperatura ambiente; após 4 horas e até 2 semanas:-20°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento e realização nos Laboratórios Distritais e Laboratórios das UPAs.

Tromboplastina parcial ativada (PTT)
Comentários
O teste é usado para detectar anomalias do sistema intrínseco da coagulação, ou seja,
deficiência dos fatores II, V, VIII, IX, X, XI e XII. Utilizado no monitoramento de pacientes
em uso de heparina, na detecção de inibidores específicos e inespecíficos da coagulação
(ex: anticoagulante lúpico), no rastreamento inicial da deficiência de um ou mais fatores.
Método
Detecção foto-óptica do coágulo.
Valor de referência
Até 10 segundos acima do plasma normal.
Condição
• Amostra: plasma;
• Tubo/frasco: coleta em tubo de citrato;
• Preparo do paciente: jejum de 8 horas. Não se aplica para exame de urgência e
emergência.
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Conservação
• Armazenamento: até 4 horas: temperatura ambiente; após 4 horas e até 2 semanas: -20°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento e realização nos Laboratórios Distritais e Laboratórios das UPAs.
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Fase analítica
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Plaquetas
Comentários
As plaquetas são os menores elementos morfológicos do sangue. Sua determinação é
rotineiramente indicada na avaliação de trombocitose, plaquetopenias e alterações morfológicas em patologias congênitas ou adquiridas.
Método
Contagem ótica - automatizado.
Valor de referência
150.000 a 450.000/µL.
Condição
• Amostra: sangue total;
• Tubo/frasco: coleta em tubo de EDTA;
• Preparo do paciente: jejum de 8 horas. Não se aplica para exame de urgência e
emergência.
Conservação
• Armazenamento: até 8 horas: temperatura ambiente; após 8 horas e até 24 horas:
entre 2 e 8°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento e realização nos Laboratórios Distritais e Laboratórios das UPAs.

Colesterol Total e Frações
Comentários
O colesterol existe sob forma livre ou esterificada na maioria dos tecidos e no sangue,
onde ele está ligado as proteínas, quilomicrons, VLDL (5%), LDL (70%), HDL (25%). O colesterol é o principal lipídio associado á doença arteriosclerótica, sendo utilizado também
na produção de hormônios esteróides, ácidos biliares e na constituição das membranas
celulares. Seu metabolismo ocorre no fígado e é transportado pelas lipoproteínas.
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Fase analítica

Método
Método enzimático.
Valores de referência
Faixa etária 2 a 19 nos
Desejável: < 150 mg/dL;
Limítrofe: 150 a 169 mg/dL;
Alto: > 170mg/dL;
Faixa etária acima de 20 anos
Desejável: < 200 mg/dL;
Limítrofe: 200 a 239 mg/dL;
Alto: ≥ 240 mg/dL;
Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/Frasco: coleta em tubo gel;
• Preparo do paciente: jejum de 12 horas.
Conservação
• Armazenamento: até 7 dias: 2 a 8°C; após 7 dias até 2 meses: -20°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização nos Laboratórios Distritais.

Colesterol HDL, Dosagem
Método
Colorimétrico sem precipitação.
Valores de referência
Faixa etária 2-19 anos
Desejável: >45 mg/dL.
Faixa etária acima de 20 anos
Desejável: > 60 mg/dL;
Baixo: 40 - 60 mg/dL.
Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/Frasco: coleta em tubo gel;
• Preparo do paciente: jejum de 12 horas.
Conservação
• Armazenamento: até 7 dias: 2 a 8°C.
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Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização nos Laboratórios Distritais.

Colesterol LDL, Dosagem

Fase analítica

Colesterol Total

Método
Obtido por cálculo.
Valores de referência
Faixa etária 2-19 anos
Desejável: < 100 mg/dL;
Limítrofe: 100-129 mg/dL;
Elevado: >130mg/dL.
Faixa etária acima de 20 anos
Ótimo: < 100 mg/dL;
Desejável: < 129 mg/dL;
Limítrofe: de 130 a 159 mg/dL;
Alto: acima de 160 mg/dL.
Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/Frasco: coleta em tubo gel;
• Preparo do paciente: jejum de 12 horas.
Conservação
• Armazenamento: até 7 dias: 2 a 8°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização nos Laboratórios Distritais.

Colesterol VLDL, Dosagem
Método
Obtido por cálculo.
Valores de referência
• < 40 mg/dL.
Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/Frasco: coleta em tubo gel;
• Preparo do paciente: jejum de 12 horas.
Conservação
• Armazenamento: até 7 dias: 2 a 8°C.
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Colinesterase Plasmática, Dosagem
Comentários
Foi demonstrada a existência de duas colinesterases: uma é a acetilcolinesterase ou
colinesterase verdadeira (acetilcolinesterase hidrolase) que encontra-se nos eritrócitos e
terminações dos nervos colinérgicos e a outra, é a butirilcolinesterase ou pseudocolinesterase que encontra-se no plasma, fígado, músculo liso e adipócitos.
A colinesterase plasmática (soro ou plasma) ou pseudocolinesterase associa-se as seguintes condições clínicas: hepatopatias crônicas, a redução indica intoxicação por inseticidas organofosforados, inibidores da colinesterase em indivíduos sensíveis a succilcolina,
relaxante muscular durante a anestesia de portadores de colinesterases atípicas, provocando apnéia por vezes fatal.
Método
Método enzimático.
Valores de referência
Feminino: > 40 anos: 5500 – 13400 U/L;
Feminino: < 40 anos: 3800 – 11700 U/L;
Crianças: 5500 – 13400 U/L;
Masculino: 5500 – 13400 U/L.
Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/Frasco: coleta em tubo gel;
• Preparo do paciente: jejum de 8 horas.
Conservação
• Armazenamento: Até 7 dias: 2 a 8ºC.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização nos Laboratórios Distritais.

Coombs Direto
Comentários
O teste de coombs direto, também chamado de teste direto da antiglobulina humana, é
o principal teste utilizado na investigação das anemias hemolíticas autoimunes. Detecta hemácias sensibilizadas com imunoglobulinas IgG e complemento. Um pequeno percentual
de pacientes normais apresenta coombs direto positivo. A causa mais comum de resultados positivos em pacientes sem anemia hemolítica é a presença de anticorpos induzidos
por drogas (ex: penicilinas, cefalosporina, sulfonamidas, tetraciclinas, metildopa, insulina,
dipirona e clorpropamida).
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Método
Aglutinação em tubo.
Valores de referência
Negativo.

Fase analítica

Fase analítica

Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização nos Laboratórios Distritais.

Condição
• Amostra: sangue total;
• Tubo/Frasco: coleta em EDTA;
• Preparo do paciente: jejum de 8 horas.
Conservação
• Armazenamento: até 8 horas: temperatura ambiente; acima de 8 horas até 24 horas 2 a 8°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização nos Laboratórios Distritais.

Coombs Indireto
Comentários
A pesquisa de anticorpos irregulares (RAI) é um exame indispensável no contexto da segurança imunológica das transfusões, das gravidezes e da exploração dos estados autoimunitários antieritrocitários. Esta pesquisa tem por meta concluir pela presença ou ausência de anticorpos irregulares séricos. No caso de positividade, é realizada uma identificação
da especificidade e a titulagem dos anticorpos.
Método
Aglutinação em tubo.
Valores de referência
Negativo.
Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/Frasco: tubo gel;
• Preparo do paciente: jejum de 8 horas.
Conservação
• Armazenamento: até 7 dias: 2 a 8°C; após 7 dias: < ou igual a -20º C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização nos Laboratórios Distritais.
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Comentários
O cortisol é o principal hormônio sintetizado e segregado pelo córtex supra-renal. O
cortisol é essencial à vida, regulando o metabolismo dos hidratos de carbono, proteínas e
lípidos, mantendo a pressão arterial normal e inibindo as reacções alérgicas e inflamatórias. O cortisol é secretado pelo córtex da adrenal em resposta ao hormônio adrenocorticotrópico (ACTH). É essencial para o metabolismo e funções imunológicas. Sua concentração encontra-se elevada nos casos de Síndrome de Cushing e estresse. Apresenta-se
reduzido na Doença de Addison e nos casos de hipopituitarismo (com produção deficiente
de ACTH). Os níveis aumentados de ACTH estimulam a secreção de cortisol. Estes níveis
mais elevados de cortisol inibem a secreção de CRH, o que, por sua vez, inibe a secreção
de ACTH. Este mecanismo de resposta negativa resulta em níveis diminuídos de cortisol.
Dosagens após supressão por dexametasona possuem utilidade diagnóstica para hipercortisolismo; e, após estímulo com cortrosina (ACTH sintético) ou hipoglicemia induzida
por insulina, para insuficiência adrenal primária e secundária, respectivamente. As concentrações plasmáticas de cortisol são influenciadas pela concentração da proteína transportadora do cortisol (CBG). Dependendo do método, pode apresentar reação cruzada com
11-deoxicortisol e corticosterona. Resultados falsamente anormais nos testes overnight e
Liddle são associados com uma variedade de condições e medicamentos. Não é útil para
o seguimento de corticóides sintéticos. O cortisol encontra-se fisiologicamente aumentado
na hipoglicemia e gravidez. Sua dosagem basal apresenta pouca utilidade no diagnóstico
diferencial dos estados de hipercortisolismo. Pode encontrar-se em valor normal na deficiência parcial do ACTH. O cortisol é frequentemente medido em combinação com testes de
função dinâmica2-4. Estes testes proporcionam ferramentas de diagnóstico para determinar a etiologia da reserva ou excesso de glucocorticóide. O teste de estimulação da ACTH
é utilizado para avaliar a doença de Addison. O teste de supressão da dexametasona é
utilizado para diagnosticar a síndrome de Cushing ou a depressão devida a perturbações
neuroendócrinas. A medição de cortisol na urina de 24 horas é o método de eleição no
rastreio inicial da síndrome de Cushing, porque fornece a melhor avaliação da produção de
cortisol. O cortisol na urina não está sujeito ao padrão diurno de secreção e diferenciam de
forma exata as pessoas saudáveis dos doentes com síndrome de Cushing.
Método
Quimioluminescência.
Valores de referência
De 7:00 às 9:00h: 4,3 – 22,4 ug/dL.
Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/Frasco: tubo gel;
• Preparo do paciente: jejum de 8 horas.
Conservação
• Armazenamento: até 7 dias: 2 a 8°C; após 7 dias: -20º C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização no Laboratório Municipal de Referência.
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Creatinina, Dosagem
Comentários
A creatinina é um produto da degradação da creatina, eliminada na maior parte pelos
rins. A concentração sérica depende da capacidade renal e da massa muscular. Seu aumento plasmático é um sinal de disfunção da filtração renal. Na avaliação do clearence a
interpretação deve levar em conta idade, peso, altura, funcionamento cardíaco e renal e
tratamento medicamentoso (salicilatos, cimetidina, trimetropina, probenecide etc).

Fase analítica

Fase analítica

Cortisol

Método
Cinético.
Valores de referência
Masculino: 0,7 a 1,3 mg/ dL;
Feminino: 0,6 a 1,1 mg/ dL;
Criança: 0,7 a 1,3 mg/dL.
Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/Frasco: coleta em tubo gel;
• Preparo do paciente: jejum de 8 horas. Não se aplica para exame de urgência e
emergência.
Conservação
• Armazenamento: até 3 dias 2 a 8°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento e realização nos Laboratórios Distritais e Laboratórios das UPAs.

Creatinina, Clearence de
Comentários
O teste é útil na avaliação funcional renal. A depuração está diminuída em ICC, desidratação grave, nefropatias agudas e crônicas. Na insuficiência renal terminal, serve para indicar estados em que processos dialíticos se tornam necessário. Podem estar aumentada
em diabetes (fase inicial), hipertireoidismo e acromegalia.
Método
Obtido por cálculo.
Valores de referência
Feminino: 72 a 110 mL/min/1,73m²;
Masculino:94 a 140 mL/min/1,73m².
Condição
• Amostra: urina 24 hs e soro;
• Tubo/Frasco:frasco padronizado e coleta em tubo gel;
• Preparo do paciente: jejum de 8 horas.
(*) – Vide INSTRUÇÕES PARA COLETA DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS.
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Conservação
• Armazenamento: Até 4 dias: 2 a 8°C (Refrigerar a amostra desde o início da coleta.).

Método
Método cinético.

Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização nos Laboratórios Distritais.

Valor de referência
Avaliação a critério médico.

Orientações específicas
• Informar peso e altura do paciente;
• Coletar tubo de soro, para dosagem de creatinina.

Condição
• Amostra: urina de jato médio;
• Tubo/Frasco: frasco padronizado.

Creatinina, Dosagem (Urina 24 hs)
Comentários
A creatinina é um produto da degradação da creatina, eliminada na maior parte pelos
rins. A concentração sérica depende da capacidade renal e da massa muscular. Seu aumento plasmático é um sinal de disfunção da filtração renal. Na avaliação do clearence a
interpretação deve levar em conta idade, peso, altura, funcionamento cardíaco e renal e
tratamento medicamentoso (salicilatos, cimetidina, trimetropina, probenecide, etc).
Método
Método cinético.
Valores de referência
Masculino: 14 a 26 mg/kg/24h;
Feminino: 11 a 20 mg/kg/24h.
Condição
• Amostra: urina 24hs;
• Tubo/Frasco:frasco padronizado.
(*) – Vide INSTRUÇÕES PARA COLETA DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS.
Conservação
• Armazenamento: até 4 dias entre 2 e 8ºC.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização nos Laboratórios Distritais.
Orientações específicas
• Informar peso e altura do paciente.

Creatinina, Dosagem (UJM)
Comentários
A creatinina é uma substância produzida pelo metabolismo do aminoácido creatina e
filtrada totalmente pelos rins.Sua dosagem é útil na validação da função renal (clearance),
bem como parâmetro de excreção de outras substâncias na urina (albumina, metais pesados, etc). Alterações na dieta podem modificar seus níveis (ingestão excessiva de proteínas).
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Fase analítica
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Conservação
• Armazenamento: Até 4 dias entre 2 e 8°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização nos Laboratórios Distritais.

Dengue NS1, teste rápido (Imunocromatografia qualitativa)
Comentários
A dengue é hoje a mais importante arbovirose que afeta o homem, constituindo um sério
problema de saúde pública no mundo, especialmente em países tropicais onde as condições do meio ambiente favorecem a proliferação dos seus vetores, os mosquitos do gênero
Aedes. Atualmente, quase metade da população mundial vive em áreas de risco para a
doença e, apesar de sua extensão e gravidade, vacinas ou tratamentos específicos ainda
não estão disponíveis. Existem quatro sorotipos distintos conhecidos de dengue (vírus dengue 1, 2, 3 e 4). Em crianças, em geral a infecção é subclínica ou causa uma doença febril
autolimitada. No entanto, se o paciente é infectado duas vezes com um sorotipo diferente,
é mais provável que ocorra uma doença mais severa, dengue hemorrágica ou síndrome de
choque da dengue. Tendo conhecimento da urgência na melhoria da vigilância epidemiológica da dengue e das deficiências do diagnóstico laboratorial dessa doença no mundo é
que se desenvolveu um teste rápido baseado na proteína NS1. NS1 é uma glicoproteína
altamente conservada que está presente em altas concentrações no soro dos pacientes
infectados por dengue durante o estágio inicial da doença. O antígeno NS1 é encontrado
a partir do primeiro dia e permanece até 9 dias depois do estabelecimento da febre em
amostras de dengue primária ou secundária em pacientes infectados.
Método
Imunocromatográfico.
Valor de referência
Negativo.
Condição
• Amostra: Soro;
• Tubo/frasco: coleta em tubo gel;
• Preparo: Não se aplica para exame de urgência e emergência.
Conservação
• Armazenamento: até 4 dias entre 2 e 8°C.

87

Manual de Exames SUS-PBH

Dengue, Sorologia
Comentários
São conhecidos quatro sorotipos do vírus do dengue: den 1, den 2, den 3, e den 4. O
vírus do dengue é da família Flavivírus que contém 70 espécies, entre elas o vírus da febre
amarela. Todos os flavivírus têm epítopos em comum no envelope protéico, o que possibilita reações cruzadas em testes sorológicos.
Imunoensaio enzimático IgM: baseia-se na detecção de anticorpos IgM específicos
para os quatro sorotipos. Detecta anticorpos anti-IgM em 80% dos pacientes com 5 dias de
doença, 93% dos pacientes com 6 a 10 dias de doença e 99% entre 10 e 20 dias. IgM é detectado na infecção primária e na infecção secundária, com títulos mais altos na primeira.
Uma pequena porcentagem de pacientes com infecção secundária não tem IgM detectável.
Na infecção terciária os títulos são mais baixos ou ausentes. Em alguns casos de infecção
primaria, IgM pode persistir por mais de 90 dias, mas na maioria é indetectável após 60 dias
do início do quadro clínico. Apresenta índice de falso-positivo de 1,7%. Deve-se lembrar
que a causa comum de falso-negativo é a coleta prematura da amostra (antes do 5° dia).
Reações cruzadas com outras flaviviroses são citadas para ELISA IgM.
Teste imunocromatográfico rápido NS1: baseia-se na detecção do antígeno NS1 para
o vírus da Dengue. Muitas vezes o diagnóstico sorológico não é capaz de confirmar casos
suspeitos com evolução grave, já que a febre hemorrágica pode ocorrer na janela imunológica, quando as pesquisas de IgM e IgG são negativas. Nesses casos, a pesquisa do
antígeno NS1 apresenta sua melhor utilidade, permitindo o diagnóstico nos primeiros cinco
dias de doença.
Como há um período de sobreposição de positividade do antígeno NS1 e IgM, a pesquisa
de ambos os marcadores simultaneamente aumenta a sensibilidade do teste, compensando
a baixa positividade na pesquisa de anticorpos isoladamente nos primeiros dias de infecção.
Método
IgM
Imunoensaio enzimático.
NS1
Imunocromatografia.
Valores de referência
IgM
Não Reativo.
NS1
Negativo.
Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/frasco: tubo com gel separador;
• Preparo do paciente: jejum de 8 horas.
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Conservação
Armazenamento:
IgM: até 10 dias: 2-8ºC; após 10 dias: -20ºC;
NS1: até 24 h: 2-8ºC; após 24h: -20ºC.

Fase analítica

Fase analítica

Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento e realização nos Laboratórios Distritais e Laboratórios das UPAs.

Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento e realização no Laboratório Municipal de Referência.
Orientações específicas
Formulários Requeridos
Todo caso suspeito deve ser notificado através da ficha de notificação (SINAN).
As amostras deverão ser acompanhadas das fichas epidemiológicas devidamente preenchidas com os seguintes dados:
• Nome completo do paciente sem abreviaturas, data de nascimento, idade e sexo;
• Nome do centro de saúde solicitante;
• Nome legível do profissional solicitante e número de registro no conselho de classe
correspondente;
• Datas dos primeiros sintomas e coleta, respeitando-se o prazo para a coleta de até
o 5º dia da data de início dos sintomas para NS1 e para Dengue IgM coletar a partir
do 6º dia até 60 dias do aparecimento dos sintomas.

Enterobius vermiculares - Oxiurus
Comentários
O método de swab anal ou fita gomada é a metodologia de escolha para o diagnóstico
de enterobiose, uma vez que o Enterobius vermiculares realiza sua postura de ovos na região perianal a noite e não na luz intestinal como na maioria das verminoses.
Método
Fita gomada. Pesquisa direta por microscopia ótica.
Valores de referência
Negativo.
Condição
• Amostra: Ovos impregnados em fita gomada;
• Tubo/Frasco: Lâmina com fita gomada fixada;
• Preparo do paciente: Coletar amostra antes de defecar ou tomar banho.
Conservação
• Armazenamento: Fita gomada, até 2 dias em temperatura ambiente.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização nos Laboratórios Distritais.
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Comentários
A pesquisa de eosinófilos em materiais diversos ajuda na elucidação diagnóstica de numerosas patologias. O achado de eosinófilos no escarro é característico da asma brônquica.
Método
Coloração May-Grunwald-Giemsa.
Valores de referência
Negativo.
Condição
• Amostra: Escarro;
• Tubo/Frasco: Padronizado.
Conservação
Armazenamento:
Esfregaços já confeccionados sem corar, até 72 horas em temperatura ambiente;
Esfregaços após corar, até quinze dias em temperatura ambiente.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização nos Laboratórios Distritais.

Eosinófilos, Pesquisa (Fezes)
Comentários
A pesquisa de eosinófilos em materiais diversos ajuda na elucidação diagnóstica de
numerosas patologias. O achado de eosinófilos nas fezes ocorre em abundância na disenteria amebiana.
Método
Coloração de May-Grunwald-Giemsa.
Valores de referência
Negativo.
Condição
• Amostra: Fezes frescas;
• Tubo/Frasco: Padronizado.

Estradiol, Dosagem
Comentários
O estradiol é o estrógeno natural mais potente do ser humano. Regula a função sexual
feminina e, com a progesterona, mantém o estado de gravidez. A maior parte do estradiol
é secretado pelos ovários (em mulheres que não estão grávidas), embora os testículos
(homens) e o córtex adrenal (em homens e mulheres) também secretem pequenas quantidades. Durante a gravidez, a placenta produz a maior parte do estradiol circulante. Sua
dosagem tem importância na avaliação da fertilidade e irregularidades menstruais em mulheres adultas. Pode ser utilizado na investigação de ginecomastia e feminização - devido a
tumores produtores de estrogênio e, também na avaliação do desenvolvimento folicular em
protocolos de reprodução assistida. Na mulher, encontra-se em níveis baixos no hipogonadismo primário e secundário. A dosagem de FSH e LH pode auxiliar no diagnóstico diferencial entre as causas. Podem-se observar níveis elevados nos tumores ovarianos, tumores
feminilizantes adrenais, hiperandrogenemia causada por tumores ou terapia androgênica,
reposição estrogênica, puberdade precoce feminina, cirrose hepática e hipertiroidismo. Em
virtude das dosagens do estradiol ainda apresentarem grande variação entre diferentes
laboratórios, sugere-se seu controle em um único laboratório.

Fase analítica

Fase analítica

Eosinófilos, Pesquisa (Escarro)

Método
Quimioluminescência.
Valor de referência
Sexo masculino
Até 39,8.
Sexo feminino
Fase folicular: 19,5 - 144,2 pg/mL;
Meio do ciclo: 63,9 - 356,7 pg/mL;
Fase Lútea: 55,8 - 214,2 pg/mL;
Pós Menopausa (sem TRH): Até 32,2 pg/mL.
Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/frasco: tubo com gel separador;
• Preparo do paciente: jejum de 8 horas.
Conservação
• Armazenamento: até 7 dias: 2-8°C; após 7-30 dias: -10°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização no Laboratório Municipal de Referência.

Conservação
• Armazenamento: Até 24 h entre 2 e 8°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização nos Laboratórios Distritais.
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Comentários
O exame a fresco tem por objetivo visualizar formas móveis de Trichomonas sp e estruturas morfológicas sugestivas de leveduras e pseudo-hifas, no caso da Candida sp, que
são potenciais patógenos em infecções vaginais e uretrais. Tem também por finalidade a
quantificação de leucócitos, o que pode evidenciar a presença de infecção.
Método
Microscopia direta.
Condição
• Amostra: secreção vaginal, secreção uretral, urina 1º jato;
• Tubo/frasco: tubo contendo solução salina 0,9% para a coleta da secreção vaginal
e frasco estéril para coleta da urina, fornecidos pelo laboratório;
• Preparo do paciente: preferencialmente não estar em uso de antimicrobianos;
Urina e secreção uretral: retenção urinária de pelo menos 3 horas;
Secreção vaginal: não utilizar medicamentos ou cremes tópicos.
Conservação
• Armazenamento em temperatura ambiente. Conservar a secreção vaginal em salina estéril.
Fluxo na rede
Coleta no Serviço de Doenças Sexualmente Transmissíveis da Unidade de Referência
Secundária Centro-Sul e realização no Laboratório de DST.
Orientações específicas
A coleta de secreções vaginais será realizada sempre pelo médico, no próprio consultório. Cada tubo contendo salina deverá ser identificado com o número de registro e as
iniciais da paciente. A coleta de secreções uretrais e urina primeiro jato será realizada no
Laboratório de DST. Informar o uso de antimicrobianos.

Falcização – Hemoglobina S, Pesquisa
Comentários
É um teste de avaliação qualitativa que determina a presença ou ausência de Hb S nos
eritrócitos. Seu princípio se baseia na indução da falcização por meio da desoxigenação da
hemoglobina por drogas redutoras num microambiente formado no espaço entre lâmina e
lamínula. Testes falsos positivos podem ocorrer em pacientes com policitemias e algumas
hemoglobinopatias raras. A presença do fenômeno da falcização não é diagnóstico definitivo para a anemia falciforme, sendo necessária a confirmação pelo estudo específico das
hemoglobinas.
Método
Método metabissulfito de sódio.
Valores de referência
Negativo.
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Condição
• Amostra: Sangue total;
• Tubo/Frasco: coleta em tubo de EDTA;
• Preparo do paciente: jejum de 8 horas.

Fase analítica

Fase analítica

Exame à fresco, pesquisa de fungos – Trichomonas sp

Conservação
• Armazenamento: até 8 horas: temperatura ambiente, após 8 horas e até 24 horas: 2 a 8°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização nos Laboratórios Distritais.

FAN HEp 2 - Pesquisa de autoanticorpos
Comentários
A pesquisa de autoanticorpos contra antígenos celulares é tradicionalmente denominada
teste do FAN (Fator antinúcleo). O exame do FAN é um importante auxilio diagnostico para
as doenças reumáticas autoimunes (DRAI), como lúpus eritematoso sistêmico, síndrome
de Sjogren, esclerose sistêmica, dermatomiosite/polimiosite e doença mista do tecido conjuntivo. O teste do FAN é realizado em duas etapas: uma etapa de triagem, em que um teste sensível é utilizado para avaliar a presença de autoanticorpos (AA); se o teste de triagem
for positivo parte-se para a etapa de confirmação, na qual se empregam testes específicos
para determinar qual o anticorpo presente. O teste considerado como o padrão-ouro para a
pesquisa do FAN é a imunofluorescência indireta (IFI), utilizando como substrato as células
HEp-2 (FAN HEp-2). Existem várias doenças associadas com FAN HEp-2 positivo. Entretanto, a importância diagnóstica do FAN varia de acordo com a doença, sendo considerado
muito útil para o diagnostico do lúpus eritematososistêmico e da esclerose sistêmica, útil
para o diagnostico da síndrome de Sjögren e da dermatomiosite/polimiosite, e condição
fundamental para o diagnostico da doença mista do tecido conjuntivo. Em muitas doenças
um FAN positivo não tem utilidade diagnóstica (artrite reumatoide, fibromialgia, doenças da
tireóide). Resultados positivos de FAN HEp-2 no titulo de 1:80 podem ser encontrados em
até 13% da população normal e numa proporção ainda maior de parentes de primeiro grau
de pacientes com DRAI. Reações positivas podem ocorrer durante o uso de vários medicamentos (hidralazina, carbamazepina, hidantoina, procainamida, isoniazida, metildopa) e
em pacientes com neoplasias. Elevações transitórias do FAN podem ocorrer em pacientes
com doenças infecciosas. Reações negativas podem ocorrer na presença de anticorpos
contra os antígenos SSA/Ro, Jo-1, ribossomal P e durante o uso de corticoide ou outra
terapia imunossupressora. Um teste positivo para FAN HEp-2 isolado não é diagnóstico de
lúpus eritematoso sistêmico (LES), sendo necessário observar os demais critérios diagnósticos. Não existe relação entre os títulos de FAN e a atividade da doença. Deve-se ressaltar
a possibilidade de variações dos títulos do FANHEp-2 quando realizado em laboratórios
ou dias diferentes. Pelo fato de ser um teste com alta sensibilidade, baixa especificidade
e baixo valor preditivo positivo, os resultados positivos devem ser analisados de acordo
com o contexto clinico do paciente, o titulo e o padrão de fluorescência celular. Padrões de
fluorescência como nuclear homogêneo, nuclear pontilhado grosso e nuclear pontilhado
centromérico tendem a acorrer predominantemente em pacientes com DRAI, enquanto o
padrão nuclear pontilhado fino denso ocorre predominantemente em indivíduos sem evidencia clinica de DRAI. Geralmente, pacientes com DRAI apresentam títulos do FAN HEp-2
de moderados a elevados (> 1:320), enquanto os indivíduos saudáveis apresentam títulos
baixos (< 1:160). Contudo, a importância do titulo do FAN HEp-2 é relativa, com algumas
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pessoas saudáveis podendo apresentar altos títulos e alguns doentes títulos baixos. Devido a maior especificidade diagnóstica e relevância clínica, a pesquisa de autoanticorpos
específicos como anti-DNA e anti-ENA dever ser realizada em todos os pacientes com FAN
HEp-2 positivo. O 3° Consenso Brasileiro para a Pesquisa de Autoanticorpos (FAN HEp-2)
fornece orientações importantes quanto a interpretação dos padrões, indicando os autoanticorpos associados e as principais relevâncias clinicas de cada padrão.
Padrões de FAN HEp2 e relevância clínica por autoanticorpos
Tabela 2 – Padrões nucleares de FAN HEp2
Nuclear pontilhado
centromérico

Nuclear homogêneo

Nuclear tipo membrana
nuclear

Nuclear pontilhado
Pleomórfico/PCNA

Anticorpo contra núcleo de células em proliferação: LES

Nuclear pontilhado fino
denso

Anticorpo anti-proteína p 75 kDa: Um dos padrões mais encontrados
na rotina, sem relevância clínica até no momento, pois pode ser
encontrado em indivíduos saudáveis, cistite intersticial, dermatite
atópica, psoríase e asma

Nuclear pontilhado tipo
pontos isolados com
menos de dez pontos
Nuclear pontilhado tipo
pontos isolados com
mais de dez pontos
Nuclear pontilhado
grosso

Nuclear pontilhado fino

Nuclear pontilhado
grosso reticulado
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Padrões nucleares de FAN HEp2
Anticorpo anti-centrômero: esclerose sistêmica forma CREST; cirrose
biliar primária; síndrome de Sjogren
(A) Anticorpo anti-DNA nativo: lupus eritematoso sistêmico (LES).
(B) Anticorpo anti-histona: lupus induzido por drogas; LES idiopático.
Anticorpo anti-cromatina (DNA/Histona, nucleossomo): artrite
reumatoide (AR); artrite idiopática juvenil oligoarticular com uveíte;
síndrome de Felty; cirrose biliar primária.
Anticorpo anti-lâmina e contra antígenos do envelope nuclear
(laminas. LAPs, nucleoporina).
gp 210: hepatites autoimunes; cirrose biliar primária; raramente
associado a doenças reumáticas (algumas formas de LES e
esclerodermia linear). Quando em baixos títulos, pode não
apresentar associação clínica específica.

Anticorpo anti-p80 coilina não apresenta associação clínica definida.

Tabela 3 – Padrões mistos de FAN HEp2
Padrões mistos de FAN HEp2
Misto do tipo nucleolar homogêneo
e nuclear pontilhado grosso com
Anticorpo anti-Ku: superposição polimiosite e esclerose
placa metafásica decorada em anel sistêmica; Podem ocorrer no LES eesclerodermia.
(cromossomos negativos)
Misto do tipo nuclear e nucleolar
Anticorpo anti-Topoisomerase I (Scl-70): ES forma
pontilhado com placa metafásica
difusa. Mais raramente pode ocorrer na síndrome
positiva
CREST e superposição polimiosite/esclerodermia.
Misto do tipo citoplasmático
Anticorpo anti-rRNP (antiproteína P-ribossomal):
pontilhado fino denso a
Marcador de LES e mais frequentemente relacionado a
homogêneo e nucleolar
quadros psiquiátricos.
homogêneo
Misto do tipo nuclear pontilhado
Anticorpo anti-NuMa1: SS; outras condições autoimunes
fino com fluorescência do aparelho
ou inflamatórias crônicas.
mitótico

Fase analítica

Fase analítica
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Tabela 4 – Padrões citoplasmáticos de FAN HEp2

Citoplasmático fibrilar
linear
Citoplasmático fibrilar
segmentar

Citoplasmático
pontilhado polar

Anticorpo anti-Sp100 (anti-p95): cirrose biliar primária; mas pode ser
observado em diversas condições clínicas

Citoplasmático
pontilhado fino

C) Anticorpo anti-Sm: LES.
Anticorpo anti-RNP: LES; esclerose sistêmica (ES); AR; critério
obrigatório no diagnóstico da doença mista do tecido conjuntivo
(DMTC).
D) Anticorpo anti-SSA/Ro: síndrome de sjogren primária (SS);
LES; lúpus neonatal e lúpus cutâneo; esclerodermia e cirrose biliar
primária.
(E) Anticorpo anti-SSB/La: lúpus neonatal; LES; SS.
Anticorpo anti-Mi-2: dermatomiosite, embora raramente ocorra na
polimiosite do adulto.
(F) Anticorpos contra hnRNPs (ribonucleoproteicas heterogêneas)
e componentes da matriz nuclear:raramente presentes em doença
autoimune, exceto quando em altos títulos.
Prevalente na população geral.

Citoplasmático
pontilhado com pontos
isolados
Citoplasmático
pontilhado reticulado

Citoplasmático
pontilhado fino denso

Citoplasmático fibrilar
filamentar

Padrões citoplasmáticos de FAN HEp2
(G) Anticorpo anti-actina: hepatite autoimune, cirrose.
Anticorpo anti-miosina: hepatite C, hepatocarcinoma, miastenia
gravis. Quando em títulos baixos ou moderados podem não ter
relevância clínica definida.
Anti-α-actinina, anti-vinculina e anti-tropomiosina: miastenia gravis,
doença de Crohn e colite ulcerativa. Quando em títulos baixos ou
moderados podem não ter relevância clínica definida.
Anticorpo anti-golginas: Em títulos altos tem sido descrito no LES,
SS e outras doenças autoimune sistêmicas. Relatado na ataxia
cerebelar idiopática, Degeneração Cerebelar Paraneoplásica,
infecções virais pelo vírus Epstein-Barr (EBV) e pelo vírus da
imunodeficiência humana (HIV). Quando em títulos baixos ou
moderados podem não ter relevância clínica definida
Anticorpo anti-Histidil t RNA sintetase (Jo-1): anticorpo marcador de
polimiosite no adulto. Descrito raramente na dermatomiosite. Outros
anticorpos anti-tRNA sintetases podem gerar o mesmo padrão.
(H) Anticorpo anti-EEA1 e anti-fosfatidilserina: Não há associações
clínicas bem definidas. Anticorpo anti-GWB: SS; também encontrado
em diversas outras condições clínicas.
Anticorpo anti-mitocôndria: pode sugerir a presença do anticorpo
anti-M2 (antipiruvato desidrogenase) que é marcador da cirrose biliar
primária; esclerose sistêmica. É relativamente comum o encontro
deste padrão na ausência de anticorpos anti-mitocôndria.
Anticorpo antiproteína P-ribossomal: específico de LES e pode estar
associado a quadros psiquiátricos
Anticorpo anti-PL 7/PL 12: Raramente associado a anticorpos
encontrados na polimiosite.
Anticorpo anti-vimentina e anti-queratina: anti-queratina tem sido
descrito em doença hepática alcoólica. Descritos em várias doenças
inflamatórias e infecciosas. Quando em títulos baixos ou moderados
podem não ter relevância clínica definida.
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Aparelho mitótico tipo
centríolo
Aparelho mitótico tipo
ponte intercelular
Aparelho mitótico tipo
NuMA2

Padrões do aparelho mitótico de FAN HEp2
Anticorpo anti-α-enolase: Em baixos títulos não tem associação
clínica definida. Em altos títulos sugestivo de esclerose sistêmica.
Anticorpo anti-β-tubulina: pode ser encontrado no LES e na
DMTC. Outros anticorpos ainda não bem definidos podem gerar
o mesmo padrão. Associado a diversas condições autoimunes e
não autoimunes com baixa especificidade tendo relevância clínica
somente em altos títulos.
Anticorpo anti-HsEg5: Diversas condições autoimunes com baixa
especificidade tendo relevância somente em altos títulos.

Tabela 6 – Padrões nucleolares de FAN HEp2

Nucleolar aglomerado

Nucleolar pontilhado

Nucleolar homogêneo

Padrões nucleolares de FAN HEp2
Anticorpo anti-fibrilarina (U3-nRNP): esclerose sistêmica (ES),
especialmente com comprometimento visceral grave, entre elas a
hipertensão pulmonar.
Anticorpo anti-NOR-90: ES; também descrito em outras doenças do
tecido conjuntivo, porém sem relevância clínica definida.
Anticorpos anti-RNA polimerase I: ES de forma difusa com tendência
para comprometimento visceral mais frequente e grave.
Anticorpo anti-PM/Scl, To/Th, nucleolina: síndrome de superposição
da polimiosite com esclerose sistêmica. Raramente encontrado em
casos de polimiosite ou esclerose sistêmica sem superposição clínica.
Outros autoanticorpos mais raros podem apresentar esse padrão.

LES: Lupus Eritematoso Sistêmico; ES: Esclerose Sistêmica; SS: Síndrome de Sjögren Primária;
AR: Artrite Reumatoide; DMTC: Doença Mista do Tecido Conjuntivo.

Tabela 7 – Padrões não caracterizados ou com características novas
Padrões não caracterizados ou com características novas
Padrão citoplasmático
Aparentemente associado à infecção pelo vírus da hepatite C. Sua
com fluorescência em
identidade imunológica não está definida. No caso de identificação
forma de bastões e
sugere-se a descrição do aspecto morfológico que o caracteriza
anéis (rods and rings)
(Presença de fluorescência em bastão).
Trata-se de um padrão nuclear pontilhado fino, aproximando-se
da textura homogênea, e com placa metafásica corada da mesma
Nuclear pontilhado
forma. Sua associação clínica e identidade imunológica não estão
fino denso tendendo a
definidas. Esse padrão não é positivo para anticorpos antidsDNA
homogêneo
o que o caracterizaria como nuclear homogêneo, e não plota a
proteína 75Kda o que o caracterizaria como nuclear pontilhado fino
denso. Trata-se de um novo padrão com reatividade diferente.

Método
Imunofluorescência indireta - Substrato: células HEp-2.
Valores de referência
Negativo.
Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/frasco: tubo com gel separador;
• Preparo do paciente: jejum de 8 horas.
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Conservação
Até 5 dias entre 2 a 8ºC.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização no Laboratório Municipal de Referência.

Fase analítica

Tabela 5 – Padrões do aparelho mitótico de FAN HEp2

Anti DNA nativo, Pesquisa de autoanticorpos anti - ds-DNA
Comentários
Autoanticorpos dirigidos contra o DNA de dupla fita (dsDNA) são marcadores diagnósticos específicos do lúpus eritematoso sistêmico (LES) e um de seus critérios de
classificação. A pesquisa do anti-dsDNA pode ser feita por vários métodos como ELISA,
Farr, quimiluminescência e imunofluorescência indireta em Crithidia luciliae, com variável
sensibilidade e especificidade. Dependendo do método utilizado, podem estar presentes
em 40% a 70% dos pacientes com LES ativo, e também em uma pequena proporção de
pacientes com diagnostico de artrite reumatoide, hepatite autoimune, hepatite C, cirrose
biliar primaria, síndrome de Sjogren, esclerodermia e doença mista do tecido conjuntivo,
geralmente em títulos próximos ao valor de corte do teste. Sua presença esta relacionada com maior probabilidade de acometimento renal e com a atividade da doença.
Níveis crescentes ou altos títulos de anticorpos antidsDNA associados a baixos níveis
de complemento quase sempre significam exacerbação da doença ou doença em atividade. Entretanto, os títulos de antidsDNA podem permanecer elevados, mesmo com
a remissão clinica da doença, ou podem ser normais em pacientes com doença ativa.
Método
Imunofluorescência indireta utilizando antígeno Crithidia luciliae.
Valores de referência
Negativo.
Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/frasco: tubo com gel separador;
• Preparo do paciente: jejum de 8 horas.
Conservação
Até 5 dias entre 2 a 8ºC.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização no Laboratório Municipal de Referência.

Fator Reumatoide, Determinação de
Comentários
O fator reumatoide (FR) é um auto-anticorpo, em geral da classe IgM, dirigido contra o fragmento Fc da IgG. Sua pesquisa e dosagem têm utilidade no diagnóstico da artrite reumatoide (AR),
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uma vez que ele está presente em aproximadamente 80% dos adultos portadores de AR, sendo
detectada também em outras doenças reumáticas autoimunes, a exemplo de lúpus eritematoso
sistêmico, esclerose sistêmica, síndrome de Sjögren, polimiosite, dermatomiosite e síndromes de
superposição. Da mesma forma, em algumas moléstias infecciosas (mononucleose infecciosa, sífilis, tuberculose, hepatite viral e endocardite bacteriana), em entidades caracterizadas por processo inflamatório crônico (hanseníase, leishmaniose, sarcoidose e malária) e em pessoas que apresentam gamopatias monoclonais. Reações positivas ainda podem ocorrer em 5% dos indivíduos
normais, em geral, os títulos mais elevados são encontrados na AR e na síndrome de Sjögren.
Portadores de artrite com altos títulos de FR têm maior probabilidade de desenvolver doença mais
grave e de apresentar envolvimento sistêmico mais intenso. De qualquer modo, os valores de FR
não são reconhecidos como úteis para definir se a doença está em atividade ou não.
Método
Imunoturbidimétrico.
Valores de referência
Negativo: menor ou igual a 20 UI/mL;
Positivo: maior do que 20 UI/mL.
Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/Frasco: coleta em tubo gel;
• Preparo do paciente: jejum de 8 horas.
Conservação
• Armazenamento: até 3 dias: 2 a 8°C; de 3 dias a 3 meses: -20°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização nos Laboratórios Distritais.

Ferritina, Dosagem
Comentários
A ferritina é uma proteína de alto peso molecular que contém ferro e que atua no organismo
como um composto armazenador de ferro. Cerca de 2/3 das reservas de ferro no corpo humano
encontram-se em forma de ferritina. Numerosos estudos na literatura demonstraram a utilidade
e a necessidade das determinações de ferritina sérica, conjuntamente com outros parâmetros,
para determinar a intensidade e o grau da sobrecarga férrica do corpo, em distúrbios como a
talassemia, a anemia sideroblástica e na determinação da resposta de pacientes tratados com
agentes quelantes de ferro. Especificamente, o uso combinado dos níveis de ferritina sérica e
o VCM (volume corpuscular médio) tornaram possível a diferenciação entre uma deficiência de
ferro, uma Beta-Talassemia e indivíduos normais, com um nível de precisão muito alto.
Método
Quimioluminescência.
Valor de referência
Sexo masculino: 22 - 322 ng/mL;
Sexo feminino: 10 - 291 ng/mL.
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Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/frasco: tubo com gel separador;
• Preparo do paciente: jejum de 8 horas.

Fase analítica

Fase analítica
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Conservação
• Armazenamento: até 7 dias: 2-8°C; após 7-30 dias: -10°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização no Laboratório Municipal de Referência.

Ferro Sérico, Dosagem
Comentários
O ferro encontra-se distribuído no organismo em diferentes formas que incluem: hemoglobina, ferro tissular e mioglobina. O transporte de ferro de um órgão a outro se realiza
mediante uma proteína transportadora: a apotransferrina. O complexo formado com o ferro
é conhecido como transferrina. A determinação do ferro sérico (FS) é usada no diagnostico diferencial de anemias, hemocromatose e hemossiderose. Níveis baixos ocorrem na
anemia ferropriva, glomerulopatias, menstruacao e fases iniciais de remissão da anemia
perniciosa. Variações circadianas com valores mais baixos de FS pela tarde são descritas,
sendo que alterações de até 30% em dias subsequentes podem ocorrer. No período pré-menstrual pode elevar níveis em 10% a 30%, que caem na menstruação. Na gravidez ha
possibilidade de elevação inicial do FS devido a progesterona e queda do FS por aumento
da sua necessidade. Uso de anticoncepcional oral pode elevar o FS acima de 200 mcg/dl.
Níveis aumentados são encontrados na hemossiderose, hemocromatose, talassemias e na
hemólise da amostra.
Método
Colorimétrico direto.
Valores de referência
Homens: 65 a 175 μg/dL;
Mulheres: 50 a 170 μg/dL;
Criança: 65 a 175 μg/dL.
Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/Frasco: coleta em tubo gel;
• Preparo do paciente: jejum de 8 horas. Colher preferencialmente pela manhã devido às oscilações fisiológicas durante o dia.
Conservação
• Armazenamento: até 17 dias entre 2 e 8ºC.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização nos Laboratórios Distritais.
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Comentários
As fosfatases alcalinas estão presentes nas membranas celulares dos seguintes tecidos: osso,
fígado, intestino, placenta, rins e leucócitos. As isoenzimas hepáticas e ósseas representam 90%
da fosfatase alcalina circulante. Em crianças a fração óssea predomina. A fosfatase alcalina total encontra-se elevada na obstrução biliar intra ou extra-hepática, cirrose hepática, amiloidose
secundária do fígado, abscesso hepático, sarcoidose hepática, colangite, hepatotuberculose, linfomas, metástase ósseas, necrose hepatocelular, doença de Paget, sarcoma osteogênico, mieloma múltiplo, osteomalacia, cura de fratura, hiperparatireoidismo, doença de Gaucher, lues óssea,
insuficiência renal, hipertireoidismo, sarcoidose pulmonar ou com lesão hepática ou óssea, carcinoma renal, tuberculose miliar, LES. A fosfatase alcalina encontra-se diminuída no escorbuto,
hipofosfatasia, pós-irradiação, acondroplasia, hipotireoidismo, doença celíaca.
Método
Cinético otimizado (DGKC e SSCC).
Valores de referência
Criança: até 645 U/L;
Feminino: 65 a 300 U/L;
Masculino: 65 a 300 U/L.
Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/Frasco: coleta em tubo gel;
• Preparo do paciente: jejum de 8 horas.Não se aplica para exame de urgência e
emergência.
Conservação
• Armazenamento: até 48 horas: 2 a 8°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento e realização nos Laboratórios Distritais e Laboratórios das UPAs.

Fósforo, Dosagem
Comentários
Sangue: menos de 1% do fósforo corporal encontra-se no plasma. Causas de fósforo
elevado: pseudo e hipoparatireoidismo, hipertireoidismo, insuficiência renal, S. de Burnett,
ingestão abusiva de fosfato, intoxicação por vitamina D, acromegalia, fraturas em consolidação, insuficiência hepática aguda grave, leucemia mielóide crônica, insuficiência supra-renal, obstrução intestinal, coma diabético, Ácidose, rabdomiólise, hemólise, calcinose tumoral, S. de lise tumoral, hipertermia maligna, anemia falciforme.
Causas de diminuição de fósforo: hiperparatireoidismo, falta de ingestão, má absorção intestinal,
deficiência de vitamina D, esteatorréia, osteomalacia oncogênica, S. de Fanconi, S. renais dos túbulos proximais, câncer metastático, linfomas: de Burkitt, histiócitico e mielomonocítico agudo, hipofosfatemia familiar, pneumonia por legionella, hiperaldosteronismo, raquitismo tipo II, D. de Wilson,
sepse por gram negativo, uso de corticóides, estrogênio, sais de alumínio, alcalose respiratória.
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Método
UV molibdato.
Valores de referência
Criança: 4 a 7 mg/dL;
Adulto: 2,5 a 5,6 mg/dL.
Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/Frasco: coleta em tubo gel;
• Preparo do paciente: jejum de 8 horas.
Conservação
• Armazenamento: até 8 horas: temperatura ambiente; após 8 horas e até 7 dias: 2 a 8°C.

Fase analítica

Fase analítica

Fosfatase Alcalina, Dosagem

Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização nos Laboratórios Distritais.

FSH - Hormônio Folículo Estimulante
Comentários
O FSH estimula os folículos ovarianos na mulher e a espermatogênese no homem. É
secretado pela hipófise, de maneira pulsátil, menos evidente que o LH. O FSH encontra-se
em nível relativamente elevado no primeiro ano de vida, decrescendo a níveis muito baixos
durante a infância e elevando-se na puberdade até níveis de adulto. O FSH eleva-se nas
deficiências ovarianas ou testiculares, nos quadros de tumores secretores de gonadotrofinas, alcoolismo e menopausa. Encontram-se valores inadequadamente baixos em doenças
hipofisárias ou hipotalâmicas e na produção ectópica de hormônios esteróides. Eleva-se,
precocemente, na instalação da menopausa. Na síndrome dos ovários policísticos é valorizada sua relação com o LH, na qual os valores de LH se elevam. É dosado, principalmente,
por mulheres submetidas à fertilização in vitro e crianças avaliadas para puberdade precoce.
Método
Quimioluminescência.
Valor de referência
Sexo masculino
13 a 70 anos: 1,4 - 18,1 mUI/mL.
Sexo feminino
Fase folicular: 2,5 - 10,2 mUI/mL;
Pico a meio do ciclo: 3,4 - 33,4 mUI/mL;
Fase lútea: 1,5 - 9,1 mUI/mL;
Gravidez: > 0,3 mUI/mL;
Pós menopausa: 23,0 - 116,3 mUI/mL.
Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/frasco: tubo com gel separador;
• Preparo do paciente: jejum de 8 horas.
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Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização no Laboratório Municipal de Referência.

Gama GT- Gama-Glutamil Transferase
Comentários
Avaliação das hepatopatias agudas e crônicas. Os níveis aumentam na doença hepática
alcoólica aguda ou crônica e nas neoplasias hepáticas primárias ou metastáticas. Níveis
de GGT podem elevar-se durante o uso de fenitoina, fenobarbital, carbamazepina, Ácido
valproico e contraceptivos. Diminuição dos valores pode ocorrer no uso de azatioprina, clofibrato, estrogenos e metronidazol.
Método
CSzasz modificado.
Valores de referência
Criança: 7 a 32 UI/L;
Feminino: 7 a 32 UI/L;
Masculino: 11 a 50 UI/L.
Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/Frasco: coleta em tubo gel;
• Preparo do paciente: jejum de 8 horas.
Conservação
• Armazenamento: até 14 dias: 2 a 8°C; após 14 dias e até 6 meses: -20°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização nos Laboratórios Distritais.

Glicose 2 Horas Após 75g Dextrosol
Comentários
Indicado para o diagnóstico de diabetes mellitus e de intolerância à glicose. Pode também ser usada para o diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. O diagnóstico de diabetes deve ser considerado em pacientes com sintomas clássicos da doença (poliúria, polidipsia e perda de peso) e em pacientes assintomáticos com fatores de risco para diabetes
(obesidade, história familiar de diabetes em parentes de primeiro grau, diagnóstico prévio
de diabetes gestacional ou macrossomia fetal, hipertensão arterial, dislipidemia, diagnóstico prévio de intolerância à glicose ou glicemia de jejum alterada).

Valor de Referência
Basal: < 99 mg/dL;
120 minutos: < 140 mg/dL.
Condição
• Amostra: plasma;
• Tubo/Frasco: coleta em tubo de fluoreto;
• Preparo do paciente: jejum de 8 h ou com orientação médica Manter dieta normal
com restrição de bebida alcoólica nos três dias que antecedem a coleta. O usuário
deverá ter a disponibilidade para permanecer no laboratório por cerca de 2 horas.
Conservação
• Armazenamento: até 4 horas: temperatura ambiente; entre 4 horas e 1 dia: 2 a 8°C
(centrifugada e separada dos elementos celulares).

Fase analítica

Fase analítica

Conservação
• Armazenamento: até 7 dias: 2-8°C; após 7-30 dias: -10°C.

Fluxo na rede
A Coleta é realizada nos Laboratórios Distritais. O (a) usuário (a) deve estar preparado
para permanecer no laboratório por cerca de 2 horas.

Glicose, Dosagem
Comentários
A dosagem de glicose no sangue pode ser usada para triagem de pessoas saudáveis e
assintomáticas, porque diabetes é uma doença comum que começa com poucos sintomas.
A patologia mais frequente relacionada com o metabolismo de hidratos de carbono é a
diabetes mellitus. O diagnóstico precoce e o controle dos pacientes diabéticos, têm por objetivo evitar a acetoÁcidose e as complicações resultantes da hiperglicemia, pelo tratamento adequado. Posto que existam muitos fatores casuais de hiper ou hipoglicemia, deve-se
considerar em cada caso a condição fisiológica e a patologia do paciente.
Aumento: diabetes mellitus, beribéri, hemocromatose, pancreatite, acromegalia, S. de
Cushing, feocromocitoma, epilepsia, hipertireoidismo, infecções agudas, traumatismo, tumor e hemorragia cerebral, encefalites, infarto do miocárdio, choque, câncer de pâncreas.
Diminuição: hiperinsulinismo, excesso de insulinoterapia, TU de pâncreas, tireotoxicose, hipotireoidismo, D. de Addison, carcinoma supra- renal, hipopituitarismo anterior, TU
de hipófise, cirrose hepática, hepatite infecciosa, D. de Von Gierke, hepatomas, esteatose
hepática, desnutrição, caquexia, drogas hipoglicemiantes.
A dosagem de glicose pós-prandial serve para triar pacientes potencialmente portadores
de diabetes mellitus. O resultado depende basicamente da quantidade de carboidratos ingeridos, da idade e da condição física do paciente. Essa doença é atribuída a uma secreção exagerada de insulina em resposta à ingestão alimentar, levando a uma hipoglicemia
tardia 4 ou 5 horas depois. Tradicionalmente, o diagnóstico é confirmado quando o paciente
apresenta sintomas de hipoglicemia no TOTG e a glicemia medida naquele momento é
inferior a 50 mg/dL.
Método
Enzimático.

Método
Método enzimático.
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Condição
• Amostra: plasma;
• Tubo/Frasco: coleta em tubo de fluoreto;
• Preparo do paciente: não se aplica para exame de urgência e emergência;
• Glicose: jejum de 8h;
• Glicose pós-prandial: amostra deverá ser coletada após 2 horas do início do
almoço, o hábito alimentar não deverá ser alterado;
• Glicose às 17h: conforme orientação médica.
Conservação
• Armazenamento: até 4 horas: temperatura ambiente; após 4 horas e até 1 dia: 2 a
8°C (centrifugada e separada dos elementos celulares).
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento e realização nos Laboratórios Distritais e Laboratórios das UPAs.

Glicose, Dosagem (Urina)
Comentários
Usada para monitoramento do metabolismo da glicose. A presença de níveis detectáveis
de glicose na urina significa que os níveis plasmáticos excederam o limiar renal da glicose,
devido ao fato de que este limiar tenha transitoriamente baixado ou ainda pelas altas concentrações séricas de glicose - o limiar renal situa-se em torno de 175-190 mg/dL.
Glicosúria de urina jato médio serve para estudar a resultante qualitativa e quantitativa
de medicação hipoglicemiante versus a alimentação do paciente a glicosúria pode ser utilizada no acompanhamento de pacientes diabéticos. Crianças e grávidas podem apresentar
glicosúria por diminuição do limiar renal, não serve para monitorização do tratamento.
Valores diminuídos: gestantes, síndrome de Fanconi.
Método
Enzimático.
Valores de referência
Urina 24h: < 0,5 g/24h;
Urina Jato Médio: ausência.
Condição
• Amostra: urina;
• Tubo/Frasco: urina 24h ou urina jato médio.
Conservação
• Armazenamento: até 4 dias de 2 a 8ºC.
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Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização nos Laboratórios Distritais.

Gonadotrofina Coriônica - Beta HCG
Comentários
O gonadotrofina coriônica (HCG) é uma glicoproteína composta de 2sub-unidades (alfa e beta).
O beta-HCG dosado por quimioluminescência é sensível o bastante para detectar a gravidez normal às vezes tão cedo quanto após 7 dias da implantação, embora o mais seguro seja 15 dias
após a implantação. Deve-se ter em mente, no entanto, que variações são observadas quanto ao
prazo usual da implantação e que a detecção do βHCG pode sofrer interferências da metodologia
utilizada e da presença rara, mas possível, dos anticorpos heterofílicos. Algumas das metodologias para detecção do HCG são direcionadas primariamente para o diagnostico de gravidez,
tais ensaios não necessariamente detectam moléculas degradadas ou homogenias encontradas
nas doenças trofoblásticas. Está aumentado na gravidez, coriocarcinoma, mola hidatiforme, e
neoplasias de célula germinativas dos ovários e testículos. Pode estar pouco elevado na gravidez
ectópica e na gravidez de risco (risco de aborto) quando os níveis podem cair progressivamente.

Fase analítica

Fase analítica

Valores de referência
Glicemia Jejum: 60 a 99 mg/dL;
Glicemia pós-prandial: < 140 mg/dl;
Glicemia às 17 horas: <140 mg/dl;

Método
Quimioluminescência.
Valor de referência
Homens: < 60 mUI/mL.
Mulheres
Negativo: ≤ 6,0 mUI/mL;
Indeterminado: > 6,0 e ≤ 10,0 mUI/mL;
Positivo: > 10,0 mUI/mL.
Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/frasco: tubo com gel separador;
• Preparo do paciente: jejum de 8 horas.
Conservação
• Armazenamento: até 7 dias: 2-8ºC; após 7-30 dias: -10ºC.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização no Laboratório Municipal de Referência.

Gonadotrofina Coriônica, Tese Qualitativo
Comentários
O HCG é uma glicoproteína composta de 2 subunidades (alfa e beta). O beta-HCG está
aumentado na gravidez, coriocarcinoma, mola hidatiforme, e neoplasias de células germinativas dos ovários e testículos. Pode estar pouco elevado na gravidez ectópica e na gravidez de risco (risco de aborto) quando os níveis podem cair progressivamente.
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Valores de referência
25 a 30 mUI/mL: 7 a 10 dias após a concepção;
150.000 mUI/mL: 8 a 10 semanas após o último período menstrual.
Condição
• Amostra: urina jato médio ou soro;
• Tubo/frasco: coleta em frasco padronizado ou coleta em tubo gel;
• Preparo do paciente: 1ª urina da manhã ou após 4 horas sem urinar. Recomendada
a urina matinal.
Conservação
• Armazenamento: até 48 horas entre 2 e 8°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento e realização nos Laboratórios Distritais e Laboratórios das UPAs.

GRAM, Doença sexualmente transmissível
Comentários
Esta metodologia é utilizada para classificar as bactérias com base na morfologia e na
reação à coloração pelo método de Gram. Aplica-se ao diagnóstico rápido e presuntivo de
infecções bacterianas e fúngicas.
Método
Microscopia - Coloração pelo Gram.
Condição
• Amostra: secreção vaginal, secreção endocervical, secreção uretral, urina 1º jato, lesões;
• Coleta em swab, alça bacteriológica ou frasco estéril para urina;
• Preparo do paciente: preferencialmente não estar em uso de antimicrobianos.
Urina e secreção uretral: retenção urinária de pelo menos 3 horas.
Secreção vaginal e lesões: não utilizar medicamentos ou cremes tópicos.
Fluxo na rede
Coleta no Serviço de Doenças Sexualmente Transmissíveis da Unidade de Referência
Secundária Centro-Sul e realiza no Laboratório de DST.
Orientações específicas
Sempre especificar na solicitação médica o tipo de material e o local da coleta.
A coleta de secreção vaginal será sempre realizada pelo médico, no próprio consultório.
As lâminas deverão ser identificadas com o número de registro e as iniciais da paciente. A
coleta de secreções uretrais, lesões e urina primeiro jato será realizada no Laboratório de
DST. Informar o uso de antimicrobianos.
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GRAM de Gota de Urina Não Centrifugada
Comentários
O exame bacterioscópico através da coloração de Gram permite um estudo acurado das
características morfotinturiais das bactérias e outros elementos (fungos, leucócitos, outros
tipos celulares, etc.). Presta informações importantes e rápidas para o início da terapia,
fornecendo informações semiquantitativas em algumas infecções e estabelecendo o diagnóstico em muitos casos.
Método
Microscopia – Coloração pelo Gram.
Condição
• Amostra: - Urina de jato médio;
• Frasco: coleta em frasco padronizado;
• Preparo do paciente: jato médio da 1ª urina da manhã ou após 4 horas sem urinar.
Recomendada a urina matinal.

Fase analítica

Fase analítica

Método
Imunocromatografia.

Conservação
• Armazenamento: até 24 horas entre 2 e 8°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento e realização nos Laboratórios Distritais e Laboratórios das UPAs.

Gram, Bacterioscopia (Escarro)
Comentários
O exame bacterioscópico ao Gram permite um estudo acurado das características morfotintoriais das bactérias e outros elementos (fungos, leucócitos, outros tipos celulares,
etc.). Presta informações importantes e rápidas para o início da terapia.
Método
Microscopia – Coloração pelo Gram.
Condição
• Amostra: escarro;
• Frasco: padronizado (estéril de boca larga);
(*) – Vide INSTRUÇÕES PARA COLETA DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS.
Conservação
• Armazenamento: até 24 horas entre 2º e 8ºC.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento e realização nos Laboratórios Distritais e Laboratórios das UPAs.
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Comentários
O sistema ABO é o mais importante na medicina transfusional. Esse teste permite conhecer o grupo sanguíneo ABO e é realizado para pesquisar a presença ou ausência de
antígenos A e B na superfície das hemácias.
A pesquisa do Antígeno D, é um teste realizado para pesquisar a presença ou ausência
do antígeno D, também conhecido como Rh D, pertencente ao sistema Rhesus, na superfície das hemácias do paciente.
A pesquisa do Antígeno D fraco, ou comumente chamado Du, é realizado sempre que a
pesquisa do Antígeno D for negativa para confirmação do resultado.
Método
Hemoaglutinação.
Valores de referência
Não se aplica.
Condição
• Amostra: sangue total;
• Tubo/frasco: coleta em tubo de EDTA.
Conservação
• Armazenamento: 8h em temperatura ambiente e 24h entre 2 e 8°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização nos Laboratórios Distritais.

Hanseníase, pesquisa de BAAR
Comentários
As micobactérias são bacilos álcool-ácido resistentes, os quais são circundados por
uma parede celular hidrofóbica, e que resistem à descoloração causada pelas misturas de
álcool-ácido usadas na identificação. A pesquisa bacteriológica é método de importância
fundamental em adultos, tanto para diagnóstico das infecções causadas por micobactérias
(tuberculose, hanseníase e outras formas de infecções), quanto para auxiliar na monitoração de pacientes em controle de tratamento com antimicobacterianos.
Método
Coloração de Ziehl-Neelsen.
Valor de referência
Negativo.
Condição
• Amostra: raspado da incisão do lóbulo de orelha, dobra do cotovelo e lesões ativas
da pele ou áreas dormentes (linfa);
• Tubo/frasco: coleta em lâmina.
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Conservação
• Armazenamento: temperatura ambiente.
Fluxo na rede
Coleta e realização nos Laboratórios Distritais.

Hemoglobina Glicada, Dosagem
Comentários
A medida da hemoglobina glicada é a mais importante ferramenta para o monitoramento
do paciente diabético, não deve, entretanto, ser usada para diagnóstico do diabetes mellitus. A hemoglobina glicada é formada em duas etapas. O primeiro passo é a formação de
uma molécula instável (Hba¹c lábil ou a pré-Hba¹c). Durante a circulação do eritrócito, essa
é convertida em uma forma cetoamina estável (Hba¹c). A taxa de produção é dependente
do nível de glicose sanguínea e da vida média das hemácias (tipicamente 120 dias). Dessa
forma, reflete os valores integrados da glicose correspondentes às últimas 6 a 8 semanas.
Fatores que alteram a sobrevida maior das hemácias com consequente aumento da sua
glicosilação. Anemias hemolíticas podem diminuir a meia-vida dos eritrócitos com diminuição dos níveis de hemoglobina glicada. Os valores sugeridos pela ADA (American Diabetes
Association) não devem ser utilizados na presença de homozigose para as variantes de
hemoglobina C ou S (Hb CC, Hb SS). A presença de hemoglobinopatias na forma heterozigota (Hb AC, Hb AS) com níveis normais de hemoglobina não diminui a meia-vida das
hemácias e os parâmetros sugeridos podem ser utilizados. Níveis de até 10% da hemoglobina fetal (HF) não interferem com a acurácia do exame. Um valor persistentemente
elevado serve como indicador da possibilidade de ocorrência de complicações crônicas
relacionadas ao diabetes mellitus.

Fase analítica

Fase analítica

Grupo ABO – Fator RH, Determinação de

Método
Inibição Imunoturbidimétrica.
Valores de referência
Pac. Saudável ou DM controlada: 4,5 a 7%;
Trat. Inadequado ou diab. Subclínica: 7 a 8,5%;
Diabéticos sem controle: > 8,5%.
Condição
• Amostra: sangue total;
• Tubo/frasco: coleta em tubo de EDTA;
• Preparo do paciente: Jejum de 8 horas.
Conservação
• Armazenamento: até 7 dias entre 2 e 8°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização nos Laboratórios Distritais.
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Hepatite A - Anti-HAV IgM, Pesquisa de Anticorpos

Comentários
Constitui importante exame de auxílio diagnóstico para doenças hematológicas. Rotineiramente
indicado para avaliação de anemias, neoplasias hematológicas, reações infecciosas e inflamatórias,
acompanhamento de terapias medicamentosas e avaliação de distúrbios de plaquetas. Fornece dados para classificação das anemias de acordo com alterações na forma, tamanho, cor e estrutura das
hemácias e consequente direcionamento diagnóstico e terapêutico. Orienta na diferenciação entre infecções viróticas e bacterianas, parasitoses, inflamações, intoxicações e neoplasias através das contagens global e diferencial dos leucócitos e avaliação morfológica dos mesmos. Através de avaliação
quantitativa e morfológica das plaquetas sugere o diagnóstico de patologias congênitas e adquiridas.
Método
Automatizado.
Valores de referência
Tabela 8 – Valores de Referência - Hemograma
Valores de Referência
Homens

Mulheres

Crianças

RN a termo

Hemácias

4,5 a 6,5

3,9 a 5,6

4,21 a 4,85

4,0 a 5,6

milhões/mm³

Hemoglobina

13,5 a 18

11,5 a 16,4

11,2 a 14,4

13,6 a 19,6

g/cL

Hematócrito

39 a 54

36 a 47

36 a 42

44 a 62

%

VCM

76 a 96

76 a 96

76 a 98

106 a 120

fl

HCM

27 a 32

27 a 32

25 a 31

35 a 39

pg

CHCM

32 a 36

32 a 36

30 a 35

32 a 34

g/dL

RDW

11 a 15

11 a 15

11 a 15

11 a 15

%

Leucócitos

4.000 a 10.000

4.000 a 10.000

3.800 a 11.000

10.000 a 25.000

mm³

Neutrófilos

2.500 a 7.500
40 a 75%

2.500 a 7.500
40 a 75%

950 a 3.850
25 a 35%

950 a 3.850
25 a 35%

mm³

Linfócitos

1.500 a 3.500
20 a 50%

1.500 a 3.500
20 a 50%

1.710 a 6.710
45 a 61%

1.710 a 6.710 45
a 61%

mm³

Monócitos

200 a 800
1 a 6%

200 a 800
1 a 6%

76 a 2.200
2 a 20%

76 a 2.200
2 a 20%

mm³

Eosinófios

40 a 440
1 a 6%

40 a 440
1 a 6%

40 a 440
1 a 6%

40 a 440
1 a 6%

mm³

Basófilos

0 a 100 0 a 1%

0 a 100 0 a 1%

0 a 100 0 a 1%

0 a 100 0 a 1%

mm³

Plaquetas

150.000 a 450.000/mm³

Condição
• Amostra: sangue total;
• Tubo/frasco:coleta em tubo de EDTA;
• Preparo do paciente: jejum de 8 horas. Não se aplica para exame de urgência e emergência.
Conservação
• Armazenamento: 8h em temperatura ambiente e 24h entre 2 e 8°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento e realização nos Laboratórios Distritais e Laboratórios das UPAs.
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Comentários
O vírus da hepatite A é um RNA vírus de transmissão fecal-oral, por contato interpessoal, água ou alimentos contaminados. Período de incubação varia de 10 a 50 dias, sendo a
infecção subclínica em 90% dos menores de 5 anos e 70 a 80% dos adultos.
Anti-HAVIgM: é um marcador da fase aguda. Surge concomitantemente com o desaparecimento do antígeno viral e permanece por 3 a 6 meses em aproximadamente 80%a
90% dos pacientes e por até um ano em 10% dos casos. Apresenta sensibilidade de 100%
e especificidade de 99% para hepatite aguda. Ocasionalmente o teste é negativo quando
da apresentação clinica, mas repetição do mesmo em 1 a 2 semanas demonstrará positividade. Reações cruzadas com o vírus Epstein-Baar e da rubéola são raramente descritas.
Anti HAV IgG: é detectado logo após anti-HAVIgM e seus títulos aumentam gradualmente
com a infecção, persistindo por toda vida e indicando imunidade. A resposta imunológica à
vacina contra a hepatite A é fundamentalmente do tipo IgG, sendo que o anti-HAVIgG pode
não ser detectado após a vacinação, uma vez que os títulos de anticorpos induzidos pela
vacina são, em geral, mais baixos que os induzidos pela infecção natural. Na prática, não
é indicado a mensuração dos títulos de anticorpos após a vacinação, uma vez que o limiar
de corte dos testes comercializados é superior ao nível mínimo reconhecido como protetor.

Fase analítica

Fase analítica

Hemograma

Método
Quimioluminescência.
Valor de referência
Não Reagente: ≤ 0,80 S/CO;
Indeterminado: ≥ 0,80 e < 1,20 S/CO;
Reagente: ≥ 1,20 S/CO.
Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/frasco: tubo com gel separador;
• Preparo do paciente: jejum de 8 horas.
Conservação
• Armazenamento: até 7 dias:2-8ºC; após 7 dias:-10ºC.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização no Laboratório Municipal de Referência.

Hepatite B
Comentários
O vírus da hepatite B (HBV) transmitido por via sanguínea, relações sexuais e via vertical. O quadro cíclico se desenvolve após período de incubação de 1,5 a 3 meses (6 a 8
semanas). Manifestação clínica encontrada em menos de 5% das infecções perinatais e
20% a 30% dos casos em adultos. Na ausência de complicações, a infecção se resolve em
2 semanas a 6 meses após a fase aguda, sendo paralela a depuração do antígeno viral do
sangue e seguida do surgimento do anti-HBs. Parte dos pacientes, sintomáticos ou não,
falham em depurar o vírus, não desenvolvendo anti-HBs e progredindo a cronicidade. A
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Anti HBc Total e IgM, Pesquisa de Anticorpos
Comentários
São anticorpos contra o antígeno do core. O anti-HBc IgM surge ao mesmo tempo que
as alterações das transaminases na infecção aguda (1 a 2 semanas após o HbsAg) e rapidamente alcança títulos elevados. Encontra-se positivo na infecção aguda e durante a
exacerbação da doença crônica ativa. Juntamente com o HBV DNA, podem ser os únicos
marcadores de infecção neonatal ou quando quantidades pequenas de HbsAg são produzidas (hepatite fulminante). Nos 4 a 6 meses subsequentes, anti-HBc IgM predomina
com queda moderada e aumento dos títulos de Anti-HBc IgG. Em infecções autolimitadas,
o anti-HBc IgM se torna indetectável em poucos meses, embora títulos baixos possam
ser encontrados por até dois anos. Em infecções crônicas de baixo grau, anti-HBc IgM
também é indetectável ou com títulos baixos, mas usualmente apresentada picos quando
a replicação viral se exacerba. Pode ser o único marcador de hepatite na janela entre o
desaparecimento do HbsAg e surgimento do anti-HBs. Após período de 4 a 6 meses todo
o anti-HBc é do tipo IgG e persiste por toda a vida em mais de 90% dos pacientes. Assim
sua presença indica infecção atual ou prévia pelo HBV. Este anticorpo não confere a imunidade. Pacientes positivos para anti-HBc IgG mas negativos para HbsAg e anti-HBs podem
ocorrer nas seguintes situações: a) falso-positivo (doenças autoimunes, hipergamaglobulinemia, mononucleose); b) anticorpos adquiridos passivamente; c) infecção recente em
período de janela imunológica (HbsAg já depurado e anti-HBs ainda negativo); d) infecção
crônica, com níveis de HBsAg baixos; e) infecção prévia pelo HBV com anti-HBs indetectável; f) em amostras com HbsAg/anti-HBs imunocomplexados.
Método
Quimioluminescência.
Valor de referência
Anti HBc IgM
Não reagente: ≤ 9,0 U/mL;
Indeterminado: ≥ 9,0 e < 11,0 U/mL;
Reagente: ≥ 11,0 U/mL.
Anti HBc Total
Não reagente: < 0,85 S/CO;
Indeterminado: ≥ 0,85 e < 1,15 S/CO;
Reagente: ≥ 1,15 S/CO.
Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/frasco: tubo com gel separador;
• Preparo do paciente: jejum de 8 horas.
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Conservação
• Armazenamento
anti-HBc Total: até 14 dias:2-8ºC; após 14 dias:-20ºC;
anti-HBc IgM: até 7 dias:2-8ºC; após 7 dias:-20ºC.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização no Laboratório Municipal de Referência.

Anti-HBs, Pesquisa de Anticorpos
Comentário
O anti-HBs indica recuperação sorológica e imunidade contra o HBV, sendo útil para
avaliar a resposta à vacina contra hepatite B e a recuperação da infecção natural. Usualmente, esses anticorpos são permanentes, entretanto, podem se tornar indetectáveis anos
após a resolução da infecção ou em pacientes imunodeprimidos. Em geral, o anti-Hbs é
detectável duas a quatro semanas após o desaparecimento do HbsAg. Entretanto pode-se encontrar HbsAg e anti-Hbs positivos de forma simultânea. Cerca de 10% a 15% dos
pacientes vacinados não respondem à vacina. A eficácia da vacina declina em imunocomprometidos (60% a 70%), sendo muito baixa naqueles com imunodepressão grave (10%a
20%). Pacientes jovens respondem melhor à vacina que idosos, e as concentrações de
anticorpos protetores declinam com o tempo. Valores acima de 10mU/mL são considerados protetores. Resultados falso-positivos podem ocorrer devido a reações não específicas
com certas glicoproteínas.

Fase analítica

Fase analítica

ocorrência de infecções crônicas é influenciado por uma série de variáveis, sendo a idade
a principal. Cronicidade ocorre em mais de 90% das infecções perinatais, de 15% a 30%
dos casos em crianças e 5% dos casos em adultos. Cura espontânea da infecção crônica
ocorre em 1% dos portadores de vírus ao ano.

Método
Quimioluminescência.
Valor de referência
Reativo > 10,0 mUI/mL.
Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/frasco: tubo com gel separador;
• Preparo do paciente: jejum de 8 horas.
Conservação
• Armazenamento: até 14 dias: 2-8ºC; após 14 dias: -20ºC.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização no Laboratório Municipal de Referência.

HBs, Antígeno S da Hepatite B
Comentários
O antígeno de superfície (Austrália), torna-se detectável 2 a 8 semanas após o início da infecção, duas a seis semanas antes das alterações da ALT e duas a cinco semanas antes dos
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sinais e sintomas. Ocasionalmente, pode ser detectado apenas após 12 semanas. Nos casos
agudos e autolimitados, o HBsAg usualmente desaparece em 1 a 2 meses após o início dos
sintomas. Persistência do HBsAg por vinte semanas após a infecção primária prediz persistência de positividade indefinidamente. Em termos práticos, sua positividade está associada
com infecciosidade, estando presente nas infecções aguda ou crônica pelo HBV. Um resultado
de HBsAg positivo deve sempre ser confirmado e complementado com outros marcadores de
infecção. Deve-se considerar, ainda, a detecção de HBsAg positivo transitório após vacinado.
Método
Quimioluminescência.
Valor de referência
Não Reagente: < 0,9 S/CO;
Indeterminado: ≥ 0,9 e < 1,1 S/CO;
Reagente: ≥ 1,1 S/CO.
Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/frasco: tubo com gel separador;
• Preparo do paciente: jejum de 8 horas.
Conservação
• Armazenamento: até 7 dias: 2-8°C; após 7 dias: -10°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização no Laboratório Municipal de Referência.

HBsAg, Teste Rápido
Comentários
O vírus da hepatite B é responsável por hepatites agudas e crônicas. As hepatites agudas podem ser assintomáticas ou apresentar sintomas de gravidade variável e em 0,1 a
0,5% dos casos pode ocorrer hepatite fulminante. A cronicidade acontece em 5% a 10%
dos casos no adulto, mas em crianças, pode atingir até 90% dos casos, quando da transmissão perinatal. O antígeno HBs aparece, vários dias a várias semanas, após uma exposição ao vírus e pode persistir durante vários meses. A persistência do antígeno durante mais
de 6 meses, define sorologicamente a infecção crônica ligada ao VHB (vírus da hepatite B).
O teste rápido de triagem HBsAg permite a detecção qualitativa do antígeno de superfície
da hepatite B (Ag HBs) em situação de infecção aguda ou cronicidade. Este exame pode,
embora raramente, apresentar resultados falso-positivos ou falso-negativos, que é uma
característica do método.
Método
Imunocromatografia.
Valor de referência
Negativo.
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Condição
• Amostra: sangue total, soro ou plasma;
• Tubo/frasco: coleta em EDTA, tubo gel ou heparina.
Conservação
• Armazenamento
Soro até 5 dias: 2 a 8°C; após 5 dias:- 20°C em freezer;
Sangue total com anticoagulante até 5 dias: 2° a 8°C. Não congelar.
Fluxo na rede
Coleta na Unidade de Pronto Atendimento e realização nos Laboratórios da UPAs.
Coleta no Serviço de Doenças Sexualmente Transmissíveis da Unidade de Referência
Secundária Centro-Sul e realização no Laboratório de DST.
Coleta e realização no Centro de Saúde conforme diretrizes do MS.

Fase analítica

Fase analítica
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Orientações gerais
Em caso de resultados positivos, incompatibilidade clínica, à critério médico, deverão ser
feitos testes confirmatórios por outra metodologia.

Hepatite C- Anti-HCV, Pesquisa de Anticorpos
Comentários
O vírus da hepatite C frequentemente causa infecção assintomática, entretanto, 70% dos infectados evoluem para a forma crônica, sendo que 20% desses evoluirão para cirrose após 20 anos
de infecção. A janela imunológica tem sido descrita como de até seis meses, entretanto, ensaios
de terceira geração, podem reduzir esse tipo para seis a nove semanas. Falso-positivos podem
ocorrer em grávidas, vacinação para influenza, hipergamaglobulinemia, fator reumatoide e doenças
reumáticas. Cerca de 50% dos doadores de anti HCV positivo, são falso-positivos. É descrito para
estes ensaios sensibilidade de 99% em indivíduos imunocompetentes e de 60% a 90% em imunocomprometidos. A confirmação da soropositividade requer, à critério médico, complementação da
investigação com RIBA (ensaio immnoblotrecombinate) ou reação em cadeia da polimerase (PCR).
Método
Quimioluminescência.
Valor de referência
Não Reagente: ≤ 0,80 S/CO;
Indeterminado: ≥ 0,80 e < 1,0 S/CO;
Reagente: ≥ 1,0 S/CO.
Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/frasco: tubo com gel separador;
• Preparo do paciente: jejum de 8 horas.
Conservação
• Armazenamento: até 7 dias: 2-8°C; após 7 dias: -20°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização no Laboratório Municipal de Referência.
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Comentários
O vírus da hepatite C frequentemente causa infecção assintomática, entretanto, 70% a
85% dos infectados evoluem para forma crônica, sendo que 20% desses evoluirão para
cirrose após 20 anos de infecção. A janela imunológica tem sido descrita como de até seis
meses, entretanto, ensaios de terceira geração, podem reduzir esse tempo para seis a
nove semanas. O HCV rápido é um teste de triagem, qualitativo, para detectar a presença
de anticorpos anti-HCV. Falso-positivos podem ocorrer em grávidas, vacinação para influenza, hipergamaglobulinemia, fator reumatoide e doenças reumáticas.
Método
Imunocromatografia.
Valor de referência
Negativo.

HIV (1+2) anti, Pesquisa de Anticorpos
Método
Quimioluminescência (4 ª geração).
Valor de referência
Não Reagente: < 0,9;
Indeterminado: ≥ 0,9 2 < 1,1;
Reagente: ≥ 1,1.

Condição
• Amostra: sangue total, soro;
• Tubo/frasco: coleta em EDTA ou tubo gel.

Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/frasco: tubo com gel separador;
• Preparo do paciente: jejum de 8 horas (recomendável).

Conservação
• Armazenamento
Soro até 5 dias: 2 a 8°C; após 5 dias:- 20°C em freezer;
Sangue total com anticoagulante até 5 dias: 2° a 8°C. Não congelar.

Conservação
• Armazenamento: até 14 dias: 2-8°C; após 14 dias: -20°C.

Fluxo na rede
Coleta no Serviço de Doenças Sexualmente Transmissíveis da Unidade de Referência
Secundária Centro-Sul e realiza no Laboratório de DST.
Coleta e realização no Centro de Saúde conforme diretrizes do MS.
Orientações específicas
Resultados positivos deverão ser confirmados com RIBA (ensaio immunoblot recombinante) ou reação em cadeia da polimerase (PCR) ou por outro teste confirmatório.

HIV
Comentários
A infecção pelo HIV 1 e 2 leva à Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – aids e, a definição dos indivíduos infectados pelo HIV é fundamental para sua proteção, tratamento e
controle da infecção e da disseminação do vírus.O Manual Técnico para o Diagnóstico da
Infecção pelo HIV em adultos e crianças é contemplado através da Portaria Nº 29, de 17 de
dezembro de 2013, que recomenda a utilização de dois ou mais testes combinados como
estratégia de testagem em laboratório com o objetivo de melhorar a qualidade do diagnóstico da infecção recente pelo HIV assegurando que o diagnóstico seja seguro e concluído
em tempo hábil e, assim, aumentar o valor preditivo positivo (VPP) .Testes de triagem como
ELISA, CMIA, ELFA ou testes rápidos devem ser confirmados por ensaios mais específicos
(Imunoblot, Imunoblot rápido e Western Blot ).Deve-se considerar que não existem testes
laboratoriais que apresentem 100% de sensibilidade e de especificidade e, a ocorrência de
resultados indeterminados ou falso-positivos é maior particularmente em gestantes e/ou
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portadores de algumas enfermidades autoimunes, e outras viroses. Em filhos de mãe HIV
positivo a detecção de anticorpos anti-HIV, quando menores de 18 meses, não caracteriza
infecção, devido à transferência dos anticorpos maternos anti-HIV pela placenta, sendo necessária a realização de testes complementares para a confirmação do diagnóstico.

Fase analítica

Fase analítica

HCV, Teste Rápido

Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização no Laboratório Municipal de Referência.

HIV ½, Confirmatório
Método
Imunoblot Rápido DPP HIV ½.
Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/frasco: tubo com gel separador;
• Preparo do paciente: jejum de 8 horas.
Conservação
• Armazenamento: até 3 dias: 2-8°C; após 3 dias: -20°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização no Laboratório Municipal de Referência.

HIV I e II, Teste Rápido
Comentários
A presença do vírus da imunodeficiência humana (HIV) faz com que o sistema imune dos pacientes infectados produza anticorpos anti-HIV. O teste qualitativo rápido (HIV I e II) apresenta alta espe-
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cificidade e sensibilidade para a detecção de anticorpos específicos para os vírus da imunodeficiência
humana dos tipos 1 e 2. Pacientes em período de janela imunológica (período de até 3 semanas pós-infecção), durante o curso de um tratamento efetivo, ou em determinadas fases da doença podem
gerar resultados falso-negativos. Falso-positivos podem ocorrer nos pacientes com anticorpos anti-HLA DR4, outras viroses, vacinados para influenza, hepatites alcoólicas, portadores de distúrbios
imunológicos, neoplasias, multíparas e politransfundidos. Recém-nascidos de mães infectadas pelo
HIV podem receber passivamente anticorpos maternos ou não produzir anticorpos anti-HIV quando
infectados, portanto a interpretação dos resultados deverá levar em conta estes fatos.

Valores de referência
20% a 50%.

Método
Teste imunocromatográfico para detecção de anticorpos Anti HIV 1 e 2 – como primeira
marca. TR DPP HIV 1 e 2 – como segunda marca.
Em conformidade com a portaria N°151 de 14 de outubro de 2009 do Ministério da Saúde.
Valor de referência
Não reagente.

Conservação
• Armazenamento: até 8h em temperatura ambiente e 24h entre 2-8°C.

Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/frasco: coleta em tubo gel;
• Preparo: Não se aplica para exame de urgência e emergência.
Conservação
• Armazenamento
Sangue total com anticoagulante até 3 dias: 2° a 8°C. Não congelar;
Soro ou plasma: Soro até 7 dias: 2 a 8°C; após 7 dias:- 20°C em freezer.
Fluxo na rede
Coleta nas Unidade de Pronto Atendimento e realização nos Laboratórios das UPAs;
Coleta no Serviço de Doenças Sexualmente Transmissíveis da Unidade de Referência
Secundária Centro-Sul e realização no Laboratório de DST.
Coleta e realização no Centro de Saúde conforme diretrizes do MS.
Orientações específicas
Um resultado negativo não exclui a possibilidade de infecção pelo HIV. Amostra positiva
deverá ser confirmada utilizando outra metodologia.

Índice de Saturação de Transferrina - IST
Comentários
O Índice de Saturação de Transferrina (IST) é a razão ferro sérico/capacidade total de
combinação do ferro. A associação de ferro sérico e IST abaixo dos valores normais é o
dado mais consistente de anemia ferropriva. A transferrina é a proteína que transporta o
ferro no plasma. Em condições normais, 20 a 50% dos sítios de ligação do ferro na transferrina são ocupados. Valores elevados ocorrem na hemocromatose, talassemia, hepatites,
gravidez, ingestão de ferro e uso de progesterona. Na reposição de ferro, valores superiores a 100% podem ser encontrados. Níveis baixos podem estar presentes na anemia
ferropriva, desnutrição e na anemia de doenças crônicas.
Método
Cálculo baseado no Ferro e Capacidade total de ligação.
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Condição
• Amostra: soro ou plasma heparinizado;
• Tubo/frasco: coleta em tubo gel;
• Preparo do paciente: o paciente deve estar em jejum, sendo que as extrações devem
ser realizadas preferencialmente pela manhã devido à variação de ferro durante o dia.

Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização nos Laboratórios Distritais.

Fase analítica

Fase analítica
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Insulina
Comentários
A insulina é um peptídeo sintetizado e secretado pelas células beta das ilhotas de Langerhans, do pâncreas. A secreção insulínica é controlada pelos níveis de glicemia e por estímulos nervosos e hormonais e, quando excessiva, resulta em hipoglicemia. Nos insulinomas,
observam-se valores de insulina superiores a 10 microUI/mL na presença de hipoglicemia
(glicemia inferior a 50 mg/dL) durante jejum prolongado, em geral com uma relação superior
a 0,3. Diversas formas de resistência à insulina, por diferentes mecanismos, vêm sendo descritas. A causa mais conhecida é a que acompanha a obesidade, que apresenta níveis de insulina elevados, com resposta exagerada após a sobrecarga glicídica. Nesses casos, ocorre
elevação da insulinemia, frente a níveis normais ou elevados da glicemia. Outras condições
podem causar hiperinsulinismo sem hipoglicemia, como a obesidade e síndromes de resistência à insulina. Em indivíduos normoglicêmicos sem diabetes mellitus, a dosagem basal
desse hormônio apresenta alta correlação com os diferentes índices de resistência à insulina.
Método
Quimioluminescência.
Valores de referência
Basal: 3,0-25,0 U/mL
Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/frasco: coleta em tubo gel;
• Preparo do paciente: jejum de 8 horas.
Conservação
• Armazenamento: até 8h em temperatura ambiente e 24h entre 2 -8°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização no Laboratório Municipal de Referência.
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Comentários
Permite identificação e a quantificação por grama de fezes das infestações por alguns helmintos (Ascaris lumbricoides, Necator americanus, Schistosoma mansoni, Trichuris trichura,
Taenia sp, Enterobios vermiculares e Strongyloides stercoralis). Cistos de protozoários podem
não ser identificados por este método. A sua execução pode ser inviável em fezes diarréicas.
Método
Microscopia ótica.
Valores de referência
Ausente.
Condição
• Amostra: Fezes recente (sem conservantes). Cerca de metade do volume do frasco
próprio para fezes;
• Tubo/frasco: coleta em frasco padronizado.
Conservação
• Armazenamento: até 3 dias entre 2 e 8°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização nos Laboratórios Distritais.
Orientações específicas
Não colher amostras liquefeita (diarréica).
Enviar rapidamente ao laboratório.

Conservação
• Armazenamento: até 4 dias entre 2 e 8°C.
Fluxo na rede
Coleta na Unidade de Pronto Atendimento e realização no Laboratório da UPA.

Leucócitos Fecais, Pesquisa
Comentários
O aparecimento de leucócitos (piócitos) nas fezes indica um processo inflamatório na luz intestinal. Para se confirmar a presença de processo infeccioso, há necessidade da demonstração
do agente infeccioso através do exame bacterioscópico ou de técnicas de isolamento e cultura.

Fase analítica

Fase analítica

Kato-Katz

Método
Microscopia ótica, a fresco.
Valores de referência
Ausente.
Condição
• Amostra: Fezes recentes (a fresco);
• Tubo/frasco: coleta em frasco padronizado (sem conservante).
Conservação
• Armazenamento: até 24h entre 2 e 8°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização nos Laboratórios Distritais.

Leishmaniose, Teste Rápido
Comentários
A sorologia para leishmaniose é útil na forma visceral (calazar). Apresenta sensibilidade
para forma visceral superior a 90%, entretanto, com a possibilidade de reatividade cruzada
com tripanossomíase, malária, filariose, esquistossomose e hanseníase. Pacientes imunodeprimidos e com Leishmaniose podem apresentar teste negativo. Na forma cutânea da
doença a sensibilidade da sorologia é baixa. A confirmação diagnóstica requer a detecção
da Leishmania em algum sítio.
Método
Imunocromatográfico.
Valor de referência
Negativo.
Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/frasco: coleta em tubo gel;
• Preparo: Não se aplica para exame de urgência e emergência.
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Leveduras nas Fezes, Pesquisa
Comentários
As leveduras podem ser encontradas em pequenas quantidades na pele, boca, intestino
e junções mucocutâneas. Um excesso de leveduras pode afetar qualquer órgão e sistema, causando uma variedade de manifestações clínicas. A diarréia micótica pode resultar
de antibióticos de largo espectro ou de alterações imunológicas do paciente. Os sintomas
podem incluir dor, cólicas ou irritação. O exame micológico pode apresentar discrepâncias
entre a cultura e a microscopia. As leveduras não se distribuem uniformemente nas fezes,
o que pode levar a níveis baixos ou ausência na microscopia, apesar de abundância em
culturas. Por outro lado, a microscopia pode apresentar muitas leveduras quando a cultura
é negativa. As leveduras nem sempre sobrevivem o trânsito intestinal com viabilidade.
Método
Microscopia ótica.
Valores de referência
Ausente.
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Conservação
• Armazenamento: até 24h entre 2 e 8°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização nos Laboratórios Distritais.
Orientações específicas
• O paciente não deve estar em uso de medicamento de uso oral com ação antifúngica nos últimos 15 dias, exceto sob orientação médica;
• Informar se está em uso de antibióticos;
• Sempre que houver muco, pus ou sangue, colher esta porção para pesquisa;
• Evitar contaminação com urina, uso de laxantes, antiácidos e ingestão de meios de
contrastes.

LH - Hormônio Luteinizante, Dosagem
Comentários
O LH é o hormônio estimulador das células intersticiais nos ovários e nos testículos. No sexo
feminino, seu grande aumento no meio do ciclo induz a ovulação. Se for dosado de maneira
seriada, pode determinar a data da ovulação. É secretado de maneira pulsátil, o que parece
ser fundamental para sua ação. A interpretação de uma única medida pode ser de limitado
auxílio clínico. Níveis aumentados de LH com FSH normal ou baixo podem ocorrer co obesidade, hipertireoidismo e doença hepática. Eleva-se nas patologias primariamente gonadais,
mostrando-se em níveis baixos nos hipogonadismos de origem hipofisária e hipotalâmica. Na
síndrome dos ovários policísticos pode encontrar-se em valores acima do normal, valorizando-se a relação LH/FSH maior que dois. Eleva-se na menopausa mais tardiamente que o FSH.
Realizamos a dosagem de LH (rápido) por outra metodologia para casos de fertilização in vitro.
Método
Quimioluminescência.
Valor de referência
Homens
20 - 70 anos: 1,5 - 9,3 mUI/mL;
> 70 anos: 3,1 - 34,6 mUI/mL.
Mulheres
Fase folicular: 1,9 - 12,5 mUI/mL;
Pico a meio do ciclo: 8,7 - 76,3 mUI/mL;
Fase Lútea: 0,5 - 16,9 mUI/mL;
Gravidez: 0,1 - 1,5 mUI/mL;
Pós menopausa: 15,9 - 54,0 mUI/mL;
Uso de contraceptivos: 0,7 - 5,6 mUI/mL.
Crianças
Até 6,0 mUI/mL.
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Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/frasco: tubo com gel separador;
• Preparo do paciente: jejum de 8 horas.
Conservação
• Armazenamento: até 7 dias: 2-8°C; após 7-30 dias: -10°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização no Laboratório Municipal de Referência.

Fase analítica

Fase analítica

Condição
• Amostra: fezes recente (a fresco);
• Tubo/frasco: coletar em frasco padronizado (sem conservante).

Magnésio, Dosagem
Comentários
É um dos principais cátions, sendo cofator de diversas reações enzimáticas. Os sintomas clínicos surgem quando seus níveis são menores que 1,2 mg/dL ou maiores que 4,9
mg/dL. Níveis elevados são encontrados na insuficiência renal, uso de medicamentos com
magnésio, doença de Addison, desidratação e cetoÁcidose diabética. Cerca de 40% dos
pacientes com hipocalemia tem hipomagnesia concomitantes. Níveis baixos são encontrados na má absorção, suplementação insuficiente, hipervolemia, hiperaldosteronismo,
hipertireoidismo, hipoparatireoidismo, uso de digitálicos, diuréticos, e cisplatina. Hemólise
pode elevar os resultados de forma espúria.
Método
Colorimétrico direto.
Valores de referência
1,9 a 2,6 mg/dL.
Condição
• Amostra: Soro;
• Tubo/frasco: coleta em tubo Gel;
• Preparo do paciente: Jejum de 8 horas.
Conservação
• Armazenamento: até 14 dias entre 2 e 8°C, após 14 dias até 6 meses armazenar a -20°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização nos Laboratórios Distritais.

Microalbuminúria, Dosagem (U24)
Comentários
É o nome dado à detecção de pequenas quantidades de proteínas na urina (30 a
300mg/24h) que tem importância no diagnóstico e na evolução da nefropatia diabética por
indicar lesão potencialmente reversível. Também utilizada para detecção de albuminúria
em pacientes com pré-eclâmpsia, hipertensão e lúpus eritematoso sistêmico. Em geral,
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prediz em 1 a 5 anos o aparecimento de proteinúria franca. Tratamento clínico rigoroso
pode retardar o aparecimento e a progressão da microabuminúria. Excreção elevada pode
ser encontrada em grávidas, após exercícios físicos, em quadros inflamatórios e infecciosos, na infecção urinária, na presença de hematúrias e proteinúrias postural benigna. Pode
ser utilizado em amostra recente (corrigido pela creatinina) e em urinas coletadas em 12
ou 24 horas. Na presença de proteinúria franca, valores de microalbuminúrias podem ser
falsamente baixos devido à ocorrência de “efeito gancho”.
Método
Imunoturbidimétrico.
Valores de referência
Microalbuminúria subclínica: 30 a 300 mg/24h;
Normal: menor que 30 mg/24h;
Albuminúria clínica: maior que 300 mg/24h.
Condição
• Amostra: urina de 24 horas;
• Tubo/frasco: coleta em frasco padronizado ou água mineral sem gás;
(*) – Vide INSTRUÇÕES PARA COLETA DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS.

Neisseria sp, Cultura para
Comentários
Neisseria gonorrhoeae é transmitida sexualmente e verticalmente ao recém-nascido. Em homens
as infecções não tratadas evoluem com prostatite, epididimite e estreitamento uretral. Em mulheres
apesar de comumente assintomáticas, pode evoluir para doença inflamatória pélvica e esterilidade.
Embora o Gram de secreção uretral, em pacientes masculinos, permita visualizar os diplococos com 95 a 99% de sensibilidade, a realização da cultura para Neisseria é essencial
em pacientes do sexo feminino.
Método
Semeadura em meio de cultura específico.

Conservação
• Armazenamento: até 4 dias entre 2 e 8°C.

Condição
• Amostra: secreção uretral, secreção endocervical;
• Coleta em swab;
• Preparo do paciente: preferencialmente não estar em uso de antimicrobianos ou
utilizar medicamentos ou cremes tópicos.

Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização nos Laboratórios Distritais.

Conservação
• Em meio de cultura específico (Thayer Martin).

Mucoproteínas
Comentários
São glicoproteínas que apresentam como principal constituinte a alfa -1 glicoproteína
ácida (AAGP) que é sintetizada nos hepatócitos. Uma vez que o ensaio para mucoproteínas não apresenta boa reprodutividade, sofrendo influência da temperatura e do tempo de
estocagem, sua determinação foi substituída com vantagens pela determinação da alfa -1
– glicoproteína ácida. A AAGP é uma proteína de fase aguda.
Método
Cálculo a partir da determinação da alfa-1-glicoproteína ácida.
Valores de referência
2 a 4,8 mg/dL.
Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/frasco: coleta em tubo gel;
• Preparo do paciente: Jejum de 8 horas.
Conservação
• Armazenamento: até 3 dias: 2 a 8°C; após 3 dias e até 1 mês: -20°C.
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Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização nos Laboratórios Distritais.

Fase analítica

Fase analítica
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Fluxo na rede
Coleta no Serviço de Doenças Sexualmente Transmissíveis da Unidade de Referência
Secundária Centro-Sul e realiza no Laboratório de DST.

Parasitológico de fezes – amostra única
Comentários
Utilizado para identificação das diversas infestações parasitárias (ovo e larvas de helmintos e cistos de protozoários) e na triagem das infecções intestinais. A intensidade do
parasitismo influi no número de formas parasitárias eliminadas. É recomendável o exame
de fezes em três amostras coletadas em dias alternados, pois a ausência de parasitas em
uma amostra de fezes não elimina a possibilidade da presença do mesmo no organismo.
Método
Coproplus®.
Valores de referência
Negativo.
Condição
• Amostra: Fezes;
• Tubo/Frasco: Padronizado.
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2º passo
Utilizando a pazinha que acompanha o produto, colher a amostra de fezes e encher o coletor. Não colocar mais do que o coletor comporta. Se estiver com diarréia, utilizar a medida
equivalente a 2 colheres de sobremesa para colocar as fezes diretamente no líquido conservante. Para coletas múltiplas, repetir este passo mais duas vezes em dias alternados.
3º passo
Fechar o frasco com cuidado, agitar em movimentos circulares por 1 a 2 minutos para
dissolver as fezes e enviá-lo ao laboratório.
Conservação
• Armazenamento: Até 24 h entre 2 e 8°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização nos Laboratórios Distritais.

Parasitológico de fezes – coleta múltipla
Comentários
Utilizado para identificação das diversas infestações parasitárias (ovo e larvas de helmintos e cistos de protozoários) e na triagem das infecções intestinais. A intensidade do
parasitismo influi no número de formas parasitárias eliminadas. É recomendável o exame
de fezes em três amostras coletadas em dias alternados, pois a ausência de parasitas em
uma amostra de fezes não elimina a possibilidade da presença do mesmo no organismo.
Método
Coproplus®.
Valores de referência
Negativo.
Condição
• Amostra: Fezes;
• Tubo/Frasco: Padronizado.
Orientações de coleta
1º passo
Abrir o frasco cuidadosamente para não derramar o conteúdo e mantê-lo sempre em pé.
2º passo
Utilizando a pazinha que acompanha o produto, colher a amostra de fezes e encher o coletor. Não colocar mais do que o coletor comporta. Se estiver com diarréia, utilizar a medida
equivalente a 2 colheres de sobremesa para colocar as fezes diretamente no líquido conservante. Para coletas múltiplas, repetir este passo mais duas vezes em dias alternados.
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3º passo
Fechar o frasco com cuidado, agitar em movimentos circulares por 1 a 2 minutos para
dissolver as fezes e enviá-lo ao laboratório
Conservação
• Armazenamento: Até 24h entre 2 e 8°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização nos Laboratórios Distritais.

Potássio, Dosagem

Fase analítica

Fase analítica

Orientações de coleta
1º passo
Abrir o frasco cuidadosamente para não derramar o conteúdo e mantê-lo sempre em pé.

Comentários
É o principal cátion intracelular, com concentração em torno de 150 mEq/L, enquanto os níveis
séricos estão em torno de 4 mEq/L. Esta diferença é importante na manutenção do potencial elétrico da membrana celular e na excitação do tecido neuromuscular. Na urina ou no soro sua aplicação está relacionada aos níveis de aldosterona, na reabsorção de sódio e no equilíbrio ácido-base.
Método
Potenciometria.
Valores de referência
3,5 a 5 mEq/L.
Condição
• Amostra: Soro;
• Tubo/frasco: coleta em tubo gel;
• Preparo do paciente: jejum de 8 horas. Não se aplica para exame de urgência e emergência.
Conservação
• Armazenamento: até 4 dias entre 2 e 8°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento e realização nos Laboratórios Distritais e Laboratórios das UPAs.

Pesquisa, Treponema pallidum
Comentários
O Treponema pallidum é uma espiroqueta que não é visualizada à microscopia convencional. A microscopia em campo escuro é indicada na avaliação do cancro. Deve-se
lembrar que o valor da pesquisa é menor em lesões orais e retais devido à presença de
outras espiroquetas não patogênicas nestes sítios. A pesquisa em campo escuro encontra-se positiva antes da sorologia para sífilis tornar-se reativa.
Método
Microscopia em campo escuro.
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Condição
• Amostra: Exsudato de lesão genital (peniana, vaginal), anal e oral;
• Preparo do paciente: Não estar em uso de medicamentos tópicos e preferencialmente
não estar em uso de antimicrobianos.
Conservação
• Armazenamento: Câmara úmida.
Fluxo na rede
Coleta no Serviço de Doenças Sexualmente Transmissíveis na Unidade de Referência
Secundária Centro-Sul e realização no Laboratório de DST.
Orientações gerais
A coleta de lesões vaginais será realizada sempre no consultório médico. A coleta de
outras lesões será realizada no laboratório de DST. Informar o uso de antimicrobianos.

Pesquisa, Haemophilus ducreyi
Comentários
O Haemophilus ducreyi é um bacilo Gram-negativo transmitido por via sexual. É o agente do cancro mole que manifesta-se por uma ou mais ulcerações necróticas genital ou anal,
acompanhadas de linfonodomegalia inguinal unilateral ou bilateral. A pesquisa deve ser
realizada na secreção de fundo da úlcera, não se aconselhando a limpeza prévia da lesão,
por se tratar de germe piogênico.
Método
Microscopia ao Gram.
Condição
• Amostra: Exsudato de lesão genital (peniana ou vaginal) ou anal;
• Preparo do paciente: Não estar em uso de medicamentos tópicos e preferencialmente não estar em uso de antimicrobianos.
Conservação
• Armazenamento: Câmara úmida.
Fluxo na rede
Coleta no Serviço de Doenças Sexualmente Transmissíveis na Unidade de Referência
Secundária Centro-Sul e realização no Laboratório de DST.
Orientações gerais
A coleta de lesões vaginais será realizada sempre no consultório médico. A coleta de
outras lesões será realizada no laboratório de DST. Informar o uso de antimicrobianos.
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Pesquisa, células de Tzanck sugestivas de Herpes
Comentários
A infecção pelo herpesvírus simples pode ser assintomática ou causar lesões dolorosas
em pele e mucosas. A presença de células de Tzanck (células epiteliais infectadas que
mostram mudanças em suas características, incluindo multinucleação e marginação da
cromatina) no exsudato das lesões, ocorre em 50% dos casos de infecção herpética. Este
método não diferencia entre infecções pelo herpes vírus tipo I ou II.
Método
Giemsa
Valor de referência
Negativo.

Fase analítica

Fase analítica

Valor de referência
Negativo.

Condição
• Amostra: Exsudato de lesão genital (peniana ou vaginal), anal e oral;
• Preparo do paciente: Não estar em uso de medicamentos tópicos e preferencialmente não estar em uso de antimicrobianos.
Conservação
Armazenamento: Câmara úmida.
Fluxo na rede
Coleta no Serviço de Doenças Sexualmente Transmissíveis na Unidade de Referência
Secundária Centro-Sul e realização no Laboratório de DST.
Orientações gerais
A coleta de lesões vaginais será realizada sempre no consultório médico. A coleta de
outras lesões será realizada no laboratório de DST. Informar o uso de antimicrobianos.

PSA, Antígeno Prostático Específico
Comentários
O antígeno prostático específico é uma protease produzida quase que exclusivamente
pelas células epiteliais do tecido prostático. Está presente em altas concentrações no líquido seminal. Níveis pré-operatórios correlacionam-se (ainda que imperfeitamente) com a
extensão da doença em pacientes com câncer prostático. O PSA é útil na detecção de tumor
prostático e no segmento de seu tratamento. Aproximadamente 25 a 46% dos homens com
hiperplasia prostática benigna têm concentração elevada de PSA. Pacientes com prostatite
também exibem elevações do PSA. O nível de PSA não é utilizado isoladamente para estadiamento e seleção de candidatos para prostatectomia radical. Elevações podem ser encontradas após o exame retal digital, massagem prostática, instrumentação uretral, ultrassom
transretal, biópsia prostática por agulha, retenção urinária, infarto ou isquemia prostática e
relação sexual. Sua utilização pré-operatória não define acuradamente se o carcinoma se
apresenta com ou sem invasão capsular. No segmento dos pacientes é muito importante
manter a utilização do mesmo ensaio. A velocidade do PSA é uma expressão utilizada para
indicar a taxa de mudança do PSA. Pode promover um índice capaz de detecção precoce
de adenocarcinoma prostático com distinção entre os normais e aqueles com hiperplasia
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Método
Quimioluminescência.
Valor de referência
PSA Total
Até 4,0ng/mL.
PSA Livre
Relação PSA Livre/PSA Total: > 33%.
Este valor só é signficativo quando os resultados de PSA Total estiverem entre 4,0
e 10,0 ng/mL e com próstata normal à palpação.
Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/frasco: tubo com gel separador;
• Preparo do paciente:
• Jejum de 8 horas;
• Não manter relações sexuais ou masturbações 2 dias antes da coleta de sangue;
• Após exame de toque retal e/ou, ultrassom transretal, aguardar 2 dias para
fazer a coleta de sangue;
• Após biópsia de próstata, aguardar 1 mês;
• Após colonoscopia, aguardar 15 dias;
• Antes da coleta, não fazer exercícios pesados por 24 horas, inclusive andar
de bicicleta.
Conservação
• Armazenamento: até 72h: 2-8ºC: após 72h: -20ºC.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização no Laboratório Municipal de Referência.

Progesterona, Dosagem
Comentários
A progesterona é produzida pelo corpo lúteo, sendo o marcador de sua existência (por
consequência da ocorrência de ovulação) e de sua funcionalidade. Uma fração mínima é
secretada pelas adrenais, elevando-se na hiperplasia adrenal congênita e em alguns carcinomas adrenais e ovarianos. Na gestação, eleva-se rapidamente nas primeiras semanas,
refletindo o funcionamento do corpo lúteo e da placenta. Valores mais baixos são encontrados na gestação ectópica ou aborto. Está diminuída na amenorréia e agenesia gonadal.

Valor de referência
Homens
0,28 - 1,22 ng/mL.
Mulheres
Fase Folicular: Até 1,40 ng/mL;
Fase Lútea: 3,34 - 25,56 ng/mL;
Fase Lútea Intermediária: 4,44 - 28,3 ng/mL;
Pós Menopausa: Até 0,73 ng/mL.
Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/frasco: tubo com gel separador;
• Preparo do paciente: jejum de 8 horas.

Fase analítica

Fase analítica

prostática benigna. Flutuações fisiológicas são descritas, não devendo submeter o paciente
a exames diagnósticos com uma determinação única. Nesses casos, é desejável a repetição
do teste em 4 a 6 semanas.

Conservação
• Armazenamento: até 10 dias: 2-8°C; após 10 dias: -20°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização no Laboratório Municipal de Referência.

Prolactina, Dosagem
Comentários
A prolactina é um hormônio protéico secretado pela hipófise anterior e pela placenta. Durante a gestação, em associação com outros hormônios, estimula o desenvolvimento das
mamas e a produção de leite, nesse período, a prolactina aumenta sob estímulo do estradiol atingindo valores cerca de 10 vezes o valor encontrado em não grávidas. A secreção de
prolactina é estimulada por estrógenos, sono, estresse e TRH, dentre outros. A hipersecreção de prolactina é diminuída pela dopamina e seus análogos, tais como, a bromocriptina.
A hipersecreção de prolactina pode ser causada por tumores hipofisários (prolactinomas
e tumores que comprimam a haste hipofisária), doença hipotalâmica, estímulo mamilar,
trauma do tórax, hipotireoidismo, insuficiência renal, exercício físico, estresse, alimentação
e várias medicações (fluoxetina e metoclopramida, por exemplo). A hiperprolactinemia inibe
a secreção de LH e FSH, podendo levar a hipogonadismo. A presença de macroprolactina
deve ser considerada nos indivíduos assintomáticos com elevação da prolactina sérica próxima a 100 nanog/mg. O achado de concentrações pouco elevadas deve ser confirmado em
novas dosagens, ressaltando que a comparação de resultados de metodologias diferentes
não é confiável. A ocorrência de galactorréia sem prolactina elevada pode ser consequente
a hiperprolactinemia oculta ou noturna, após descartada a possibilidade de afeito gancho.
Método
Quimioluminescência.

Método
Quimioluminescência.
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Valor de referência
Homens
2,1 - 17,7 ng/mL.
Mulheres
Não Grávidas: 2,8 - 29,2 ng/mL;
Gravidez: 9,7 - 208,5 ng/mL;
Pós Menopausa: 1,8 - 20,3 ng/mL.
Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/frasco: tubo com gel separador;
• Preparo do paciente: jejum de 8 horas.
Conservação
• Armazenamento: até 7 dias: 2-8ºC; após 7-30 dias: -10ºC.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização no Laboratório Municipal de Referência.

Proteína C Reativa, Dosagem
Comentários
A proteína C reativa é, possivelmente, o teste mais sensível para avaliar a reação inflamatória ou necrose tissular. A PCR tem meia vida de 5 a 7 hs e por essa razão seus valores
caem aos níveis de referência muito mais rapidamente que outras proteínas de fase aguda.
Em 70% dos pacientes com infecção, a elevação da PCR precede em pelo menos 12 hs
a elevação de outros marcadores de infecção como a leucocitose, hemossedimentação e,
mesmo, a febre. O reconhecimento de que o processo inflamatório crônico está implicado
na gênese da aterosclerose revelou a importante associação da inflamação da parede arterial com o desenvolvimento de doença coronariana. Estudos recentes têm demonstrado
que a PCR é o marcador inflamatório sérico de escolha, sendo um cofator de risco independente preditivo de eventos coronarianos.
A Proteína C Reativa ultra-sensível (PCRus) é um marcador do processo inflamatório
crônico arterial implicado na gênese da aterosclerose
Método
Imunoturbidimétrico.
Valores de referência
Negativo: < 5mg/L.
Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/frasco: coleta em tubo gel;
• Preparo do paciente: jejum de 8 horas.Não se aplica para exame de urgência e
emergência.
Conservação
• Armazenamento: até 2 meses: 2 a 8°C; de 2 meses a 3 anos: < -20°C.
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Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento e realização nos Laboratórios Distritais e Laboratórios das UPAs.

Proteínas Totais, Dosagem
Comentários
Dosagem utilizada na avaliação do estado nutricional e na investigação de edemas.
Aumentos são encontrados na desidratação, doença hepática, neoplasias, mielograma,
macroglobulinemia Waldenstron, hanseníase, leishmaniose, doença granulomatosas, colagenoses, uso de corticóides, digitais, furosemida e contraceptivos orais. Valores baixos
podem ocorrer na gravidez, cirrose, imobilização prolongada, insuficiência cardíaca, síndrome nefrótica, neoplasias, enteropatias perdedoras de proteínas, desnutrição, hipertireoidismo, queimaduras, doenças crônicas, e no uso de carvedilol e laxativos. Hemólise
pode causar aumentos espúrios.

Fase analítica

Fase analítica

Manual de Exames SUS-PBH

Método
Colorimétrico.
Valores de referência
6,1 a 7,9 mg/dL.
Condição
• Amostra: Soro;
• Tubo/frasco: coleta em tubo gel;
• Preparo do paciente: jejum de 8hs.
Conservação
• Armazenamento: até 3 dias: 2 a 8°C; após 3 dias e até 7 dias: -20°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização nos Laboratórios Distritais.

Proteinúria, Dosagem (U24)
Comentários
Dosagem utilizada na avaliação do estado nutricional e na investigação de edemas.
Aumentos são encontrados na desidratação, doença hepática, neoplasias, mielograma,
macroglobulinemia Waldenstron, hanseníase, leishmaniose, doença granulomatosas, colagenoses, uso de corticóides, digitais, furosemida e contraceptivos orais. Valores baixos
podem ocorrer na gravidez, cirrose, imobilização prolongada, insuficiência cardíaca, síndrome nefrótica, neoplasias, enteropatias perdedoras de proteínas, desnutrição, hipertireoidismo, queimaduras, doenças crônicas, e no uso de carvedilol e laxativos. Hemólise
pode causar aumentos espúrios.
Método
Colorimétrico.
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Condição
• Amostra: Urina 24 hs refrigerada;
• Tubo/frasco: coleta em frasco padronizado ou de água mineral;
(*) - Vide INSTRUÇÕES PARA COLETA DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS.
Conservação
• Armazenamento: até 4 dias entre 2 e 8°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização nos Laboratórios Distritais.

Proteinúria, Dosagem (UJM)
Comentários
Dosagem utilizada na avaliação do estado nutricional e na investigação de edemas. Aumentos são encontrados na desidratação, doença hepática, neoplasias, mielograma, macroglobulinemia Waldenstron, hanseníase, leishmaniose, doença granulomatosas, colagenoses, uso de
corticóides, digitais, furosemida e contraceptivos orais. Valores baixos podem ocorrer na gravidez, cirrose, imobilização prolongada, insuficiência cardíaca, síndrome nefrótica, neoplasias,
enteropatias perdedoras de proteínas, desnutrição, hipertireoidismo, queimaduras, doenças
crônicas, e no uso de carvedilol e laxativos. Hemólise pode causar aumentos espúrios.
Método
Colorimétrico.
Valores de referência
Inferior a 10mg/dL.
Condição
• Amostra: Urina 24 hs refrigerada;
• Tubo/frasco: coleta em frasco padronizado ou de água mineral.
Conservação
• Armazenamento: até 4 dias entre 2 e 8°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização nos Laboratórios Distritais.

Proteínas Totais e Frações, Dosagem
Comentários
Albumina é a proteína mais abundante no plasma. Sintetizada pela célula do parênquima
hepático, tem meia-vida de 15 a 19 dias. Sua função primaria é manter a pressão coloidosmó-
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tica do plasma. Níveis elevados podem ocorrer na desidratação aguda sem significado clínico.
Normalmente espera-se uma razão albumina/globulina maior ou igual a 1. Resultados baixos
de albumina ocorrem na cirrose, glomerulopatias, sarcoidose, doenças granulomatosas, colagenoses, infecções agudas, caquexia, queimaduras e doenças inflamatórias intestinais.
Método
Colorimétrico.
Valores de referência
Albumina: 3,5 a 4,8 g/dL;
Globulinas: 2,6 a 3,1g/dL;
Totais: 6,1 a 7,9g/dl.

Fase analítica

Fase analítica

Valores de referência
30 a 140 mg/24hs;
Gestantes: 30 a 160 mg/24hs.

Condição
• Amostra: Soro;
• Tubo/frasco: coleta em tubo gel;
• Preparo do paciente: jejum de 8hs.
Conservação
• Armazenamento: até 3 dias: 2 a 8°C; após 3 dias e até 1 semana: - 20°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização nos Laboratórios Distritais.

Relação Albumina/Creatinina (UJM)
Comentários
Detecção de pequenas quantidades de proteínas na urina, em amostra recente (corrigido pela creatinina). A microalbuminúria é o aumento de excreção urinária de albumina
acima dos níveis normais, mas em ausência de nefropatia clínica manifestada.
Também utilizada para detecção de albuminúria em pacientes com pré-eclampsia, hipertensão e lúpus eritematoso sistêmico. Excreção elevada pode ser encontrada em grávidas,
após exercícios físicos em quadros inflamatórios e infecciosos, na infecção urinária, na
presença de hematúria e proteinúria postural benigna.
Método
Obtido por cálculo.
Fórmula: (Microalbuminúria/ creatinina na urina) x 100.
Valores de referência
Inferior a 30 mg/g de creatinina.
Nota: Valores falsamente baixos podem ocorrer em pacientes com macroalbuminúria.
Condição
• Amostra: Urina de jato médio;
• Tubo/frasco: coleta em frasco padronizado.
Conservação
Armazenamento: até 7 dias entre 2º a 8ºC ou 2 meses congelada (-20ºC).
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Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização nos Laboratórios Distritais.
Orientações específicas
Primeira urina da manhã ou urina recente.
As amostras não deverão ser coletadas após realizar exercício físico, em caso de infecção
do trato urinário, durante doença aguda, após cirurgia ou ingestão de líquidos em excesso.

Reticulócitos, Contagem
Comentários
Os reticulócitos têm diâmetro pouco maior que o da hemácia e não tem núcleo, sendo definidos como células vermelhas transicionais entre células vermelhas nucleadas e os assim
chamados eritrócitos maduros. Em comparação com a RBC madura, os reticulócitos contêm
RNA ribossômico. Esse RNA pode ser observado com determinados corantes catiônicos
supravitais que simultaneamente marcam e precipitam o poliânion a formar uma rede ou
retículo. O método Reticulócito do Sistema CELL-DYN Ruby utiliza o corante de tiazina, Novo
Azul de Metileno N. A contagem de reticulócitos é útil para avaliar atividade eritropoética,
sendo importante para o diagnóstico diferencial das anemias a para acompanhar tratamento. Valores aumentados são encontrados na hiperatividade da medula óssea (reticulose),
como por exemplo, nas anemias hemolíticas. Valores diminuídos são encontrados na hipoatividade da medula óssea (reticulocitopenia), como por exemplo, na aplasia medular.
Método
Automatizado, equipamento Cell Dyn Ruby.
Valores de referência
Valor Realativo: 0,5 - 2,30%;
Valor absoluto: 25.000 a 100.000/µL.
Condição
• Amostra: Sangue total;
• Tubo/frasco: coleta em frasco EDTA.
Conservação
• Armazenamento: até 8 horas: temperatura ambiente; após 8 horas e até 24 horas:
entre 2 e 8°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização nos Laboratórios Distritais.

Infecção primária
IgM torna-se positivo 1 a 3 dias após o início da doença, sendo detectável por 2 a 12
meses. Reações falso-positivas para IgM podem ocorrer em pacientes com mononucleose
infecciosa, infecções por parvovírus e coxsakievírus B. A IgG torna-se positiva a partir de 3
a 4 dias de doença, permanecendo indefinidamente.
Reinfecção
Sorologia positiva anterior a reinfecção. IgG positivo com elevação de 4 vezes ou mais
no título da segunda amostra. IgM pode estar presente. IgG de alta avidez e resposta linfoproliferativa está presentes. Não representa risco para gestantes.
Rubéola congênita
No primeiro mês de vida, cerca de 20% dos infectados tem IgM negativo. IgG materna
pode estar presente por mais de 6 meses. IgG avidez não tem utilidade pois pode permanecer com baixa avidez por até 3 anos na Rubéola congênita.

Fase analítica
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Imunes e vacinados
IgG positivo. IgM negativo após 3 meses da vacinação. IgG de alta avidez presente. Índice de soro conversão com a vacina é próximo a 95%.
Método
Quimioluminescência.
Valor de referência
IgG
Não Reativo: < 5,0 UI/mL;
Indeterminado: ≥ 5,0 e < 10,0 UI/mL;
Reativo: ≥ 10,0 UI/mL.
IgM
Não Reativo: < 0,9 S/CO;
Indeterminado: ≥ 0,9 e < 1,15 S/CO;
Reativo: ≥ 1,15 S/CO.
Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/frasco: tubo com gel separador;
• Preparo do paciente: jejum de 8 horas.
Conservação
• Armazenamento: até 7 dias: 2-8°C; após 7 dias: -20°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização no Laboratório Municipal de Referência.

Rubéola IgG e IgM, Anticorpos Anti
Comentários
Doença viral de comportamento benigno, exceto em grávidas quando a infecção aguda
pode levar a síndrome da rubéola congênita. Seguem os achados sorológicos nas situações clínicas possíveis:
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Comentários
O sangue oculto nas fezes é definido como presença de sangue nas fezes que requer
testes bioquímicos para sua detecção. Pode ser derivado do trato gastrintestinal alto, bem
como do intestino delgado e do cólon. É utilizado como método de triagem do carcinoma
colorretal, embora apresente sensibilidade baixa, em torno de 52%. O uso de anticorpo
monoclonal específico para hemoglobina humana apresenta vantagens: elimina necessidade de dieta especial, não há reação cruzada com hemoglobina de outros animais e não
há efeito prozona.
Método
Imunocromatografia - Anticorpo monoclonal anti-hemoglobina humana.
Valores de referência
Negativo.
Condição
• Amostra: fezes recentes, cerca de metade do volume do frasco próprio para fezes;
• Tubo/frasco: coleta em frasco padronizado (sem conservantes);
• Preparo do paciente: não colher no período menstrual. Abster-se de bebidas alcoólicas
por 3 dias. Medicamentos que podem causar resultados alterados devem ser suspensos 2 dias antes C.O.M.: (aspirina, AAS, antiinflamatórios não esteróides, anticoagulantes, colchicina, reserpina, vitamina C, iodo, sulfato ferroso e contraste radiológico).
Conservação
• Armazenamento: até 3 dias: entre 2 e 8°C; após 3 dias e até 6 meses: < -20°C.
Fluxo na rede
Coleta nas nos Centros de Saúde e realização nos Laboratórios Distritais.

Sódio, Dosagem
Comentários
É o maior cátion no fluido extracelular e a principal partícula osmótica fora da célula,
sendo os sais de sódio os mais importantes determinantes da osmolaridade celular. Alguns
fatores regulam a homeostasia do sódio, tais como aldosterona e hormônio antidiurético. O
teste é útil na avaliação dos distúrbios hidroeletrolíticos.
Método
Potenciometria – eletrodo íon seletivo.
Valor de referência
135 a 145 mmol/L.
Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/Frasco: coleta em tubo gel;
• Preparo do paciente: jejum de 8 horas.

138

Conservação:
• Armazenamento: até 7 dias: 2 a 8°C de 7 dias a um mês: -20°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento e realização nos Laboratórios Distritais e Laboratórios das Upas.

T3 Total
Comentários
A triiodotironina (T3) é produzida tanto na tiróide como nos tecidos periféricos por desiodação de tiroxina (T4), sendo transportada, no soro, pela globulina ligadora de tiroxina
(TBG), pela albumina e pela pré-albumina. Comparativamente à T4 (T4), o T3 tem maior
atividade metabólica, meia- vida mais curta e menor afinidade pela TBG. A grande indicação da dosagem de T3 livre é no diagnóstico e no seguimento de indivíduos com hipertiroidismo. A triiodotironina total é produzida, primariamente, pela deiodinação do T4 (80%) e é
também secretada diretamente pela glândula tireóide. T3 no sangue é, predominantemente, ligado a proteínas plasmáticas. Apresenta-se elevado na Doença de Graves, T3 toxicose, nos casos de hipertireoidismo TSH dependente, aumento de TBG e gravidez. Valores
baixos podem ser encontrados nos quadros de doença não tireoidiana, hipotireoidismo e
reduções da TBG. Em torno de 0,5% do T3 circula na forma livre, não ligada às proteínas,
sendo considerada como a fração biologicamente ativa. Em geral, as dosagens de T3 total e
T3 livre apresentam boa correlação, só divergindo quando existem alterações significativas
das proteínas carregadoras (gravidez, uso de anticoncepcionais e estrógenos e diminuição
de TBG). Nessas circunstâncias, a fração livre retrata mais fielmente a condição tiroidiana.
Convém lembrar que o uso de drogas antitiroidianas, de bloqueadores de conversão periférica de T4 e de hormônios tiroidianos e presença no soro de anticorpos anti-T3 ou anti-IgG
de camundongo podem alterar significativamente os níveis dessa fração.

Fase analítica

Fase analítica

Sangue Oculto nas Fezes, Pesquisa

Método
Quimioluminescência.
Valor de referência
0,6 - 1,81 ng/mL.
Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/frasco: tubo com gel separador;
• Preparo do paciente: jejum de 8 horas.
Conservação
• Armazenamento: até 7 dias: 2-8°C; após 7-30 dias: -10°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização no Laboratório Municipal de Referência.
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Comentários
A testosterona é um hormônio sexual masculino, secretado pelas células de Leydig ou
células intersticiais dos testículos, regulado e controlado pelo efeito inibitório retrógrado do
hormônio da pituitária (LH) sobre o hipotálamo e a hipófise. As concentrações de testosterona no soro experimentam uma sequência de aumentos e diminuições durante a fase fetal
e até 6 meses após o nascimento devido às trocas de hormônios maternos. A partir dos 6
meses e até a puberdade, as concentrações de testosterona mantém-se aproximadamente a 0,3 ng/L. O aumento da concentração de testosterona nos homens é gradual depois
da puberdade até alcançar a concentração de um adulto. Nas mulheres, a testosterona é
produzida principalmente pela conversão periférica dos pré-hormônios. A monitoração da
testosterona é utilizada clinicamente para diagnosticar e diferenciar os transtornos endócrinos. Nos homens estes transtornos incluem: hipogonadismo, falha testicular, esterilidade, hipopituitarismo, e hiperprolactinemia. Nas mulheres, transtornos como a síndrome do
ovário policístico, hiperplasia suprarrenal, esterilidade, hirsutismo, amenorréia, obesidade e
virilização podem causar alterações na concentração de testosterona no soro.
Método
Quimioluminescência.
Valor de referência
Homens: 241 - 827 ng/dL;
Mulheres: 14 - 76 ng/dL.				
Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/frasco: tubo com gel separador;
• Preparo do paciente: jejum de 8 horas.
Conservação
• Armazenamento: até 7 dias: 2-8°C; após 7-30 dias: -10°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização no Laboratório Municipal de Referência.

Tiroxina Livre - T4 Livre, Dosagem
Comentários
O T4 livre corresponde a uma pequena fração (0,03-0,04%) da tiroxina total (T4) que se encontra não ligada a proteínas. Na fração metabolicamente ativa é precursora do T3 (triiodotironina). É um teste útil para avaliar a função tireoidiana, menos sensível a mudanças nas concentrações de proteínas, estando aumentado no hipertireoidismo e diminuído no hipotireoidismo.
Está normal em indivíduos eutireoidianos com TBG elevada, quando o T4 total apresenta-se
elevado. Pode estar aumentado na hipertiroxinemia disalbuminica familiar e na resistência ao
hormônio tireoidiano. TSH suprimido associado a T4 livre normal pode ocorrer no hipertireoidismo por T3, sendo, então, a dosagem do T3 indicada. O T4 livre pode apresentar-se normal
no hipertireoidismo subclínico (TSH diminuído) e no hipotireoidismo subclínico (TSH elevado).
A dosagem do T4 livre pode ser inadequada na presença de autoanticorpos antitoxina, fator
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reumatoide ou tratamento com heparina. Discrepâncias nos níveis de T4 entre os diversos métodos são observadas e são ainda mais acentuadas na presença de alterações extremas das
proteínas de ligação, doenças não tireoidianas, anticonvulsivantes e algumas outras drogas.
Método
Quimioluminescência.
Valor de referência
0,89 - 1,76 ng/dL.
Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/frasco: tubo com gel separador;
• Preparo do paciente: jejum de 8 horas.

Fase analítica

Fase analítica

Testosterona Total, Dosagem

Conservação
• Armazenamento: até 6 dias: 2-8°C; após 6 dias: -10°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização no Laboratório Municipal de Referência.

Toxoplasmose IgG e IgM, IgG Avidez Anticorpos
Comentários
A sorologia para toxoplasmose é o método mais utilizado no diagnóstico, entretanto
não existe nenhum teste que, de forma única, suporte ou afaste o diagnóstico de infecção
recente ou tardia. Assim, a análise do resultado deve ser cautelosa e envolver todos os
marcadores. Os anticorpos da classe IgG surgem em 1 a 2 semanas, com o pico em 1 a 2
meses e caem variavelmente, podendo persistir por toda vida. Valores elevados com IgM
negativo não significam maior probabilidade de infecção recente. Os anticorpos da classe
IgM surgem em 5 dias, diminuindo em poucas semanas ou meses. Podem persistir por até
8 meses, não significando necessariamente infecção recente. Um resultado de IgM negativo ou positivo na gravidez não confirma infecção aguda, sendo necessário complementação diagnóstica. Não ultrapassa a placenta, sendo útil no diagnóstico da infecção congênita
em recém nascido.
Quimioluminescência IgM
Trata-se de método totalmente automatizado, preciso, rápido e de alta reprodutibilidade. Apresenta especificidade de 98% e sensibilidade de 95%. Por tratar-se de método
sensível, pode permanecer detectável até dois anos após a infecção aguda, por isso um
único resultado positivo não pode ser considerado patognômico de toxoplasmose recente.
Orienta-se que resultados positivos devam ser confirmados por uma forma alternativa de
ensaio, como ELFA, e teste de avidez de IgG.
Quimioluminescência IgG
Esse método apresenta alta especificidade e sensibilidade. Independente do nível de
anticorpos, não pode predizer se a infecção é recente ou tardia. Há alto índice de positividade na população brasileira adulta.
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Teste de avidez IgG
Na fase aguda anticorpos IgG ligam-se fracamente ao antígeno (baixa avidez). Na fase
crônica (> 4 meses) tem-se elevada avidez. É indicado para mulheres grávidas, principalmente no primeiro trimestre, que apresentam IgG e IgM positivos. A detecção de anticorpos
de alta avidez em pacientes com IgM positivo indica infecção adquirida há mais de 4 meses. Tratamento antiparasitário pode manter a baixa avidez por mais de 4 meses. Estudo
em amostra brasileira evidenciou ser o teste de IgG avidez o melhor marcador de infecção
aguda em pacientes com IgM positivo.
Método
Quimioluminescência.
Valor de referência
Toxoplasmose Ig G
Não Reativo: < 6,5 UI/mL;
Indeterminado: ≥ 6,5 e <8,0 UI/mL;
Reativo: ≥ 8,0 UI/mL.
Toxoplasmose Ig M
Não Reativo: < 0,9 S/CO;
Indeterminado: ≥ 0,9 e < 1,1 S/CO;
Reativo: ≥ 1,1 S/CO.
Toxoplasmose Ig G Avidez
Avidez Baixa: < 0,200;
Avidez Moderada: 0,200 – 0,299;
Avidez elevada: > 0,299.
Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/frasco: tubo com gel separador;
• Preparo do paciente: jejum de 8 horas.
Conservação
• Armazenamento: até 7 dias: 2-8°C; após 7 dias: -20°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização no Laboratório Municipal de Referência.

TPHA – Hemaglutinação indireta para Sífilis
Comentários
O TPHA (Treponema Pallidum HemagglutinationAssay) é um teste que utiliza um lisado de treponemas que permite a pesquisa dos anticorpos específicos anti-treponema. Hemácias de galinha
estabilizadas e sensibilizadas com antígenos solúveis de Treponema pallidum (estirpe/cepa Nichols), são aglutinadas na presença de anticorpos específicos. O contato com diluições crescentes
da amostra com as hemácias sensibilizadas permite avaliar o título de anticorpos anti-Treponema
pallidum presentes na amostra. As hemácias antígeno contêm um extrato de treponemas de Reiter que permite a absorção dos anticorpos dirigidos contra os treponemas não patogênicos.
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Método
Aglutinação.			
Valor de referência
Negativo.
Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/frasco: tubo com gel separador;
• Preparo do paciente: jejum de 8 horas.
Conservação
• Armazenamento: até 7 dias: 2-8°C; após 7 dias: -20°C.

Fase analítica

Fase analítica

Manual de Exames SUS-PBH

Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização no Laboratório Municipal de Referência.

Transaminase Oxalacética - TGO - AST
Comentários
Vários tecidos são ricos na enzima TGO (coração, fígado, músculo esquelético, rins,
cérebro, pâncreas, baço, pulmão, etc), patologias associadas a estes tecidos irão provocar
elevação em seus valores sanguíneos.
Níveis elevados: infarto agudo do miocárdio, pericardite, arritmias cardíacas, cirurgia
pós-cardíaca, cateterismo, hepatite aguda (viral e tóxica), cirrose, mononucleose infecciosa, congestão hepática, lesões expansivas (granuloma, carcinoma metastático), esteatoses, icterícia obstrutiva, doenças musculoesquelétcas, ingestão alcoólica, deficiência de piridoxina, hemocromatoses, celescitite, colestase, anemias hemolíticas, hipotiroidismo, etc.
Método
UV otimizado (IFCC).
Valor de referência
Criança: até 38 U/L;
Masculino: até 38 U/L;
Feminino: até 32 U/L.
Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/Frasco: coleta em tubo gel;
• Preparo do paciente: jejum de 8 horas.
Conservação
• Armazenamento: 3 dias: 2 a 8°C (não congelar).
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento e realização nos Laboratórios Distritais e Laboratórios das Upas.
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Comentários
A aplicação principal da determinação dessa enzima está na destruição hepatocelular, pois
essa localiza-se principalmente no fígado. Condições em que está elevada: etilismo, hepatites
virais, hepatites não alcoólicas, cirrose, colestase, hemocromatose, anemias hemolíticas, hipertiroidismo, infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, doenças musculoesqueléticas, doença de Wilson e na deficiência de alfa-1- tripsina. Encontramos os níveis de TGP superiores à TGO nas hepatites e esteatoses não alcoólicas.
Obs.: Várias drogas e hemólise da amostra podem causar aumento espúrio da TGP.
Método
UV otimizado (IFCC).
Valor de referência
Criança: até 32 U/ L;
Masculino: até 41 U/ L;
Feminino: até 31 U/ L.
Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/Frasco: coleta em tubo gel;
• Preparo do paciente: jejum de 8 horas.
Conservação
• Armazenamento: 3dias: 2 a 8°C (não congelar).
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento e realização nos Laboratórios Distritais e Laboratórios das Upas.

Triglicérides, Dosagem
Comentários
O teste é útil na avaliação do metabolismo lipídico. Os triglicérides são produzidos no
fígado utilizando glicerol e outros ácidos graxos. Juntamente com o COLESTEROL, o teste
é útil na avaliação do risco cardíaco. Condições em que está elevado: síndrome nefrótica,
ingestão elevada de álcool, indução por drogas (estrogênios, contraceptivos orais, prednisona, etc), hipotiroidismo, diabetes, gravidez.
Obs.: os níveis baixos de triglicérides estão relacionados à má absorção, má nutrição e
hipertireoidismo.
Método
Enzimático.
Valor de referência
50 - 150 mg/dL.
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Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/Frasco: coleta em tubo gel;
• Preparo do paciente: jejum de 12 horas.
Conservação
• Armazenamento: 3 dias: 2 a 8°C (não congelar).
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização nos Laboratórios Distritais.

Fase analítica

Fase analítica

Transaminase Pirúvica – TGP - ALT

Trypanosoma cruzi, Hemoaglutinação para Chagas
Comentários
Os testes sorológicos são utilizados como um dos critérios para confirmação da suspeita
clínica de doença de chagas e triagem em bancos de sangue. Entretanto, alguns cuidados
são necessários na escolha do método e sua interpretação. O Machado Guerreiro (fixação
de complemento) era o exame de escolha no passado, mas por apresentar baixa sensibilidade (69%), baixa especificidade e complexidade na sua execução, não deve ser utilizado
mais. Os métodos hemaglutinação, imunofluorescência e imunoensaio apresentam sensibilidade próxima a 100%. Tendo em vista a possibilidade de falso positivo (leishmaniose,
malária, sífilis, toxoplasmose, hanseníase, doenças do colágeno, hepatites) é recomendado
que o soro seja testado em pelo menos dois métodos diferentes para confirmação da positividade da sorologia. A hemoaglutinação é utilizada para triagem devido a sua praticidade
e boa sensibilidade, entretanto, tem especificidade inferior à imunoflourecência e ao imunoensaio enzimático. A imunofluorescência indireta IgG é um exame sensível no diagnóstico da doença de Chagas. A imunofluorescência indireta IgM é útil para caracterizar fase
aguda. Ambos apresentam menor reprodutividade que o imunoensaio enzimático (ELISA).
O imunoensaio enzimático utiliza antígenos altamente purificados com maior sensibilidade
(98% a 100%), maior especificidade (93% a 100%) e leitura mais objetiva. O imunoensaio
de partículas em gel apresenta sensibilidade de 96,8% e especificidade de 94,6%.
Método
Hemoaglutinação.
Valor de referência
Negativo.
Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/frasco: tubo com gel separador;
• Preparo do paciente: jejum de 8 horas.
Conservação
• Armazenamento: até 7 dias: 2-8°C; após 7 dias: -20°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização nos Laboratórios Distritais.
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Comentários
O hormônio tireoestimulante (TSH) é uma glicoproteína secretada pela adenohipófise,
tendo como principal efeito o de estimular a tireóide a liberar T3 e T4. A secreção e os níveis
séricos de TSH são controlados pelos níveis de T3 e T4 e pelo TRH hipotalâmico. A dosagem
do TSH é importante no diagnóstico de hipertireoidismo primário, sendo o primeiro hormônio
a se alterar nessa condição. Está aumentado principalmente no hipertireoidismo primário,
tireoidite de Hashimoto, tireoidite sub-aguda e na secreção inapropriada de TSH (tumores
hipofisários produtores de TSH). Está diminuído principalmente no hipertireoidismo primário,
hipotireoidismo secundário ou terciário e nas síndromes de hipertireoidismo subclínico.
Método
Quimioluminescência.
Valor de referência
2 - 12 anos: 0,64 - 6,27 µUI/mL;
12 - 18 anos: 0,51 - 4,94 µUI/mL;
Acima de 18 anos: 0,55 - 4,78 µUI/mL.
Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/frasco: tubo com gel separador;
• Preparo do paciente: jejum de 8 horas.
Conservação
• Armazenamento: até 7 dias: 2-8°C; após 7-30 dias: -10°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização no Laboratório Municipal de Referência.

Tuberculose, pesquisa BAAR
Comentários
As micobactérias são bacilos álcool-ácido resistentes, os quais são circundados por
uma parede celular hidrofóbica, e que resistem à descoloração causada pelas misturas de
álcool-ácido usadas na identificação. A pesquisa bacteriológica é método de importância
fundamental em adultos, tanto para diagnóstico das infecções causadas por micobactérias
(tuberculose, hanseníase e outras formas de infecções), quanto para auxiliar na monitoração de pacientes em controle de tratamento com antimicobacterianos.
Método
Coloração de Ziehl-Neelsen.
Valor de referência
Negativo.

• Tubo/frasco: coleta em frasco padronizado;
(*) – Vide INSTRUÇÕES PARA COLETA DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS.
Conservação
• Armazenamento: até 7 dias: entre 2 e 8°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento e realização nos Laboratórios Distritais e Laboratórios das UPAs.
Orientações específicas
Para os casos de controle, informar o mês de tratamento.

Fase analítica

Fase analítica

TSH, Hormônio Tireoestimulante

Tuberculose, Teste Rápido Molecular
Comentários
A detecção do DNA de Mycobacterium tuberculosis (MTB) e do gene de resistência a Rifampicina é realizada em amostras respiratóriasm liquor e biópsias de pulmão e linfonodos
através de sonda moleculares utilizando a metodologia de PCR – Real Time.
As amostras após sofrer um processo de preparação manual, são processadas e analisadas automaticamente em cerca duas horas
Método
MTB PCR: Reação de Polimerase em Cadeia,PCR em tempo real para detecção de
DNA de Mycobacterium tuberculosis, MTB.
Valor de referência
Não Detectado.
Condição
• Amostra: escarro;
• Volume da amostra: 2 mL (em situações especiais como a coleta por crianças e
mulheres, aceita-se volume de escarro igual ou maior que 1 mL);
• Tubo/frasco: coleta em frasco padronizado
(*) – Vide INSTRUÇÕES PARA COLETA DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS.
Conservação
• Armazenamento: até 7 dias: entre 2 e 8°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde, realiza no Laboratório Municipal de Referência.
Orientações específicas
• Preenchimento de ficha epidemiológica: Informar o mês de tratamento;
• Pacientes em controle de tratamento deverão realizar pesquisa e cultura para BAAR.

Condição
• Amostra: escarro;
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Fase analítica

Tuberculose, cultura para M. tuberculosis
Comentários
Cultura é o exame laboratorial que permite a multiplicação e o isolamento de bacilos
álcool-ácido resistentes (BAAR) a partir da semeadura da amostra clínica, em meios de
cultura específicos para micobactérias. É um método sensível e específico para o diagnóstico das doenças causadas por micobactérias, principalmente para a tuberculose (TB)
pulmonar e extrapulmonar. O limite de detecção de bacilos da cultura é de 100 bacilos por
mililitro de escarro, mas quando realizada com alta qualidade técnica é capaz de detectar
de 10 a 100 bacilos cultiváveis por mililitros de escarro. É o método de referência (padrão-ouro) para avaliar um novo método diagnóstico.
Quando realizada no escarro, pode, em geral, adicionar 20% de casos ao total daqueles
de TB pulmonar, não confirmados pela baciloscopia. Permite também a posterior identificação da espécie de micobactéria isolada e o teste de sensibilidade às drogas antituberculose,
assim como a realização de várias técnicas moleculares. A especificidade da cultura para o
diagnóstico da TB é maior do que 99%, sendo que a especificidade absoluta é conseguida
quando são feitos os testes de identificação para o Complexo M. tuberculosis (CMTB).
Método
Lauril Sulfato de Sódio.
Valor de referência
• Negativo: Não houve crescimento bacteriano (com 8 semanas de incubação);
Condição
• Amostra
• Escarro espontâneo
Coletar duas amostras de escarro de cada paciente, em dias consecutivos. Ou
coletar mais de duas amostras por paciente, conforme orientação médica;
• Urina
Deve-se coletar toda a urina da primeira micção da manhã. Mínimo de 3 e o
máximo de 6 amostras, coletadas em dias consecutivos;
• Tubo/frasco
• Escarro
Frasco de boca larga, tampa de rosca, devidamente identificado com o nome
completo do paciente, especificação do número da amostra (1ª e 2ª amostra) e
data da coleta, no corpo do frasco;
• Urina
Frasco estéril, de boca larga devidamente identificada com o nome completo do
paciente e especificação do número da amostra e data da coleta no corpo do frasco.
(*) – Vide INSTRUÇÕES PARA COLETA DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS.
Conservação
Armazenamento:
Escarro: 7 dias: 2-8°C.
Urina: 5 dias: 2-8°C.
Fluxo na rede
Coleta nas Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Pronto Atendimento e realização
no Laboratório Municipal de Referência.
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Orientações específicas
Formulário Requerido:
Pedido de exames com dados completos e “Ficha de encaminhamento de amostras”
preenchida integralmente com os seguintes dados:
• Instituição de origem da amostra;
• Nome do paciente/Data de nascimento/idade/sexo/nº SINAM/ Data da notificação;
• Finalidade (diagnóstico ou tratamento);
• Informações sobre o tratamento;
• Material enviado/ Data coleta/Exame solicitado.
(*) – Para impressão da “Ficha de encaminhamento de amostras” ver ANEXO A.

Fase analítica
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Ureia, Dosagem
Comentários
A ureia é a principal fonte de excreção do nitrogênio. Produto do metabolismo hepático
das proteínas é excretada pelos rins. Desta forma, a ureia é diretamente relacionada à
função metabólica hepática e excretória renal. Sua concentração pode variar com a dieta,
hidratação e função renal.
Método
Cinético Ultravioleta.
Valores de referência
10 a 50 mg/dL.
Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/Frasco: coleta em tubo gel;
• Preparo do paciente: jejum de 8 horas.
Conservação
• Armazenamento: até 3 dias: 2 a 8°C de 3 dias à 6 meses: -20°C
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento e realização nos Laboratórios Distritais e Laboratórios das Upas.

Ureia, Clearance de
Comentários
O Clearence ou depuração de ureia revela a quantidade de plasma completamente depurado de ureia em um minuto. Devido às variações de dieta, filtração, reabsorção renal e síntese
hepática, é pouco útil na medição da taxa de filtração glomerular, sendo mais usado na medida da taxa de produção de ureia e na avaliação dos compostos nitrogenados não protéicos.
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Valores de referência
41 a 95 mL/min/1,73m².
Condição
• Amostras: urina de 24 horas e soro;
• Tubo/Frasco: coleta em frasco padronizado;
• Preparo do paciente: jejum de 8h horas.
(*) – Vide INSTRUÇÕES PARA COLETA DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS.
Conservação
• Armazenamento: até 4 dias: 2 a 8°C (Refrigerar a amostra desde o início da coleta).
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização nos Laboratórios Distritais.
Orientações específicas
• Informar peso e altura;
• Coletar soro para dosagem de ureia.

Ureia, Dosagem (UJM)
Comentários
A ureia é a principal fonte de excreção do nitrogênio. Produto do metabolismo hepático
das proteínas, é excretada pelos rins. Desta forma, a ureia é diretamente relacionada à
função metabólica hepática e excretória renal. Sua concentração pode variar com a dieta,
hidratação e função renal.
Método
Cinético ultravioleta.
Valores de referência
Avaliação a critério clínico.

Fase analítica

Fase analítica

Método
Obtido por cálculo

Condição
• Amostra: urina de jato médio;
• Tubo/Frasco: coleta em frasco padronizado.
Conservação
• Armazenamento: 4 dias: entre 2 e 8ºC.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização nos Laboratórios Distritais.

Ureia, Dosagem (U24)
Comentários
A ureia é a principal fonte de excreção do nitrogênio. Normalmente este exame é usado
na medida da taxa de produção de ureia e na avaliação de compostos nitrogenados não
protéicos. É um produto do metabolismo hepático das proteínas excretado pelos rins. Desta forma, a ureia é diretamente relacionada à função metabólica hepática e excretória renal.
Sua concentração pode variar com a dieta, hidratação e função renal.
Método
Cinético Ultravioleta.
Valor de referência
26 a 43 g/24 horas.
Condição
• Amostra: urina de 24 horas;
• Tubo/Frasco: coleta em frasco padronizado.
(*) – Vide INSTRUÇÕES PARA COLETA DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS.
Conservação
• Armazenamento: 4 dias: 2 a 8°C.

Urina Rotina
Comentários
O exame de urina rotina proporciona informações valiosas sobre a patologia renal e do
trato urinário, assim como de moléstias extra-renais.
A urinálise, portanto, auxilia no diagnóstico de doenças, é útil para realizar triagem da
população quanto a doenças assintomáticas e para monitorização dessas patologias.
O exame consiste em três etapas:
• Pesquisa de Caracteres Gerais, que corresponde à avaliação das propriedades
físicas da urina, como cor e aspecto;
• Pesquisa de Elementos Anormais, que corresponde à pesquisa Química da urina pelo
método colorimétrico da fita reagente e leitura semi-automatizada por reflectância;
• Sedimentoscopia, que corresponde ao exame microscópico após a centrifugação
e consistem na observação, identificação e quantificação do material insolúvel presente na mesma por microscopia.
Método
Elementos anormais: reflectância.
Sedimento: microscopia ótica.

Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização nos Laboratórios Distritais.
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Tabela 9 – Valores de Referência - Urina Rotina
Caracteres gerais
Densidade
Ph
Elementos anormais
Albumina
Corpos cetônicos

Valores de referencia
1.010 - 1.030 mg/L
5,0 - 8,0
Valores de referencia
Negativo
Negativo

Condição
• Amostra: urina recente (jato médio), 1ª urina da manhã;
• Tubo/frasco: coleta em frasco padronizado.

Glicose
Bilirrubinas
Hemoglobina
Nitrito
Ácido ascórbico
Urobilinogênio
Sedimentoscopia
Epitélios
Piócitos
Hemácias
Cilindros
Cristais
Flora bacteriana
Muco

Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Normal - 0,1 - 1,0 mg/dl
Valores de referencia
Até 5 por campo
Até 5 por campo
Até 3 por campo
Ausentes
Ausentes
Aparentemente normal
Ausente

Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização nos Laboratórios Distritais.

Condição
• Amostra: urina recente (jato médio);
• Tubo/frasco: coleta em frasco padronizado.
(*) – Vide INSTRUÇÕES PARA COLETA DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS.
Conservação
• Armazenamento: até 24 horas: 2 a 8°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde, unidades de Pronto Atendimento e realização nos Laboratórios Distritais e Laboratórios das Upas.

Urobilinogênio, Pesquisa (UJM)
Comentários
É um pigmento biliar resultante da degradação da hemoglobina. Condições que está
elevada: hepatopatias, distúrbios hemolíticos, porfirias.
Obs.: A ausência do urobilinogênio na urina e nas fezes significa obstrução do ducto
biliar, que impede a passagem normal de bilirrubina para o intestino.
Método
Reflectância (pesquisa de elementos anormais).
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Valores de referência
Normal.

Conservação
• Armazenamento: até 24h: 2 a 8°C.

Fase analítica

Valores de referência

Urobilinogênio, Pesquisa (UJM)
Comentários
É um pigmento biliar resultante da degradação da hemoglobina. Condições que está
elevada: hepatopatias, distúrbios hemolíticos, porfirias.
Obs.: A ausência do urobilinogênio na urina e nas fezes significa obstrução do ducto
biliar, que impede a passagem normal de bilirrubina para o intestino.
Método
Reflectância (pesquisa de elementos anormais).
Valores de referência
Normal.
Condição
• Amostra: urina recente (jato médio), 1ª urina da manhã;
• Tubo/frasco: coleta em frasco padronizado.
Conservação
• Armazenamento: até 24h: 2 a 8°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização nos Laboratórios Distritais.

Urocultura e antibiograma
Comentários
Amostras de urina podem ser submetidas à cultura quando existe suspeita de infecção
do trato urinário, para o controle de tratamento e de cura ou em pacientes assintomáticos
com maior risco de infecção.
Os agentes etiológicos que mais frequentemente causam esse tipo de infecção são: Escherichia
coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus sp., Enterobacter sp., Staphylococus sp. Enterococcus faecalis.
O antibiograma é um teste de sensibilidade aos antimicrobianos realizado no (s) microrganismo (s) que apresentou crescimento na cultura da amostra em análise.
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Valores de referência
Negativo.
Condição
• Amostra: urina recente (jato médio),1ª urina da manhã;
• Tubo/frasco: coleta em frasco padronizado.
(*) – Vide INSTRUÇÕES PARA COLETA DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS.
Conservação
• Armazenamento: até 24h: 2 a 8°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização nos Laboratórios Distritais.

VDRL
Comentários
O teste não Treponêmico utiliza como antígeno a cardiolipina que normalmente ocorre no soro
em níveis baixos e apresenta-se elevado na Sífilis. É uma reação de floculação, apresentando
alta sensibilidade e baixa especificidade. Torna-se positivo 2 semanas após o cancro. Falso-negativos podem ocorrer na sífilis tardia. Cerca de 1 a 40% dos resultados são falso-positivos: idosos; portadores de doenças autoimunes; malária; mononucleose; brucelose; hanseníase; hepatites; HIV; leptospirose; usuários de drogas; outras infecções bacterianas; vacinações e gravidez.
Método
Reação de floculação.
Valores de referência
Não reativo.
Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/frasco: coleta em tubo gel;
• Preparo do paciente: jejum obrigatório de 8 horas.
Conservação
• Armazenamento: até 7 dias: 2 a 8°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização nos Laboratórios Distritais.
Coleta no Serviço de Doenças Sexualmente Transmissíveis na Unidade de Referência
Secundária Centro-Sul e realização no Laboratório de DST.
Orientações específicas
Em casos de VDRL reativos com título até 1:8, as amostras são encaminhadas para Laboratório Municipal para realização do TPHA (Hemoaglutinação para Treponema pallidum)
e dessa forma o resultado é liberado com mais 48h de acréscimo ao período inicial.
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VHS - Velocidade de Hemossedimentação
Comentários
A Velocidade de Hemossedimentação (VHS) é um fenômeno não específico e sua medida
é clinicamente útil em desordens associadas com produção aumentada de proteínas de fase
aguda. Nas artrites reumatoides e tuberculose, é um índice de progressão da doença. Na artrite temporal é útil ao diagnóstico quando mostra valores muito elevados. A VHS aumentada
ocorre precocemente no infarto agudo do miocárdio e linfomas. É também útil como teste de
triagem em exames de rotina. Nem sempre uma VHS aumentada indica presença de doenças,
pois é também influenciada pela idade, ciclo menstrual, endocrinopatias, doença ulcerosa,
cardiomiopatias, asma e uso de medicamentos. Valores diminuídos retratam o retardamento
da hemossedimentação que pode ocorrer na policitemia vera (doença de Vaquez-Osler), na
caquexia grave, muitas cardiopatias nas quais há eritrocitose e nos estados onde há redução
do fibrinogênio plasmático, estados de choque e nas afecções hepáticas extensas.

Fase analítica
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Método
Urocultura - Cultura quantitativa em ágar - Chromagar.
Antibiograma - Difusão em ágar- Kirby Bauer.

Método
Westergreen modificado.
Valores de referência
3 a 25 mm.
Condição
• Amostra: sangue total;
• Tubo/frasco: coleta em tubo com EDTA;
• Preparo do paciente: jejum desejável de 8 horas.
Conservação
• Armazenamento: até 24h: 2-8°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização nos Laboratórios Distritais.

Vitamina B12, Dosagem
Comentários
A vitamina B12 tem papel importante na hematopoiese, na função neural, no metabolismo do Ácido fólico e na síntese adequada de DNA. Encontra-se diminuída na produção
deficiente do fator intrínseco (determinada pela atrofia da mucosa gástrica, resultando em
anemia perniciosa), nas síndromes de má absorção (por ressecção do intestino delgado,
doença celíaca, cirurgia bariátrica), no alcoolismo, na deficiência de ferro e folato, no uso
de medicamentos que podem levar a diminuição da absorção (metotrexato, pirimetamina,
trimetropin, fenitoína, barbitúricos, contraceptivos orais, colchicina, metformina, etc.) e nas
dietas vegetarianas estritas. Condições associadas a níveis aumentados de vitamina B12
incluem o tratamento de reposição, leucemia granulocítica crônica, insuficiência renal crônica, insuficiência cardíaca congestiva, diabetes, obesidade, doença pulmonar obstrutiva
crônica e hepatopatias.
Método
Quimioluminescência.
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Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/frasco: tubo com gel separador;
• Preparo do paciente: jejum de 8 horas.
Conservação
• Armazenamento: até 7 dias: 2-8°C; após 7 dias: -20°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização no Laboratório Municipal de Referência.
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Valor de referência
211 - 911 pg/mL.

Vitamina D, Dosagem
Comentários
A vitamina D é um hormônio esteróide envolvida na absorção intestinal do cálcio e na
regulação da homeostasia do cálcio. A vitamina D é essencial à formação e manutenção
de ossos fortes e saudáveis. A deficiência de vitamina D pode resultar da inadequada exposição ao sol, da inadequada ingestão alimentar, da diminuição da sua absorção, de um
metabolismo anormal ou da resistência à vitamina D1. Recentemente, muitas doenças crônicas, como o cancro, a pressão arterial alta, a osteoporose e várias doenças autoimunes,
têm sido associadas à deficiência de vitamina D. Sejam consumidas ou produzidas, ambas
as formas de vitamina D (D2 e D3) são metabolizadas pelo fígado em 25(OH)D e depois
convertidas no fígado ou rins em 1,25-diidroxivitamina D. Os metabolitos da vitamina D
ligam-se a uma proteína transportadora no plasma e são distribuídos pelo corpo. A 25(OH)
D constitui o indicador clínico mais fiável do estado da vitamina D porque os níveis da
25(OH)D no soro e plasma refletem os níveis de armazenamento de vitamina D no corpo
e a 25(OH)D está correlacionada com os sintomas clínicos de deficiência de vitamina D.
Método
Quimioluminescência.
Valor de referência
Criança: 20 – 100 ng/mL;
Adultos: 30 – 100 ng/mL.
Condição
• Amostra: soro;
• Tubo/frasco: tubo com gel separador;
• Preparo do paciente: jejum de 8 horas.
Conservação
• Armazenamento: até 7 dias: 2-8°C; após 7 dias: -20°C.
Fluxo na rede
Coleta nos Centros de Saúde e realização no Laboratório Municipal de Referência.
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Sistema de emissão de resultados

Fase pós-analítica

A legitimidade da Atenção Primária a Saúde (APS) como segmento do sistema de saúde
capaz de resolver a maioria dos problemas de saúde da população depende grandemente da
gestão dos serviços e da integração da rede como um todo. Neste contexto, um dos desafios
a ser enfrentado seriam a melhoria do processo de impressão de resultados de exames e sua
avaliação pela ESF (Equipe de Saúde da Família).
Como melhoria deste processo, desde novembro de 2014, a SMSA implantou a impressão
digital de resultados de exames, dando ao paciente inteira autonomia e acesso pleno aos resultados de seus exames através da WEB.
Um dos grandes avanços do novo sistema é a permissão da impressão do resultado pelo
usuário via web, melhorando o acesso do usuário aos seus resultados laboratoriais, diminuindo
o tempo de espera pelo resultado após a coleta, trazendo maior comodidade e o aproximando das ações previstas na política nacional de humanização do SUS. Traduzindo-se em uma
melhoria na gestão do cuidado e na assistência aos usuários, beneficia ainda o processo de
trabalho das equipes.

Além do Exame de HIV, exames cujo material foi encaminhado à laboratórios contratados da
SMSA, terão os resultados entregues em uma via impressa pelo Centro de Saúde. Os usuários/
pacientes ao acessarem os seus resultados na web, receberão um aviso na tela para buscar
esse resultado no Centro de Saúde.

Fase pós-analítica
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4 Processo de trabalho
O novo sistema é atualizado em tempo real pelo SLPC (Sistema Laboratorial usado pelos
laboratórios da SMSA) qualificando-o de forma a permitir que os exames sejam impressos sob
demanda espontânea pelos profissionais nos Centros de Saúde, ou na internet, pelo usuário
(via web) pelo usuário. O novo layout dos resultados de exames permite aos laboratórios da
rede da SMSA expressar a mesma qualidade da execução dos exames dentro das suas unidades laboratoriais.
O sistema permite ainda a visualização dos resultados com criticidade, gerando um alerta
para o profissional solicitante e para a Equipe de Saúde da Família. Desta forma a Equipe de
Saúde da Família, poderá organizar-se de forma diferenciada para realizar a gestão do cuidado
aos pacientes a partir da avaliação dos resultados laboratoriais.

5 Impressão dos resultados de Exames Laboratoriais
O novo sistema de emissão de resultados de exames permite:
• Que a partir da consulta de pedidos, o paciente visualize e/ou imprima os resultados de
exames realizados pelos laboratórios da rede (distritais e municipal), no formato PDF,
através da internet;
• Que os Cenros de Saúde imprimam os resultados de exame realizados pelos laboratórios da rede (distritais e municipal) via SISREDE em formato PDF;
• Que os Centros de Saúde realizem consultas utilizando filtros padrões (Unidade de
Coleta, equipes, nome do paciente, período de coleta, condição do exame, nome do
exame, número do pedido, situação de visualização).
Alguns exames não ficarão disponíveis na internet para visualização pelos pacientes, como
exemplo o HIV, exibindo mensagem em tela que o exame será entregue pelo Centro de Saúde.
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• Proibir alimentos, bebidas ou fumo na área de coleta do Centro de Saúde;
• Armazenar alimentos exclusivamente em áreas de alimentação, em locais adequados,
sendo proibidos alimentos ou bebidas fora destes locais. A área de coleta deve-se destinar exclusivamente aos procedimentos de coleta de amostras biológicas, materiais e
insumos para coleta;
• Não colocar na boca quaisquer materiais ou objetos empregados no ambiente de trabalho, tais como: canetas, lápis, etiquetas e envelopes;
• Não fazer a aplicação de cosméticos e maquiagens na área de coleta;
• Evitar o manuseio de lentes de contato na área de coleta;
• Prender/proteger cabelos e barbas durante a jornada de trabalho, a fim de evitar contato
com materiais e superfícies contaminados;
• Limpar e aparar as unhas e caso sejam utilizados esmaltes, preferir os de cor clara;
• Evitar o uso de correntes compridas no pescoço, brincos grandes ou braceletes soltos;
• Lavar as mãos após o manuseio de qualquer material biológico.

7 Cuidados na Sala de Coleta
• Fazer a desinfecção imediatamente das áreas contaminadas com hipoclorito a 1%;
• Comunicar ao superior imediato os acidentes com material infectante.

8 Descarte Seguro de Resíduos
O descarte seguro de resíduos tem como objetivo atender à Resolução CONAMA 283, de
12 de julho de 2001, e as normas que regulamentam a obrigatoriedade do PGRSS, e devem
obedecer ao padronizado pela Vigilância Sanitária em cada Unidade.
As Unidades devem estabelecer uma padronização para limpeza e desinfecção (quando
aplicável) de seus móveis, utensílios e estrutura física. Isto deve ser realizado de acordo com o
risco de infecção que cada área oferece.

Biossegurança
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A norma ABNT NBR 14785:2001 trata dos Requisitos de Segurança no Laboratório Clínico
aplicáveis a todo o território nacional. Com base nela, recomendam- se as seguintes precauções universais:

6 Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
• Utilizar o jaleco na área de coleta, cobrindo adequadamente as partes do corpo. É recomendável sobrepor à vestimenta com um avental de tecido lavável ou descartável, longo de mangas compridas, que alcance o nível do joelho. As boas práticas de segurança
recomendam que este avental deva sempre ser retirado ao sair da área de coleta, não
sendo correto seu uso nas áreas de alimentação e descanso.
• Não se recomenda o uso dos equipamentos de proteção individual fora do perímetro
onde seu uso está indicado;
• Recomenda-se sempre a utilização de luvas durante o ato da coleta. A troca das luvas
deve ser a cada paciente ou sempre que houver qualquer contato com material biológico;
• Sempre que for necessário, lavar as mãos e, em seguida, colocar luvas novas;
• Não manusear objetos de uso comum (telefone, maçanetas, copos, xícaras, etc.) enquanto estiver usando luvas;
• Não descartar as luvas nas lixeiras de uso administrativo, separar o lixo contaminante
do lixo comum;
• Utilizar máscaras quando o ato da coleta do material biológico sugerir risco de contaminação pela formação de gotículas ou aerossóis;
• Utilizar sapatos confortáveis com solado antiderrapante e de saltos não muito altos,
para que se minimizem os riscos de acidentes. Na área de coleta, não se recomenda o
uso de sandálias, chinelos ou outros calçados abertos.
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Tabela 11 – Endereços dos Centros de Saúde - Regional Centro-Sul

Tabela 10 – Endereços dos Centros de Saúde - Regional Barreiro

Regional Barreiro
Nome
Bairro das Indústrias
Barreiro
Barreiro de Cima
Bonsucesso
Independência
Itaipu / Jatobá
Maria Madalena Teodoro
(Lindéia)
Mangueiras
Milionários
Eduardo Mauro de Araújo
(Miramar)
Pilar/ Olhos D'Agua
Regina
Santa Cecília
Túnel de Ibirité
Vale do Jatobá
Vila Cemig
Vila Pinho
Centro de Convivência Barreiro
Diamante / Teixeira Dias
Francisco Gomes Barbosa
(Tirol)
Urucuia

172

Regional Centro-Sul

Endereço
Rua Maria de Loudes Manso, 80
- Bairro das Indústrias
Rua Pinheiro Chagas, 252 - Barreiro
Rua Campo Grande, 87 - Araguai
Av. Dr. Cristiano Machado Resende,
1875 - Bonsucesso
Rua Maria Antonieta Ferreira, 151
- Independencia
Rua do Colar, 190 - Jatobá

Telefone

3277-5822/5823

Rua Flor de Maio, 172 - Lindeia

3277-5824/9112

Rua Chafariz, 4 - Petrópolis
Rua dos Cruzeirenses, 30 - Milionários

3246-2004/2005
3277-5934/5935/9079

Rua Eridano, 540 - Miramar

3277-5936/5937

Rua São Pedro da Aldeia, 55 - Pilar
Rua Aristolino Basílio de Oliveira, 467
- Regina
Rua Paulo Duarte, 280 - Santa Cecília
Rua Marli Passos, 225 - Túnel de Ibirité
Rua Luiz Leite de Faria, 171
- Vale do Jatobá
Rua Coletivo, 68 - Vila Cemig
Rua Coletora, 916 - Vila Pinho
Rua Pinheiro Chagas, 252 - Barreiro
Rua A-3, 40 - Teixeira Dias

3277-8240/8241

3277-5940/5941/5882
3277-5856/5857
3277-5889
3277-5933/9142

Av. Nélio Cerqueira, 15 - Tirol

3277-1507/1511

Rua W-2, 432 - Conjunto Pongeluppi

3277-5938/5939

3277-5978/5899
3277-5900/5901
3246-2006/2007
3277-9069/9132
3277-5850/9116

3277-8922/8935/8920
3277-5852/5853/9070
3277-5964/9123
3277-1505/5854/5855

Nome
Cafezal
Carlos Chagas
Conj. Sta. Maria
Menino Jesus
N. Sra. Aparecida
Padre Tarcísio
N.Sra.Fátima
Owsvaldo Cruz
São Miguel Arcanjo
Sta. Lúcia
Sta. Rita de Cássia
Tia Amância

Endereço
Rua Bela Vista, 30 - Vila Cafezal - Serra
Avenida Francisco Sales, 1715 - Santa Efigênia
R. Pastor Beijamim Maia, 57 - Conj. Sta. Maria
Rua Mar de Espanha, 422 - Santo Antônio
R. Paulino Marques Gontijo, 222 - Novo São Lucas
R. Coronel Pereira, 29 - Vila Conceição
R. Corinto, 450 - Serra
Av. Augusto de Lima, 2061 - Barro Preto
RR. Carlos Etiene de Castro, 32 - Serra
Rua Murilo Moraes de Andrade, 125 - Santa Lúcia
Rua Cristina, 961 - São Pedro
R. Iraí, 248 - Coração de Jesus

Telefone
3277-5242/5243
3246-0235/0236
3277-8823/8822
3277-8825/8824
3277-5244/8263
3277-8250/5081
3277-5249/5248
3277-8880/8815
3277-6413/5163
3277-8885/8813/8883
3277-8827/8826
3277-8828/8829

Tabela 12 – Endereços dos Centros de Saúde - Regional Leste

Regional Leste
Nome
Alto Vera Cruz
Boa Vista
Granja de Freitas
Horto
Mariano de Abreu
Novo Horizonte
Paraíso
Marco Antônio Menezes
Boechat de Menezes
Santa Inês
São Geraldo
São José Operário
Taquaril
Vera Cruz

Endereço
Rua General Osório, 959 - Alto Vera Cruz
Rua Marcelino Ramos, 325 - Boa Vista
Rua São Vicente, 405 - Granja de Freitas
Rua Monte Alverne, 151 - Floresta
Rua Fernão Dias, 220 - Casa Branca
Rua Pedro Alexandrino de Mendonça, 12
- Taquaril
Av. Mém de Sá, 1001 - Paraíso
Rua Petrolina, 869/871 - Horto
Rua Leopoldo Gomes, 440 - Pompéia
Rua Itumirim, 50 - Santa Inês
Rua Itaituba, 480 - São Geraldo
Rua Simão Pereira, 73 - Nova Vista
Rua Desembargador Braulio, 2200 - Taquaril
Rua A, 75 - Vera Cruz

Telefone
3277-5601
3277-5680/5681
3277-5725/5752/5727
3277-5763/5622
3277-5630/5631

Anexo I - Endereços dos Centros de Saúde

Anexo I - Endereços dos Centros de Saúde

10 Anexos

3277-5602/5603
3277-5227/5028/8253
3277-5717
3277-5735/5720/5764
3277-5710/9954
3277-5682/5683
3277-5784/5693/5733
3277-1127/5604/5605
3277-5606/5607
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Tabela 13 – Endereços dos Centros de Saúde - Regional Nordeste

Tabela 14 – Endereços dos Centros de Saúde - Regional Noroeste

Nome
Alcides Lins
Cachoeirinha
Capitão Eduardo
Cidade Ozanan
Efigênia Murta de Figueiredo
Conjunto Paulo VI
Dom Joaquim
Gentil Gomes
Goiânia
Maria Goretti
Marivanda Baleeiro
Nazaré
Padre Fernando de Melo
Ribeiro de Abreu
São Gabriel
São Paulo
Vila Maria
Leopoldo Crisóstomo de Castro
(antigo Vilas Reunidas)
Jardim Vitória (Marcelo Pontel)
Olavo Albino
São Marcos

Endereço
Rua Panema, 275 - Concórdia
Rua Borborema, 1325 - Cachoeirinha
Rua Angela Benaregis, 10
- Capitão Eduardo
Rua Dr. Furtado de Menezes, 610
- Ipiranga
Rua Serra do Cipó, 170
- Conj. Ribeiro de Abreu
Rua da Almas, 122 - Conj. Paulo VI
Av. Joaquim José Diniz, 200
- Fernão Dias
Rua Manoel Passos, 580 - Santa Cruz
Rua Lucimara Marques, 677 - Goiânia
Rua Barreiro Grande, 57 - Maria Goretti
Rua Antônio Mariano de Abreu, 750
- Paulo VI
Rua Cruz de Malta, 73 - Nazaré
Rua Conceição Vidigal Paulucci, 150
- Palmares
Rua Dianópolis, 180 - Ribeiro de Abreu
Rua Ilha de Malta, 353 - São Gabriel
Rua Angola, 357 - São Paulo
Av. dos Sociais, 305 - Jardim Vitória
Rua Leôncio Chagas, 157
- Bairro União
Rua Branca, 15 - Jardim Vitória
Rua Papa-Honório III, 8 - Ouro-Minas
Rua Paulista, 571 - São Marcos

Regional Noroeste
Telefone
3277-6002/6003
3277-6006/6007
3277-7846/7847
3277-6263/6264
3277-6664/6665/1333
3277-7496/7497
3277-5701/5707
3277-6270/6262/6280
3277-6653/6669/9491
3277-6676/6677
3277-7494/7495
3277-6730/6731
3277-6072/6073
3277-6660/6661
3277-6744/6745
3277-6674/6675
3277-7936/7937
3277-57905791/9007
3277-7474/9988
3277-6795/7961
3277-1147/1148/1113

Nome
Bom Jesus
Califórnia
Califórnia(anexo)
Carlos Prates
Dom Bosco
Dom Cabral
Ermelinda
Glória
Jardim Filadélfia
Jardim Montanhês
João Pinheiro
Padre Eustáquio
Pedreira Prado Lopes
Elza Martins da Cruz
Pindorama
São José (anexo)
Santos Anjos
São Cristóvão

Telefone
3277-6004/6108
3277-8520/8521
3277-9296
3277-8947/9962
3277-7219/7221
3277-9664/9665
3277-6081/6109
3277-7126/7176
3277-7142/8305
3277-7212/7213
3277-9660/9661
3277-7218/8479
3277-6008/6009
3277-8945/7121
3277-9817/8167
3277-8976/8942
3277-6026/6088
3277-6010/6011

Tabela 15 – Endereços dos Centros de Saúde - Regional Norte

Regional Norte
Nome
Aarão Reis
Campo Alegre
Etelvina Carneiro
Floramar I
Jardim Guanabara
Guarani
Heliópolis
Jaqueline
Jaqueline 2
Jardim Felicidade
Jardim Felicidade 2
MG 20 - Monte Azul
Primeiro de Maio
Providência
São Bernardo
São Tomás
Tupi
Novo Aarão Reis
Lajedo
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Endereço
Rua Bernardo Cisneiros, 659 - Bom Jesus
Avenida Castanhola, 277 - Califórnia
Rua dos Violões, 570 - Califórnia
Rua Frederico Bracher Junior, 103 - Carlos Prates
Rua Olinto Magalhães, 1939 - Ipanema
Praça da Comunidade, 40 - Dom Cabral
Rua Paes de Abreu, 114 - Ermelinda
Rua Eneida, 955 - Glória
Rua Régida, 309 - Jardim Filadélfia
Rua Padre Leopoldo Pereira, 407 - Jardim Montanhês
Rua Frei Luiz de Souza, 292 - João Pinheiro
Rua Humaitá, 1125 - Padre Eustáquio
Rua Escravo Isidoro, 601 - Pedreira Prado Lopes
Av. Jacareí, s/nº - Pindorama
Rua Rútilio, 96 - Pindorama
Rua Flor de Morango, 45 - São José
Rua Miosótis, 15 - Caiçara
Rua Itapecerica, 555 - Lagoinha

Endereço
Rua Oliveira Fortes, 40 - Aarão Reis
Rua Osório Duque Estrada, 491 - Campo Alegre
Rua Mar de Rosas, 140 - Etelvina Carneiro
Av. Joaquim Clemente, 381 - Floramar
Rua Fanny Martins de Barros, 71
- Jardim Guanabara
Rua Pacaembu, 160 - Guarani
Rua dos Beneditinos, 120 - Heliópolis
Rua Agenor de Paulo Estrela, 200 - Jaqueline
Rua João Pereira, 50 - Jaqueline
Rua 28, 32 - Jardim Felicidade
Rua Pau Brasil, 160 - Solimões
Rua Areia Branca, 171 - Ribeiro de Abreu
Rua Volts, 81 - Primeiro de Maio
Rua São Sebastião, 30 - Providência
Rua Vasco da Gama, 334 - São Bernardo
Rua Santa Rosa, 54 - São Tomás
Rua Ari Barroso, 150 - Tupi
Rua Um, 200 - Novo Aarão Reis
Rua Pintor Ruguendes, 30 - Lajedo

Telefone
3277-6780/6781/7463
3277-7344/7345/7358
3277-5502/5503/5400
3277-7483/7469

Anexo I - Endereços dos Centros de Saúde

Anexo I - Endereços dos Centros de Saúde

Regional Nordeste

3277-6786/6787/7485
3277-6770/6771/8915
3277-7402/7403
3277-5440/5490/5491
3277-5534
3277-6766/6767
3277-7487/7488
3277-6732/6739/6735
3277-9498/9499/9492
3277-6760/6761/9497
3277-9201/9208/6742
3277-1556/7347/7997
3277-8555
3277-6640/6763/6652
3277-8916/8556
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Tabela 16 – Endereços dos Centros de Saúde - Regional Oeste

Tabela 18 – Endereços dos Centros de Saúde - Regional Venda Nova

Regional Venda Nova

Nome
Betânia
Cabana
Cícero Idelfonso
Conjunto Betânia
Havaí
Noraldino de Lima
Prof. Amilcar Viana Martins
Salgado Filho
Santa Maria
São Jorge
Ventosa
Vila Imperial
Vila Leonina
Vista Alegre
Waldomiro Lobo
Palmeiras

Telefone
3277-5980/5981/1386
3277-7040/7041
3277-9088/9089
3277-5982/5983/1506
3277-6484/9640/9641
3277-7042/7043/6819
3277-1544/1545/6483
3277-6478/6582/9603
3277-9145/9133
3277-6598/7036/7037
3277-6479/9630/9631
3277-9104/9105/1503
3277-9632/9633
3277-9604/9605
3277-9065/9102/9108
3277-6485/6486/6595

Tabela 17 – Endereços dos Centros de Saúde - Regional Pampulha

Pampulha
Nome
Confisco
Dom Orione
Itamarati
Núcleo Itamarati
Ouro Preto
Santa Amélia
Santa Rosa
Santa Terezinha
São Francisco
Jardim Alvorada
São José
Serrano
Padre Joaquim Maia
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Endereço
Rua Canoas, 678 - Betânia
Rua Centro Social, 536 - Cabana
Rua Aguanil, 238 - Vista Alegre
Rua Onã, 105 - Betânia
Rua Manila, 432 - Estrela Dalva
Av. Amazonas, 4373 - Nova Suissa
Rua Nelson de Sena, 90 - Betânia
Rua Campina Verde, 375 - Salgado Filho
Rua Adonias Filho, 211 - Santa Maria
Rua Garrete, 45 - Nova Granada
Rua Conselheiro Joaquim Caetano, 1782
- Nova Granada
Rua Guilherme P. Fonseca, 350
- Madre Gertrudes
Praça do Ensino, 240 - Alpes
Rua Seneca, 9 - Nova Cintra
Av. Amazonas, 8889 - Madre Gertrudes
Av. Dom Joao VI, 1821 - Palmeiras

Endereço
Rua J , 490 - Confisco
Av. Expedicionário Benvindo Belém de Lima, 728
- São Luiz
Rua Anita Blumberg, 63 - Paquetá
Rua José Simplício Moreira, 1.144 - Braúnas
Rua Jonas Jean, 77 - Ouro Preto
Rua Engenheiro Pedro Bax, 220 - Santa Amélia
Av. Bueno Siqueira, 100 - Universitário
Rua Botumirim,70 - Santa Terezinha
Rua Aveiro, 191 - São Francisco
Rua Flor D'água, 711 - Alvorada
Rua J, 490 - Confisco
Rua Tocantins, 471 - Serrano
Rua Boaventura, 1.900 - Liberdade

Telefone
3277-7202/7267

Nome
Andradas
Céu Azul
Jardim Europa
Lagoa
Mantiqueira
Minas Caixa
Nova York
Santa Mônica
Serra Verde
Venda Nova
Rio Branco
Centro de Convivência
de Venda Nova
Copacabana
Jardim Leblon
Jardim dos Comerciários
Piratininga
Santo Antônio

Endereço
Rua Mariana Amélia de Azevedo, 21
- São João Batista
Rua Alice Marques, 187 - Céu Azul
Rua Edimburgo, 140 - Jardim Europa
Rua José Sabino Maciel, 176 - Lagoa
Rua Maria Luiza Lara, s/nº - Mantiqueira
Rua Capitão Sérgio Pires, 226 - Minas Caixa
Rua Wilton Marques Pereira, 10 - Nova York
Rua dos Canoeiros, 320 - Santa Mônica
Rua Guido Leão, 10 - Serra Verde
Rua João Ferreira da Silva, 248 - Paraúna
Rua Jovino Coelho Júnior, 45 - Rio Branco

Telefone

Rua São Benedito, 184 - Venda Nova

3277-5499

Rua Londres, 214 - Copacabana
Rua Humberto Campos, 581 - Jardim Leblon
Rua Duzentos e Trinta e Oito, 96
- Jardim dos Comerciários
Rua Norma, 22 - Novo Santa Mônica
Rua Irineu Pinto, 255 - São João Batista

3277-7415/7442
3277-5521/5522

3277-8891
3277-7300/7301/7383
3277-1831/7509
3277-5552/5563
3277-5564/5565
3277-5418/5419
3277-5416/5430
3277-5526/5527/9482
3277-5507/5541
3277-5569/5568
3277-5475/5525

3277-5560/9485
3277-5431/5509
3277-5562/1867

Anexo I - Endereços dos Centros de Saúde

Anexo I - Endereços dos Centros de Saúde

Regional Oeste

3277-7860/7861
3277-7876/7877
3277-1570
3277-7133/8560
3277-7438/7453
3277-1578/1579
3277-7102/7103
3277-7844/7845
3277-7130/8432
3277-7202/7267
3277-7160/8400
3277-7433/7874
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Figura 54 – Anexo II – Formulário de Solicitação de Cultura

Figura 55 – Anexo III – Ficha de investigação Doenças Exantemáticas Febris Sarampo/Rubéola

PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE

DOENÇAS EXANTEMÁTICAS FEBRIS
SARAMPO / RUBÉOLA

TELEFONE / FAX

MUNICÍPIO

GRS

1 Tipo de Notificação

BELO HORIZONTE

NOME DO PACIENTE

DATA DE NASCIMENTO

IDADE

GÊNERO

N.º SINAN

MASCULINO

N.º DE PRONTUÁRIO

FEMININO

RESPONSÁVEL PELO ENVIO

POPULAÇÃO VULNERÁVEL
PROFISSIONAIS DE SAÚDE

PESSOAS VIVENDO COM HIV / AIDS

PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE

IMIGRANTES

PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

INDÍGENAS

CONTATOS DE CASOS DE TUBERCULOSE DROGARRESISTENTE (TBDR)

TESTE TUBERCULÍNCO
mm

DATA DA LEITURA

/

/

Notificação Individual

RETRATAMENTO

PACIENTE COM TRATAMENTO PRÉVIO PARA TB
ANO

DESFECHO
CURA

ABANDONO

RECIDIVA

FALÊNCIA

CURA

ABANDONO

RECIDIVA

FALÊNCIA

CURA

ABANDONO

RECIDIVA

FALÊNCIA

PIRAZINAMIDA

ETAMBUTOL

ESTREPTOMICINA

ETIONAMIDA

OUTROS:

USO DE DROGAS IMUNOSSUPRESSORAS

DIABETES

DOENÇA MALIGNA

HIV / AIDS

OUTROS:

OUTROS:____________________________________________________________________________________________________________________

CULTURA / LJ SEMEADO. A PARTIR DE QUAL AMOSTRA CLÍNICA:
DATA DE COLETA

RESULTADO DE BACILOSCOPIA

1ª AMOSTRA _________/______/___________

1ª AMOSTRA _________/______/___________

2ª AMOSTRA

2ª AMOSTRA

/

/

/

Antecedentes Epidemiológicos

INJEÇÕES E/OU PUNÇÕES REPETIDAS

MATERIAL ENVIADO

SOLICITA-SE
TESTE DE SENSIBILIDADE (VER CRITÉRIOS PARA SOLICITAÇÃO)

TESTE RÁPIDO MOLECULAR PARA TUBERCULOSE (TRM-TB)

IDENTIFICAÇÃO DE MICOBACTÉRIAS

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

1-1ºTrimestre 2-2ºTrimestre
4- Idade gestacional Ignorada
9-Ignorado

F - Feminino
I - Ignorado

14 Escolaridade

| |

3-3ºTrimestre
5-Não
6- Não se aplica

| |

13 Raça/Cor
1-Branca
4-Parda

|

|

2-Preta
3-Amarela
5-Indígena 9- Ignorado

0-Analfabeto 1-1ª a 4ª série incompleta do EF (antigo primário ou 1º grau) 2-4ª série completa do EF (antigo primário ou 1º grau)
3-5ª à 8ª série incompleta do EF (antigo ginásio ou 1º grau) 4-Ensino fundamental completo (antigo ginásio ou 1º grau) 5-Ensino médio incompleto (antigo colegial ou 2º grau )
6-Ensino médio completo (antigo colegial ou 2º grau ) 7-Educação superior incompleta 8-Educação superior completa 9-Ignorado 10- Não se aplica

16 Nome da mãe

15 Número do Cartão SUS

Código (IBGE)

20 Bairro

21 Logradouro (rua, avenida,...)

|

|

|

23 Complemento (apto., casa, ...)

22 Número

25 Geo campo 2

|

|

|

|

|

19 Distrito
Código

26 Ponto de Referência

|

|

|

|

|

| | | | |

24 Geo campo 1

29 Zona 1 - Urbana 2 - Rural
3 - Periurbana 9 - Ignorado

27 CEP

|

|

30 País (se residente fora do Brasil)

|

| - |

|

| |

|

| |

32 Ocupação

|

|

34 Data da Última Dose

33 Tomou Vacina Contra Sarampo e Rubéola (dupla ou triviral)
1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado

|

| |

| |

|

|

35 Contato Com Caso Suspeito ou Confirmado de Sarampo ou Rubéola (até 23 dias antes do início dos sinais e sintomas)
4 - Creche/Escola
3 - Trabalho
2 - Vizinhança
1 - Domicílio
9 - Ignorado
5 - Posto de Saúde/Hospital
6 - Outro Estado/Município
7 - Sem História de Contato 8 - Outro país
36 Nome do Contato
37 Endereço do contato (Rua, Av., Apto., Bairro, Localidade, etc)
38 Data do Início do Exantema
39 Data do Início da Febre
(manchas vermelhas no corpo)

Dados Clínicos

PESQUISA PARA BAAR (BACILOSCOPIA)

CULTURA PARA MICOBACTÉRIAS

5 HISTÓRIA PRÉVIA DO PACIENTE

|

| |

| |

SOLICITANTE (ASSINATURA E CARIMBO)

|

40 Outros Sinais e Sintomas

|

|

| |

| |

|

|

1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado

Tosse

Artralgia/Artrite (dores nas juntas)

Coriza (nariz escorrendo)

Presença de Gânglios Retroauriculares/
Occiptais (caroços atrás da orelha/pescoço)

Conjuntivite (olhos avermelhados)

Dor Retro-Ocular (dor acima/atrás dos olhos)

Doenças Exantemáticas
DATA

|

|

12 Gestante

11 Sexo M - Masculino

31 Data da Investigação
TRANSPLANTE

4 SOLICITAÇÃO DE EXAMES

SAADH – 03002106 - G

|

|

Dados Complementares do Caso

UTILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS INVASIVOS

/

10 (ou) Idade

|

DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA E/OU RESTRITIVA

DIÁLISE

1 - Hora
2 - Dia
3 - Mês
4 - Ano

28 (DDD) Telefone

3 FATORES PREDISPONENTES PARA MICOBACTERIOSES

ESCARRO

|

7 Data dos Primeiros Sintomas

Código

9 Data de Nascimento

|

TRATAMENTO ATUAL

PRÓTESE / IMPLANTE

Código (IBGE)

|

17 UF 18 Município de Residência
Dados de Residência

ESQUEMA

ISONIAZIDA

5 Município de Notificação

| | | |

| | | | | | | | | | | | | | |

HISTÓRICO DE TRATAMENTO
PACIENTE SEM TRATAMENTO PRÉVIO PARA TB

| |

|

B09

8 Nome do Paciente

TIPO DE CASO

RIFAMPICINA

DOENÇAS EXANTEMÁTICAS

4 UF

Data da Notificação
Código (CID10) 3

1- SARAMPO
2- RUBÉOLA

|

2 DADOS CLÍNICOS DO PACIENTE

RESULTADO:

2 Agravo/doença

6 Unidade de Saúde (ou outra fonte notificadora)

TELEFONE

CASO NOVO

2 - Individual

Sinan NET

SVS

13/09/2006

Anexo III – Ficha de investigação Doenças Exantemáticas Febris Sarampo/Rubéola

ENDEREÇO

Dados Gerais

Anexo II – Formulário de Solicitação de Cultura

CASO SUSPEITO DE SARAMPO: Todo paciente que apresentar febre e exantema maculopapular, acompanhados de um ou mais
dos seguintes sinais e sintomas: tosse e/ou coriza e/ou conjuntivite, independente da idade e da situação vacinal.
CASO SUSPEITO DE RUBÉOLA: Todo paciente que apresente febre e exantema maculopapular, acompanhado de
linfoadenopatia retroaurícular, occipital e cervical, independente da idade e da situação vacinal.

1 PROCEDÊNCIA
CNES

Nº

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO

FICHA DE INVESTIGAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE TRM-TB, CULTURA, IDENTIFICAÇÃO DE MICOBACTÉRIAS E TESTE DE SENSIBILIDADE

INSTITUIÇÃO

SINAN

República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

24/02/2015 - GERINI
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Figura 56 – Anexo IV – Ficha de investigação de Febre Amarela

Ficha Interina de Investigação de FEBRE DO CHIKUNGUNYA

Nº

CASO SUSPEITO: Paciente com febre aguda (de até sete dias), de início súbito, com icterícia, procedente de área de risco para
febre amarela ou de locais com ocorrência de epizootias em primatas não-humanos ou isolamento de vírus em vetores, nos últimos
15 dias, sem comprovação de ser vacinado contra febre amarela (apresentação do cartão de vacina).

Dados Gerais

1 Tipo de Notificação
2 Agravo/doença
4 UF

Código (CID10) 3 Data da Notificação

FEBRE AMARELA

A 9 5.9

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

9 Data de Nascimento

1 - Hora
2 - Dia
3 - Mês
4 - Ano

|

|

7 Data dos Primeiros Sintomas

Código

8 Nome do Paciente

|

|

Código (IBGE)

|
Notificação Individual

|

5 Município de Notificação

10 (ou) Idade

CASO SUSPEITO: Paciente com febre de início súbito (temperatura maior de 38,5º C) E artralgia ou artrite intensa não explicadas
por outras condições e residindo ou tendo visitado áreas endêmicas (ou epidêmicas) até 2 semanas antes do início dos sintomas

2 - Individual

6 Unidade de Saúde (ou outra fonte notificadora)

1-1ºTrimestre 2-2ºTrimestre
4- Idade gestacional Ignorada
9-Ignorado

F - Feminino
I - Ignorado

14 Escolaridade

| |

|

12 Gestante

11 Sexo M - Masculino

| |

13 Raça/Cor

3-3ºTrimestre
5-Não
6- Não se aplica

1-Branca
4-Parda

|

|

2-Preta
3-Amarela
5-Indígena 9- Ignorado

0-Analfabeto 1-1ª a 4ª série incompleta do EF (antigo primário ou 1º grau) 2-4ª série completa do EF (antigo primário ou 1º grau)
3-5ª à 8ª série incompleta do EF (antigo ginásio ou 1º grau) 4-Ensino fundamental completo (antigo ginásio ou 1º grau) 5-Ensino médio incompleto (antigo colegial ou 2º grau )
6-Ensino médio completo (antigo colegial ou 2º grau ) 7-Educação superior incompleta 8-Educação superior completa 9-Ignorado 10- Não se aplica

16 Nome da mãe

15 Número do Cartão SUS

| | | | | | | | | | | | | | |
Código (IBGE)

17 UF 18 Município de Residência
Dados de Residência

|

20 Bairro

25 Geo campo 2

|

|

|

|

23 Complemento (apto., casa, ...)

22 Número

|

|

21 Logradouro (rua, avenida,...)

|

|

|

19 Distrito
Código

|

|

|

|

|

| | | | |

24 Geo campo 1

26 Ponto de Referência

28 (DDD) Telefone

27 CEP

29 Zona 1 - Urbana 2 - Rural
3 - Periurbana 9 - Ignorado

|

|

|

30 País (se residente fora do Brasil)

| - |

|

Ocupação

Dados Complementares do Caso

Antecedentes Epidemiológicos

Anexo IV – Ficha de investigação de Febre Amarela

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO
FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE FEBRE AMARELA

Anexo V – Ficha interina de investigação de Febre do Chikungunya

SINAN

República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

31 Data da Investigação

|

| | | |

1- Sim

|

2- Não

9- Ignorado

Ocorrência de Epizootias (Mortandade de macacos: conhecidos como guariba, bugio, saguis,
micos, macaco aranha, macaco prego, guigó, soim, etc.)
Isolamento de vírus em mosquitos
Presença de mosquito Aedes aegypti em área urbana (Observar período de viremia do paciente)
35 Caso Afirmativo, Data

34 Vacinado Contra Febre Amarela
1-Sim

2-Não

9-Ignorado

Código (IBGE)

37 Município

Dados
Clínicos
Atendimento
Dados do
Laboratório

|

32 Ocupação

33 Informar os dados da investigação entomológica (mosquitos) e de epizootias

39 Sinais e Sintomas

|
1-Sim

2-Não

|

|

|

38 Unidade de Saúde

| |

36 UF

|

Código

|

|

|

|

|

|

Dados detalhados sobre deslocamento nos 15 dias que antecedem o início dos sintomas:
Local da viagem (se Brasil incluir: endereço, atividades desenvolvidas...)

Distúrbios de excreção renal (oligúria e/ou anúria)

40 Ocorreu Hospitalização?
2-Não

9-Ignorado

43 Município

Código (IBGE)

|

|

|

|

44 Unidade de Saúde

|

|

| |

| |

Código

|

Data de chegada

Data de saída

42 UF

41 Data da Internação
1-Sim

|

Sinais hemorrágicos (hematêmese, melena, epistaxe,
gengivorragia, etc.)

Sinal de Faget (temperatura alta e freqüência cardíaca lenta)

45

|

| |

|

9-Ignorado

Dor abdominal

|

|

|
|

|
|

|

|

Exames Inespecíficos (anotar o maior valor encontrado, independente da data de coleta)

Bilirrubina Total ___________________ mg/dl

AST (TGO) _________________ UI

Bilirrubina Direta ___________________ mg/dl

ALT (TGP) _________________ UI

Febre Amarela
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Figura 57 – Anexo V – Ficha interina de investigação de Febre do Chikungunya

Sinan NET
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Figura 59 – Anexo VII – Ficha de investigação Febre Maculosa/Rickettsioses

FICHA DE INVESTIGAÇÃO
DENGUE

SINAN

República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO

CASO SUSPEITO: PACIENTE COM FEBRE COM DURAÇÃO MÁXIMA DE 7 DIAS, ACOMPANHADA DE PELO MENOS DOIS DOS SEGUINTES SINTOMAS: CEFALÉIA, DOR
RETROORBITAL, MIALGIA, ARTRALGIA, PROSTRAÇÃO, EXANTEMA E COM EXPOSIÇÃO À ÁREA COM TRANSMISSÃO DE DENGUE OU COM PRESENÇA DE AEDES AEGYPTI

UF

AGRAVO/DOENÇA

CÓDIGO (CID 10)

DENGUE

1 Tipo de Notificação
CÓDIGO (IBGE)

CÓDIGO

DATA DOS PRIMEIROS SINTOMAS

NOME DO PACIENTE

DATA DE NASCIMENTO

2 - Individual

NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL

SEXO

2 - DIA

M - MASCULINO

GESTANTE

Febre Maculosa / Rickettsioses

4 UF

A 77.9

2 - 2º TRIMESTRE

F - FEMININO

4 - IDADE GESTACIONAL IGNORADA

4 - ANO

I - IGNORADO

9 - IGNORADO

3 - 3º TRIMESTRE

5 - NÃO

6 - NÃO SE APLICA

2 - PRETA

3 - AMARELA

4 - PARDA

5 - INDÍGENA

9 - IGNORADO

ESCOLARIDADE
0 - ANALFABETO

1 - 1ª A 4ª SÉRIE INCOMPLETA DO EF (ANTIGO PRIMÁRIO OU 1º GRAU)

3 - 5ª A 8ª SÉRIE INCOMPLETA DO EF (ANTIGO GINÁSIO OU 1º GRAU)

4 - ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO (ANTIGO GINÁSIO OU 1º GRAU)

5 - ENSINO MÉDIO INCOMPLETO (ANTIGO COLEGIAL OU 2º GRAU)
7 - EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA

2 - 4ª SÉRIE COMPLETA DO EF (ANTIGO PRIMÁRIO OU 1º GRAU)

6 - ENSINO MÉDIO COMPLETO (ANTIGO COLEGIAL OU 2º GRAU)

8 - EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA

NÚMERO DO CARTÃO SUS

9 - IGNORADO

10 - NÃO SE APLICA

|

|

|

|

1-1ºTrimestre 2-2ºTrimestre
4- Idade gestacional Ignorada
9-Ignorado

F - Feminino
I - Ignorado

14 Escolaridade

DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA (DPOC)

DIABETES MELLITUS

DOENÇA ÁCIDOPEPTICA

DOENÇA AUTOIMUNE
CÓDIGO (IBGE)

DISTRITO

LOGRADOURO (RUA, AVENIDA)

NÚMERO

PONTO DE REFERÊNCIA

ZONA

UF

TRABALHO/ESTUDO

TELEFONE

NOITE
OCUPAÇÃO

FEBRE

DATA DO INÍCIO DA FEBRE
2 - NÃO

DURAÇÃO DA FEBRE EM DIAS

9 - IGNORADA

2 - NÃO

9 - IGNORADO

CEFALÉIA

DOR RETRO-ORBITÁRIA

MIALGIA

ARTRALGIA

EXANTEMA

PROSTRAÇÃO

NÁUSEAS

OUTROS:

SINAIS DE ALARME
1 - SIM 2 - NÃO 9 - IGNORADO

MANIFESTAÇÕES
HEMORRÁGICAS?
1 - SIM
9 - IGNORADO
VIDE

2 - NÃO

DOR ABDOMINAL INTENSA E CONTÍNUA

HIPOTERMIA

SANGRAMENTO DE MUCOSAS

DESCONFORTO RESPIRATÓRIO

HIPOTENSÃO POSTURAL / LIPOTÍMIA

SONOLÊNCIA / IRRITABILIDADE

SE SIM, QUAIS?

1 - SIM

2 - NÃO

VÔMITOS PERSISTENTES

9 - IGNORADO

DATA 1° SINAL DE ALARME

Tratamento

DADOS CLÍINICOS
03010001

1 - SIM

| |

|

|

| |

| |

|

| |

13 Raça/Cor

3-3ºTrimestre
5-Não
6- Não se aplica

1-Branca
4-Parda

|
|

|

2-Preta
3-Amarela
5-Indígena 9- Ignorado

|

|

|

|

|

|

19 Distrito

|

Código

|

26 Ponto de Referência

|

|

|

|

|

| | | | |

24 Geo campo 1
27 CEP

|

29 Zona 1 - Urbana 2 - Rural
3 - Periurbana 9 - Ignorado

|

|

30 País (se residente fora do Brasil)

| - |

|

|

| |

|

32 Ocupação

|
1 - Sim

2 - Não 9 - Ignorado
Cefaléia

Dor Abdominal

Mialgia

Náusea/Vômito

Exantema

Diarréia

Icterícia

Hiperemia Conjuntival

Hepatomegalia/Esplenomegalia

Petéquias

Manifestações hemorrágicas

Linfadenopatia

Convulsão

Necrose de extremidades

Prostração

Choque/Hipotensão

Estupor/Coma

Sufusão hemorrágica

Alterações Respiratórias

Oligúria/Anúria

Outros:_____________________________________________________________

Febre

1 - Sim

34 Teve contato com animais?
Capivara

Carrapato

2 - Não

9 - Ignorado

Bovinos

Cão/Gato

Equinos

Outros animais: _______________

35 Frequentou ambientes com mata, floresta, rios, cachoeiras, etc.
1 - Sim

OUTROS SINAIS E SINTOMAS

|

Situação/exposição de risco nas últimas duas semanas (14 dias)

IGNORADO

MUNICÍPIO

1 - SIM

25 Geo campo 2

33 Sinais e Sintomas

VIAGEM NOS ÚLTIMOS 15 DIAS?
NÃO

|

Dados Complementares do Caso

PONTO DE REFERÊNCIA

SIM

|

23 Complemento (apto., casa, ...)

22 Número

31 Data da Investigação

COMPLEMENTO

DISTRITO

TARDE

|

Código (IBGE)
21 Logradouro (rua, avenida,...)

| |

N°

BAIRRO

MANHÃ

20 Bairro

|

CEP

3 - PERIURBARNA
9 - IGNORADO

TURNO

|

16 Nome da mãe

15 Número do Cartão SUS

28 (DDD) Telefone

PAÍS (SE RESIDENTE FORA DO BRASIL)

1 - URBANA
2 - RURAL

DATA DA INVESTIGAÇÃO

INVESTIGAÇÃO

COMPLEMENTO (APTO, CASA)

Dados Clínicos

(DDD) TELEFONE

Dados de Residência

ANEMIA FALCIFORME

ASMA

Epidemiologia

COMORBIDADE
DADOS DA RESIDÊNCIA

DOENÇA CARDIOVASCULAR GRAVE

DOENÇA RENAL CRÔNICA

BAIRRO

|

0-Analfabeto 1-1ª a 4ª série incompleta do EF (antigo primário ou 1º grau) 2-4ª série completa do EF (antigo primário ou 1º grau)
3-5ª à 8ª série incompleta do EF (antigo ginásio ou 1º grau) 4-Ensino fundamental completo (antigo ginásio ou 1º grau) 5-Ensino médio incompleto (antigo colegial ou 2º grau )
6-Ensino médio completo (antigo colegial ou 2º grau ) 7-Educação superior incompleta 8-Educação superior completa 9-Ignorado 10- Não se aplica

|

9 - IGNORADO

MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA

|

| | | | | | | | | | | | | | |

HIPERTENSÃO ARTERIAL

UF

|

|

12 Gestante

11 Sexo M - Masculino

17 UF 18 Município de Residência
2 - NÃO

|

9 Data de Nascimento

1 - Hora
2 - Dia
3 - Mês
4 - Ano

10 (ou) Idade

|

7 Data dos Primeiros Sintomas

Código

8 Nome do Paciente

NOME DA MÃE

1 - SIM

COMORBIDADE

| |

Código (IBGE)

|

1 - BRANCA

| |

|

5 Município de Notificação

RAÇA/COR

1 - 1º TRIMESTRE

3 - MÊS

Notificação Individual

1 - HORA

LOGRADOURO (RUA, AVENIDA)
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Código (CID10) 3 Data da Notificação

2 Agravo/doença

6 Unidade de Saúde (ou outra fonte notificadora)
(OU) IDADE

Nº

FEBRE MACULOSA

FICHA DE INVESTIGAÇÃO

DATA DA NOTIFICAÇÃO

A 90

MUNICÍPIO DE NOTIFICAÇÃO

UNIDADE DE SAÚDE (OU OUTRA FONTE NOTIFICADORA)

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO

CASO SUSPEITO: Indivíduo que apresente febre, cefaléia, mialgia e história de picada de carrapatos e/ ou contato com animais
domésticos e/ou silvestres e/ou tenha frequentado área sabidamente de transmissão de febre maculosa nos últimos 15 dias e/ ou
apresente exantema máculo-papular ou manifestações hemorrágicas.

Dados Gerais

DADOS GERAIS

Anexo VI – Ficha de investigação Dengue

NOS ÚLTIMOS QUINZE DIAS.
TIPO DE NOTIFICAÇÃO
2 - INDIVIDUAL

SINAN

Nº

Anexo VII – Ficha de investigação Febre Maculosa/Rickettsioses

Figura 58 – Anexo VI – Ficha de investigação Dengue

2 - Não

37 Data da Internação

36 Ocorreu Hospitalização
1- Sim

2- Não

40 Municipio do Hospital
Febre Maculosa

9 - Ignorado

|

9- Ignorado
Código (IBGE)

|

|

|

|

|

|

41 Nome do Hospital

Sinan NET

| | |

38 Data da Alta

|

39 UF

|

|

|

|

|

Código

|

|

SVS

|

|

|

|

19/09/2006

PROVA DO LAÇO

EPISTAXE

SANGRAMENTO GASTROINTESTINAL

POSITIVA

PETÉQUIAS

METRORRAGIA

NEGATIVA

GENGIVORRAGIA

HEMATÚRIA

NÃO REALIZADA
26/12/11 - GEORG
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FICHA DE INVESTIGAÇÃO

HEPATITES VIRAIS

Suspeita clínica/bioquímica:

- Sintomático ictérico:
* Indivíduo que desenvolveu icterícia subitamente com ou sem: febre, mal estar, náuseas, vômitos, mialgia, colúria e hipocolia fecal.
* Indivíduo que desenvolveu icterícia subitamente e evoluiu para óbito, sem outro diagnóstico etiológico confirmado.
- Sintomático anictérico:
* Indivíduo sem icterícia, com um ou mais sintomas (febre, mal estar, náusea, vômitos, mialgia) e valor aumentado das aminotransferases.
- Assintomático:
* Indivíduo exposto a uma fonte de infecção bem documentada (hemodiálise, acidente ocupacional, transfusão de sangue ou
hemoderivados, procedimentos cirúrgicos/odontológicos/colocação de "piercing"/tatuagem com material contaminado, uso de drogas
com compartilhamento de instrumentos).
* Comunicante de caso confirmado de hepatite, independente da forma clínica e evolutiva do caso índice.
* Indivíduo com alteração de aminotransferases igual ou superior a três vezes o valor máximo normal destas enzimas.

1 Tipo de Notificação

HEPATITES VIRAIS

B 19

3 Data da Notificação

| |

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

| |

|

1 - Hora
2 - Dia
3 - Mês
4 - Ano

1-1ºTrimestre 2-2ºTrimestre
4- Idade gestacional Ignorada
9-Ignorado

F - Feminino
I - Ignorado

14 Escolaridade

| |

|

12 Gestante

11 Sexo M - Masculino

| |

13 Raça/Cor

3-3ºTrimestre
5-Não
6- Não se aplica

1-Branca
4-Parda

|

|

2-Preta
3-Amarela
5-Indígena 9- Ignorado

16 Nome da mãe

|

22 Número

|

|

|

|

|

|

|

|

Código

| | | | |

1-1ºTrimestre 2-2ºTrimestre
4- Idade gestacional Ignorada
9-Ignorado

F - Feminino
I - Ignorado

27 CEP

|

|

30 País (se residente fora do Brasil)

|

| - |

|

| |

|

|

33 Suspeita de:
34 Tomou vacina para:
1 - Hepatite A
1 - Completa
2 - Incompleta
2 - Hepatite B/C
3 - Não especificada
35 Institucionalizado em
1 - Creche

Hepatite A
3 - Não vacinado

2 - Escola 3 - Asilo 4 - Empresa 5 - Penitenciária 6 - Hospital/clínica

36 Agravos associados
1 -Sim 2- Não 9- Ignorado
Hepatites Virais

HIV/AIDS
Outras DSTs

9 - Ignorado

|

20 Bairro

Hepatite B

22 Número

|

1-Sim, há menos de seis meses 3-Não
2-Sim, há mais de seis meses
9-Ignorado

| |

|

|

| |

| |

|

3-3ºTrimestre
5-Não
6- Não se aplica

| |

13 Raça/Cor
1-Branca
4-Parda

|

|

|

|

|

|

|

|

|
|

|

2-Preta
3-Amarela
5-Indígena 9- Ignorado

19 Distrito
Código

|

|

|

|

|

| | | | |

24 Geo campo 1
27 CEP

26 Ponto de Referência
29 Zona 1 - Urbana 2 - Rural
3 - Periurbana 9 - Ignorado

|

|

|

30 País (se residente fora do Brasil)

| - |

|

32 Ocupação

31 Data da Investigação

|

| | | |

|

|
1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado

Febre

Emagrecimento

Aumento do Baço

Fraqueza

Tosse e/ou diarréia

Quadro infeccioso

Edema

Palidez

Sexual
Domiciliar ( não sexual )
Ocupacional
SVS

29/09//2006

Aumento do Fígado
Icterícia
Outros _____________

Fenômenos hemorrágicos

34 Co - infecção HIV

1 - Positivo 2 - Negativo 3 - Não Realizado

| |

| |

|

|

9 - Ignorado

36 Diagnóstico Imunológico

35 Diagnóstico Parasitológico

39 Droga Inicial
Administrada

1 - Positivo
2 - Negativo
3 - Não Realizado

Outro

1 - Antimonial Pentavalente
2 - Anfotericina b

41 Dose Prescrita em mg/kg/dia Sb+5
1-Maior ou igual a 10 e menor que 15
Peso
2-Maior ou igual a 15 e menor que 20
| | Kg
3-Maior ou igual a 20
43 Outra Droga Utilizada, na Falência do Tratamento Inicial
1 - Anfotericina b

2 - Anfotericina b lipossomal
Sinan NET

37 Tipo de Entrada
IFI

40

Leishmaniose Visceral

184

|

23 Complemento (apto., casa, ...)

25 Geo campo 2

|

8 - Não institucionalizado 9 - Ignorado

37 Contato com paciente portador de HBV ou HBC

Sinan NET

|

Código (IBGE)
21 Logradouro (rua, avenida,...)

38 Data do Início do Tratamento

7 - Outras

|

16 Nome da mãe

15 Número do Cartão SUS

1 - Sim 2 - Não

32 Ocupação

Dados Labor.
/Class. do caso

| |

|

0-Analfabeto 1-1ª a 4ª série incompleta do EF (antigo primário ou 1º grau) 2-4ª série completa do EF (antigo primário ou 1º grau)
3-5ª à 8ª série incompleta do EF (antigo ginásio ou 1º grau) 4-Ensino fundamental completo (antigo ginásio ou 1º grau) 5-Ensino médio incompleto (antigo colegial ou 2º grau )
6-Ensino médio completo (antigo colegial ou 2º grau ) 7-Educação superior incompleta 8-Educação superior completa 9-Ignorado 10- Não se aplica

33 Manifestações Clínicas (sinais e sintomas)

Tratamento

Antecedentes Epidemiológicos

|

|

|

12 Gestante

Dados Complementares do Caso
31 Data da Investigação

|

Dados Complementares do Caso

24 Geo campo 1

29 Zona 1 - Urbana 2 - Rural
3 - Periurbana 9 - Ignorado

|

7 Data dos Primeiros Sintomas

Código

11 Sexo M - Masculino

19 Distrito

26 Ponto de Referência

28 (DDD) Telefone

|

|

23 Complemento (apto., casa, ...)

25 Geo campo 2

|

|

Antec.
Epidem.

21 Logradouro (rua, avenida,...)

|

Dados Clínicos

Dados de Residência

20 Bairro

|

|

9 Data de Nascimento

1 - Hora
2 - Dia
3 - Mês
4 - Ano

|

|

Código (IBGE)

14 Escolaridade

|
Código (IBGE)

| |

|

10 (ou) Idade

| | | | | | | | | | | | | | |
|

5 Município de Notificação

28 (DDD) Telefone

17 UF 18 Município de Residência

| |

|

|

17 UF 18 Município de Residência

0-Analfabeto 1-1ª a 4ª série incompleta do EF (antigo primário ou 1º grau) 2-4ª série completa do EF (antigo primário ou 1º grau)
3-5ª à 8ª série incompleta do EF (antigo ginásio ou 1º grau) 4-Ensino fundamental completo (antigo ginásio ou 1º grau) 5-Ensino médio incompleto (antigo colegial ou 2º grau )
6-Ensino médio completo (antigo colegial ou 2º grau ) 7-Educação superior incompleta 8-Educação superior completa 9-Ignorado 10- Não se aplica

15 Número do Cartão SUS

B 5 5.0

| | | | | | | | | | | | | | |

|

9 Data de Nascimento

8 Nome do Paciente

|

|

7 Data dos Primeiros Sintomas

Código

|

|

|

Código (IBGE)

6 Unidade de Saúde (ou outra fonte notificadora)

Notificação Individual

| |

|

Notificação Individual

Código (CID10)

5 Município de Notificação

10 (ou) Idade

4 UF

Código (CID10) 3 Data da Notificação

LEISHMANIOSE VISCERAL

8 Nome do Paciente

Dados de Residência

Dados Gerais

4 UF

2 Agravo/doença

|

2 - Individual

Nº

2 - Individual

6 Unidade de Saúde (ou outra fonte notificadora)

- Doador de sangue:
* Indivíduo assintomático doador de sangue, com um ou mais marcadores reagentes de hepatite B e C.
- Indivíduo assintomático com marcador: reagente para hepatite viral A, B, C, D ou E.

2 Agravo/doença

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO
FICHA DE INVESTIGAÇÃO
LEISHMANIOSE VISCERAL

CASO SUSPEITO:
Todo indivíduo proveniente de área com ocorrência de transmissão, com febre e esplenomegalia.
Todo indivíduo proveniente de área sem ocorrência de transmissão, com febre e esplenomegalia, desde que descartado os
diagnósticos diferenciais mais freqüentes na região.

Suspeito com marcador sorológico reagente:

1 Tipo de Notificação

SINAN

República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

Nº

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO

Dados Gerais

SINAN

República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

Anexo VIII – Ficha de investigação Hepatites Virais

Figura 61 – Anexo IX – Ficha de investigação Leishmaniose Visceral

Anexo IX – Ficha de investigação Leishmaniose Visceral

Figura 60 – Anexo VIII – Ficha de investigação Hepatites Virais

3 - Outras

1 - Caso Novo 2 - Recidiva
3-Transferência 9- Ignorado

3 - Pentamidina
4 - Anfotericina b lipossomal

5 - Outras
6 - Não Utilizada

42 Nº Total de Ampolas Prescritas

|

|

Ampolas

4 - Não se Aplica
SVS

27/09/2005
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SINAN

FICHA DE INVESTIGAÇÃO

2 - Individual

2 Agravo/doença

Código (CID10)

LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA

B 5 5. 1

3 Data da Notificação

5 Município de Notificação

| |

|

|

|

|

|

|

|

| |

|
|

|

12 Gestante

11 Sexo M - Masculino

1-1ºTrimestre 2-2ºTrimestre
4- Idade gestacional Ignorada
9-Ignorado

F - Feminino
I - Ignorado

14 Escolaridade

| |

| |

13 Raça/Cor

3-3ºTrimestre
5-Não
6- Não se aplica

1-Branca
4-Parda

|
|

2-Preta
3-Amarela
5-Indígena 9- Ignorado

Código (IBGE)

Dados de Residência

|

|

|

Código

|

| | | | |

24 Geo campo 1

26 Ponto de Referência

|

|

|

|

|

|

29 Zona 1 - Urbana 2 - Rural
3 - Periurbana 9 - Ignorado

|

30 País (se residente fora do Brasil)

|

| - |

|

Dados
Labor.

36 Parasitológico Direto

| | | |

|

|
34 Em Caso de Presença de Lesão Mucosa, 35 Co-infecção HIV
Há Presença de Cicatrizes Cutâneas
1 - Sim

2 - Recidiva

1 - Positivo 2 - Negativo 3 - Não Realizado

3-Transferência

9- Ignorado

2 - Não

9 - Ignorado

38 Histopatologia

37 IRM

1 - Positivo 2 - Negativo 3 - Não Realizado
39 Tipo de Entrada
1 - Caso Novo

1 - Sim

2 - Não

40 Forma Clínica
1 - Cutânea

1 - Encontro do Parasita 2 - Compatível
3 - Não Compatível
4 - Não Realizado
2 - Mucosa

9- Ignorado

|

|
Kg

|
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2 - Anfotericina b

3 - Pentamidina

1 - Menor que 10
2 - Maior ou igual a 10 e menor que 15
4 -Maior que 15 e menor que 20
5 - Maior ou igual a 20

4 - Outras

5 - Não Utilizada

3 - igual a 15

46 Outra Droga Utilizada, na Falência do Tratamento Inicial
45 Nº Total de Ampolas Prescritas
2 - Pentamidina
3 - Outros 4 - Não Se Aplica
1 - Anfotericina b
| | Ampolas
SVS
Sinan NET
Leishmaniose Tegumentar Americana

27/09/2005

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

1-1ºTrimestre 2-2ºTrimestre
4- Idade gestacional Ignorada
9-Ignorado

F - Feminino
I - Ignorado

| |

| |

13 Raça/Cor

3-3ºTrimestre
5-Não
6- Não se aplica

1-Branca
4-Parda

|

|

2-Preta
3-Amarela
5-Indígena 9- Ignorado

0-Analfabeto 1-1ª a 4ª série incompleta do EF (antigo primário ou 1º grau) 2-4ª série completa do EF (antigo primário ou 1º grau)
3-5ª à 8ª série incompleta do EF (antigo ginásio ou 1º grau) 4-Ensino fundamental completo (antigo ginásio ou 1º grau) 5-Ensino médio incompleto (antigo colegial ou 2º grau )
6-Ensino médio completo (antigo colegial ou 2º grau ) 7-Educação superior incompleta 8-Educação superior completa 9-Ignorado 10- Não se aplica

16 Nome da mãe

15 Número do Cartão SUS

20 Bairro

Código (IBGE)

22 Número

|

|

|

|

|

23 Complemento (apto., casa, ...)

25 Geo campo 2

|

|

21 Logradouro (rua, avenida,...)

|

19 Distrito
Código

|

|

|

|

27 CEP

|

29 Zona 1 - Urbana 2 - Rural
3 - Periurbana 9 - Ignorado

|

| | | | |

24 Geo campo 1

26 Ponto de Referência

| | | |

34 Localização

|

|

30 País (se residente fora do Brasil)

| - |

|

|

32 Ocupação

|

Arranhão

Cabeça/Pescoço

Pés

Mãos

35 Ferimento
1- Único 2- Múltiplo 3-Sem Ferimento 9- Ignorado
37 Data da Exposição

|

| |

Lambedura

Contato Indireto

Mordedura

1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado

Mucosa

| |

Membros Inferiores

Membros Superiores

Tronco

36 Tipo de Ferimento
1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado

Dilacerante

Superficial

Profundo

38 Tem Antecedentes de Tratamento Anti-Rábico?

|

|

Pré-Exposição

1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado

Pós-Exposição

39 Número de Doses Aplicadas

43 Ocorreu Hospitalização?
46 Município do Hospital

3 - Quiróptera (Morcego)
7 - Outra _____________

40 Data da Última Dose

1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado

|

| |

| | | |

42 Animal Vacinado
1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado

4 - Primata (Macaco)
9 - Ignorado

44 Data da Internação

|

1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado

Aerofobia
Paralisia

|

|

|

| |

47 Nome do Hospital

Código (IBGE)

|
48 Principais Sinais/ Sintomas

Raiva Humana
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11 Sexo M - Masculino

41 Espécie do Animal Agressor
1 - Canina
2 - Felina
6 - Herbívora
5 - Raposa

Atendimento

Tatamento

|

| |

|

|

41 Data do Início do Tratamento

42 Droga Inicial Administrada
1 - Antimonial Pentavalente
Dose Prescrita em mg/kg/dia Sb+5

|

|

12 Gestante

33 Tipo de Exposição ao Vírus Rábico
1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado

Mucosa

| |

|

|

7 Data dos Primeiros Sintomas

Código

14 Escolaridade

|

32 Ocupação

Cutânea

1 - Sim 2 - Não

|

|

|

Dados Complementares do Caso

Antecedentes Epidemiológicos

Antec.
Epidem.
Dados Clínicos

33 Presença de Lesão

Clas.
Caso

31 Data da Investigação

43 Peso

1 - Hora
2 - Dia
3 - Mês
4 - Ano

10 (ou) Idade

|

9 Data de Nascimento

31 Data da Investigação

Dados Complementares do Caso

|

|

|

27 CEP

|

| |

Código (IBGE)

|

28 (DDD) Telefone

28 (DDD) Telefone

|

|

19 Distrito

23 Complemento (apto., casa, ...)

25 Geo campo 2

|

|

21 Logradouro (rua, avenida,...)

22 Número

5 Município de Notificação

|

17 UF 18 Município de Residência

| |

|

| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
20 Bairro

A 8 2.9

17 UF 18 Município de Residência

16 Nome da mãe

|

4 UF

Código (CID10) 3 Data da Notificação

RAIVA HUMANA

8 Nome do Paciente

0-Analfabeto 1-1ª a 4ª série incompleta do EF (antigo primário ou 1º grau) 2-4ª série completa do EF (antigo primário ou 1º grau)
3-5ª à 8ª série incompleta do EF (antigo ginásio ou 1º grau) 4-Ensino fundamental completo (antigo ginásio ou 1º grau) 5-Ensino médio incompleto (antigo colegial ou 2º grau )
6-Ensino médio completo (antigo colegial ou 2º grau ) 7-Educação superior incompleta 8-Educação superior completa 9-Ignorado 10- Não se aplica

15 Número do Cartão SUS

2 Agravo/doença

|

|

|

2 - Individual

6 Unidade de Saúde (ou outra fonte notificadora)

9 Data de Nascimento

1 - Hora
2 - Dia
3 - Mês
4 - Ano

|

|

| |

|

|

8 Nome do Paciente

|

|

7 Data do Diagnóstico

Código

|

10 (ou) Idade

|

Código (IBGE)

6 Unidade de Saúde (ou outra fonte notificadora)

Notificação Individual

| |

|

1 Tipo de Notificação

Dados de Residência

Dados Gerais

1 Tipo de Notificação

Nº

RAIVA HUMANA

CASO SUSPEITO: Todo paciente com quadro clínico sugestivo de encefalite rábica, com antecedentes ou não de exposição à
infecção pelo vírus rábico.

Dados Gerais

CASO CONFIRMADO:
Leishmainiose cutânea: todo indivíduo com presença de úlcera cutânea, com fundo granuloso e bordas infiltradas em moldura,
com confirmação por diagnóstico laboratorial ou clínico epidemiológico.
Leishmaniose mucosa: todo indivíduo com presença de úlcera na mucosa nasal, com ou sem perfuração ou perda do septo
nasal, podendo atingir lábios e boca (palato e nasofaringe), com confirmação por diagnóstico laboratorial ou clínico epidemiológico.

4 UF

SINAN

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO

LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA

FICHA DE INVESTIGAÇÃO

Anexo X – Ficha de investigação Leishmaniose Tegumentar Americana

República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

Nº

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO

Notificação Individual

República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

Figura 63 – Anexo XI – Ficha de investigação Raiva Humana

Anexo XI – Ficha de investigação Raiva Humana

Figura 62 – Anexo X – Ficha de investigação Leishmaniose Tegumentar Americana

Agitação Psicomotora
Sinan NET

|

|

|

|

45 UF

|

Código

|

Hidrofobia

| |

|

|

|

|

Agressividade

Disfagia

Parestesia

Febre

Outro (s): _____________________
SVS

08/06/2006
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Figura 65 – Anexo XIII – Tubos para coletas e respectivas análises

Anexo XIII – Tubos para coletas e respectivas análises

Anexo XII – Padronização de critérios visuais de amostras
hemolisadas em laboratórios clínicos

Figura 64 – Anexo XII – Padronização de critérios visuais de amostras hemolisadas
em laboratórios clínicos
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Principais exames
encaminhados para a Funed
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Exames
• ELISA-IgM;
• Microaglutinação.
Amostra Biológica
Soro.
Período ideal de coleta
• ELISA-IgM: a partir do quinto dia após o início dos sintomas;
• Microaglutinação: a partir do sétimo dia após o início dos sintomas.
Formulários requeridos
Ficha de investigação do SINAN para Leptospirose.

Meningites bacterianas e doença meningocócica
Nos casos suspeitos de meningite bacteriana e/ou doenças meningocócicas SEMPRE deverão ser coletados: LÍQUOR, SANGUE TOTAL (HEMOCULTURA) E SORO, mesmo que não
haja sintomas de sepse.
Exames
• Bacterioscopia – Método de Gram;
• Cultura;
• Aglutinação em látex;
• PCR (Reação em Cadeia da Polimerase) em Tempo Real.
Amostras Biológicas
• Líquido cefalorraquidiano (líquor);
• Soro;
• Sangue total para hemocultura;
• Cepas bacterianas para identificação e controle de qualidade.
Período ideal
• As amostras deverão ser coletadas preferencialmente antes da administração de antimicrobianos;
• O soro deve ser coletado no momento da coleta do líquor e/ou hemocultura.
Formulários requeridos
Ficha de investigação do SINAN e Formulário de Encaminhamento de Amostras Meningite/
Meningococcemia/Sepse/Doença Pneumocócica Invasiva, padrão da Funed;
NOTA: O Formulário de Encaminhamento de Amostras pode ser acessado através do endereço eletrônico: < http://funed.mg.gov.br/publicacoes-e-manuais>.
Atenção:
• Amostras destinadas à PCR devem ser aliquotadas antes de serem manipuladas para
outros testes, tais como bacterioscopia, cultura ou látex;
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• Utilizar ponteiras descartáveis, estéreis e se possível com filtro (barreira) para aliquotar
as amostras de líquor e soro. Caso isso não seja possível, utilizar pipeta Pasteur estéril,
descartável. Nunca reutilizar material, mesmo que autoclavado.
Critérios para realização de PCR em tempo real para Meningite/Doença Meningocócica
Somente serão processadas amostras de pacientes que atendam aos seguintes critérios:
1. Amostras provenientes de casos suspeitos de meningite bacteriana de surto ou epidemia;
2. Amostras provenientes de casos suspeitos de meningite bacteriana que foram a óbito
sem diagnóstico definitivo para outro agravo;
3. Amostras provenientes de casos suspeitos de meningite bacteriana com história de
vínculo epidemiológico com caso confirmado para doença meningocócica, quando não
confirmados por métodos convencionais (Gram, cultura e látex);
4. Amostras provenientes de casos suspeitos de meningite bacteriana com exame quimiocitológico do líquor compatível com meningite bacteriana, quando não confirmados por
métodos convencionais (Gram, cultura e látex);
5. Demais casos devem ser avaliados pela Funed juntamente com a SES/MG.

Micoses sistêmicas – exames micológicos
Serão realizados pela Funed (LACEN/MG) apenas exames para o diagnóstico de micoses
sistêmicas.
Não serão realizados exames para diagnósticos de micoses superficiais e subcutâneas.
Exames
• Pesquisa de fungos a fresco;
• Cultura para fungos;
• Aglutinação em látex para Cryptococcus neoformans.
Amostras Biológicas
• Amostras do trato respiratório inferior (escarro, lavado brônquico, aspirado traqueal);
• Líquido cefalorraquidiano (líquor);
• Líquido pleural;
• Biópsia de mucosas (pesquisa de paracoccidioidomicose);
• Biópsia ou aspirado de linfonodos;
• Biópsia de pulmão;
• Soro (látex para Cryptococcus neoformans).

Principais exames encaminhados para a Funed

Principais exames encaminhados para a Funed

Leptospirose

Período ideal de coleta
• Coletar as amostras para cultura preferencialmente antes do uso de antifúngicos;
• Amostras de escarro devem ser colhidas preferencialmente pela manhã ao despertar.
Notas:
• A boa amostra de escarro é a proveniente da árvore brônquica, obtida após esforço da
tosse e não a que se obtém da faringe que, usualmente, contém saliva;
• O escarro deverá ser colhido em local aberto e bem ventilado. Se realizada em uma
sala, esta deverá ser arejada, tendo as janelas abertas para reduzir a concentração de
partículas infectantes;
• A colheita deve ser feita em potes plásticos descartáveis, transparentes, estéreis, de
boca larga, com tampa de rosca e capacidade de cerca de 30 a 50 mL.
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Tuberculose - micobacterioses
Exames
• Baciloscopia (pesquisa de BAAR) – Controle de qualidade;
• Cultura para micobactérias;
• Identificação de micobactérias tuberculosas e não tuberculosas;
• Teste de sensibilidade às drogas padronizadas pelo Ministério da Saúde para tratamento da tuberculose.
Critérios para realização da cultura
• Sintomáticos respiratórios com suspeita de tuberculose devido à presença de sintomas clínicos compatíveis, exame de radiologia sugestivo e baciloscopia repetidamente negativa;
• Suspeitos de tuberculose com amostras paucibacilares e/ou dificuldades de coleta da amostra (crianças, populações indígenas) e os casos suspeitos de tuberculose extrapulmonar;
• Contatos de pacientes com tuberculose resistente às drogas;
• Pacientes imunodeprimidos visando à identificação da espécie e a realização do teste
de sensibilidade;
• Casos suspeitos de infecções causadas por micobactérias não tuberculosas (MNT);
• Controle de pacientes com baciloscopia positiva ao finalizar o 2º mês de tratamento ou
retratamento;
• Estudos epidemiológicos.
Amostra Biológica
• Escarro;
• Lavado brônquico ou broncoalveolar (LBA);
• Aspirado traqueal;
• Lavado gástrico;
• Urina;
• Líquidos: cefalorraquidiano, pleural, ascítico, sinovial, pericárdico e outros assépticos;
• Biópsia e material de ressecção;
• Sangue;
• Aspirado de medula óssea;
• Secreções;
• Biópsia de endométrio;
• Cepas.
Período ideal de coleta
Amostras de escarro e urina devem ser colhidas preferencialmente pela manhã ao despertar, sendo que o escarro pode ser colhido durante a primeira consulta.
Formulários requeridos
• Formulário de Encaminhamento de Amostras de Micobactérias (obrigatório);
• Ficha de investigação SINAN para tuberculose (quando disponível);
• Ficha de notificação de micobactérias não tuberculosas.
NOTA: O Formulário de Encaminhamento de Amostras de Micobactérias está disponível
no endereço eletrônico: http://www.Funed.mg.gov.br/publicacoes-e-manuais/.
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Leishmaniose visceral humana
Exames
• Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI) e Teste rápido por imunocromatografia;
• Parasitológico direto em lâminas;
• Reação em Cadeia da Polimerase (PCR).
Amostra Biológica
• Soro: RIFI e teste rápido;
• Lâminas com esfregaço de aspirado de medula óssea ou cortes histológicos: Parasitológico direto em lâminas;
• Sangue total conservado em EDTA: PCR.
Período ideal de coleta
A partir da suspeita clínica.
Formulários requeridos
Ficha epidemiológica do SINAN com todos os campos preenchidos.

Chikungunya
Exame
• MAC ELISA e ELISA IgG;
• Isolamento viral e PCR (coleta orientada).
Amostra Biológica
• Soro;
• Em caso de óbitos suspeitos por Chikungunya: Soro, vísceras, sangue total e/ou plasma (fazer
contato com laboratório). Os fragmentos de vísceras, devem ser acondicionados separadamente
em frascos estéreis, sem adição de conservantes ou aditivos, devidamente identificados (local do
fragmento de víscera, data da coleta e nome do paciente) e congelados imediatamente no freezer
(-70°C) ou no nitrogênio líquido. Para o transporte deste material, é indispensável usar gelo seco.
Os tubos deverão ser de plástico, previamente esterilizados, com tampa de rosca, devidamente
rotulados, lacrados com fita adesiva, envolvidos por gaze ou saco plástico, antes de serem colocados no gelo seco. Para exames de histopatologia e imuno-histoquímica, as amostras serão fixadas
no formol (solução formalina) e devem ser mantidas e transportadas em temperatura ambiente.

Principais exames encaminhados para a Funed

Principais exames encaminhados para a Funed

Formulários requeridos
Formulário de Encaminhamento de Amostras de Exames Micológicos (padrão da Funed).

Período ideal de coleta
• Sorologia: Pesquisa de anticorpos IgM: a partir do 6° dia de início de sintomas até o 45°
dia de início de sintomas;
Pesquisa de anticorpos IgG: a partir do 21º dia de início de sintomas.
• Isolamento: do 1° (primeiro) ao 8° (oitavo) dia após o aparecimento dos primeiros sintomas, preferencialmente até o 5º dia de início de sintomas.
Formulários requeridos
As amostras deverão ser acompanhadas das fichas epidemiológicas. Todo caso suspeito
deve ser notificado através da ficha de notificação (SINAN). Esta ficha pode ser adquirida na
GRS do município ou pela internet.
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Exame
• ELISA (kit comercial de captura de anticorpos IgM e MAC-Elisa);
• Isolamento viral (Coleta Orientada);
• Pesquisa de antígeno NS1 Dengue;
• PCR - Somente com consulta prévia e autorização do laboratório.
Amostra Biológica
• Soro;
• Em caso de óbitos suspeitos por Dengue: Soro, vísceras, sangue total e/ou plasma (fazer
contato com laboratório). Os fragmentos de vísceras, devem ser acondicionados separadamente em frascos estéreis, sem adição de conservantes ou aditivos, devidamente
identificados (local do fragmento de víscera, data da coleta e nome do paciente) e congelados imediatamente no freezer (-70°C) ou no nitrogênio líquido. Para o transporte deste
material, é indispensável usar gelo seco. Os tubos deverão ser de plástico, previamente
esterilizados, com tampa de rosca, devidamente rotulados, lacrados com fita adesiva,
envolvidos por gaze ou saco plástico, antes de serem colocados no gelo seco. Para
exames de histopatologia e imuno-histoquímica, as amostras serão fixadas no formol
(solução formalina) e devem ser mantidas e transportadas em temperatura ambiente.
Período ideal de coleta
• Sorologia: a partir do 6°(sexto) dia após o início dos sintomas;
• Isolamento e PCR: do 1°(primeiro) ao 4°(quarto) dia após aparecimento dos primeiros
sintomas.
Formulários requeridos
As amostras deverão ser acompanhadas das fichas epidemiológicas.
Todo caso suspeito deve ser notificado através da ficha de notificação (SINAN). Esta ficha
pode ser adquirida na GRS do município ou pela internet.

Febre amarela
Exame
• Mac-Elisa;
• Isolamento viral.
Amostra Biológica
• Soro
Em caso de óbitos suspeitos por Febre Amarela: Soro, vísceras, sangue total e/ou plasma
(fazer contato com laboratório). Os fragmentos de vísceras, devem ser acondicionados
separadamente em frascos estéreis, sem adição de conservantes ou aditivos, devidamente identificados (local do fragmento de víscera, data da coleta e nome do paciente) e
congelados imediatamente no freezer (-70°C) ou no nitrogênio líquido. Para o transporte
deste material, é indispensável usar gelo seco. Os tubos deverão ser de plástico, previamente esterilizados, com tampa de rosca, devidamente rotulados, lacrados com fita adesiva, envolvidos por gaze ou saco plástico, antes de serem colocados no gelo seco. Para
exames de histopatologia e imuno-histoquímica, as amostras serão fixadas no formol
(solução formalina) e devem ser mantidas e transportadas em temperatura ambiente.
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Período ideal de coleta
• Sorologia : a partir do 6° (sexto) dia após o início dos sintomas;
• Isolamento: do 1° (primeiro) ao 4° (quarto) dia após o aparecimento dos primeiros sintomas.
Formulários requeridos
As amostras deverão ser acompanhadas das fichas epidemiológicas.
Todo caso suspeito deve ser notificado através da ficha de notificação (SINAN). Esta ficha pode
ser adquirida na GRS do município ou pela internet.

Febre maculosa
Exame
• Imunofluorescência Indireta;
• Imunohistoquímica – em caso de óbito;
• PCR e Isolamento.
Amostra Biológica
• Soro – Duas amostras que serão processadas pareadas;
• PCR e Isolamento - Sangue Total em EDTA ou Heparina, Coágulos e Tecidos (pele);
• Imunohistoquímica - Vísceras.
Período ideal de coleta
• Soro - A partir do 7º dia de início dos sintomas. Amostras pareadas devem observar
intervalo de 14 a 21 dias entre coletas;
• Coágulo - No início dos sintomas, antes da antibioticoterapia ou com até 48 h de medicação;
• Tecidos (pele) - No início do aparecimento da lesão, preferencialmente antes da antibioticoterapia;
• Vísceras - As amostras de fígado, pulmão, pele, rim e baço devem ser colhidas em necropsias efetuadas, idealmente, nas primeiras 24 horas pós-óbito.

Principais exames encaminhados para a Funed

Principais exames encaminhados para a Funed

Dengue

Formulários requeridos
Ficha de investigação ou notificação devidamente preenchida.

Quantificação do vírus da hepatite B vírus (HBV-DNA)
IMPORTANTE
• Este exame deve ser solicitado somente pelo médico que realiza o acompanhamento
clínico/terapêutico do paciente, segundo “Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas
para Hepatite Viral Crônica B e Coinfecções”, segundo Portaria SVS 2011;
• Finalidade: para uso em conjunto com apresentação clínica e outros marcadores de
laboratório como um marcador de prognóstico da doença e para uso como auxiliar na
avaliação da resposta viral a tratamento antiviral conforme mensurado por alterações
nos níveis de HBV-DNA em plasma ou soro;
• Não é indicado para teste de triagem para presença de HBV no soro e/ou plasma nem
para ser utilizado como teste diagnóstico para confirmar a presença de infecção por HBV.
Exame
BIOLOGIA MOLECULAR – metodologia: PCR em tempo real - método quantitativo – kit Abbott
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Período ideal de coleta
Segundo critérios definidos no “Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Hepatite
Viral Crônica B e Coinfecções”.
Formulários requeridos
• Ficha de solicitação para Quantificação do HBV-DNA: http://funed.mg.gov.br/publicações e manuais /ficha de encaminhamento de amostras.

Quantificação do vírus da hepatite C (HCV-RNA)
IMPORTANTE
• Este exame deve ser solicitado somente pelo médico que realiza o acompanhamento clínico/terapêutico do paciente, segundo “Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para
Hepatite Viral C e Coinfecções”, segundo Portaria SVS N° 221, de 13 de julho de 2011;
• Finalidade de auxiliar no monitoramento de pacientes infectados por HCV que recebem
terapia antiviral;
• Não é indicado para teste de triagem para presença de HCV no soro e/ou plasma nem
para ser utilizado como teste diagnóstico para confirmar a presença de infecção por HCV.
Exame
BIOLOGIA MOLECULAR – metodologia: PCR em tempo real - método quantitativo – kit Abbott.
Amostra Biológica
• Somente de soro ou plasma coletado em tubos com EDTA ou ECD-A como anticoagulante;
• Nenhum outro tubo de coleta com ativadores da coagulação deve ser utilizado.
Período ideal de coleta
Segundo critérios definidos no “Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Hepatite Viral C e Coinfecções”, segundo Portaria SVS N° 221, de 13 de julho de 2011.
Formulários requeridos
• Ficha de solicitação para Quantificação do HCV-RNA: http://funed.mg.gov.br/publicações e manuais /ficha de encaminhamento de amostras/HCV/RNA.

Hepatite virais (A, B e C)
Exame
• SOROLOGIA - metodologia: Ensaio Imunoenzimático
Amostra Biológica
Soro ou plasma humano
• Os anticoagulantes como citrato, EDTA, e heparina não interferem nestas sorologias;
• A adição de conservante, especialmente azida sódica, inibe a reação enzimática.
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Período ideal de coleta
Não aplicado.
Formulários requeridos
• Todo caso suspeito de hepatite viral deve ser previamente notificado no site do SINAN
antes do envio de amostras;
• Todas as amostras (incluindo 2ª e 3ª amostras) devem ser encaminhadas juntamente
com Ficha de investigação de Hepatites Virais (SINAN NET) com todos os campos devidamente preenchidos;
• Em situações de suspeita e/ou investigação de Surto de Hepatite A, as amostras deverão ser acompanhadas da Ficha de investigação de Hepatites Virais (SINAN NET) e
também da PLANILHA DE INVESTIGAÇÃO DE SURTOS (SINAN NET);
• A ficha de investigação epidemiológica e a planilha de surto podem ser obtidas através
dos links: http://www.aids.gov.br/pagina/formularios-de-notificacao e http://www.aids.
gov.br/sites/default/files/hepatitefie.pdf;
• Em caso de amostras para exames de HBeAg e AHBe, cópia da ficha de investigação
(SINAN) + cópia do laudo contendo aos resultados dos marcadores HBsAg, AHBc Total
e AHBc IgM já realizados previamente pelos laboratórios macrorregionais.

Raiva
Exame
Microtécnica de soro neutralização em cultivo celular.
Amostra Biológica
Soro.
NOTA: Atendimento exclusivo a agentes vacinadores de animais, de acordo com cronograma da SES, e casos de pós-exposição.

Principais exames encaminhados para a Funed

Principais exames encaminhados para a Funed

Amostra Biológica
• Somente de soro ou plasma coletado em tubos com EDTA ou ECD-A como anticoagulante;
• Nenhum outro tubo de coleta com ativadores da coagulação deve ser utilizado.

Período ideal de coleta
No mínimo 14 dias após a ultima dose da vacina.
Formulários requeridos
Formulário de Encaminhamento de Amostra para Titulação de Anticorpos contra Raiva.

Sarampo
Exame
• ELISA;
• Isolamento Viral;
• PCR.
Amostra Biológica
• ELISA: soro.
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Período ideal de coleta
• Soro: No primeiro Atendimento do paciente ou, no máximo, em até 28 dias após o
aparecimento do exantema. As amostras coletadas após o 28º dia são consideradas
tardias, mas mesmo assim, devem ser encaminhadas ao laboratório;
• Isolamento viral/PCR: até o quinto dia a partir do aparecimento do exantema, preferencialmente nos primeiros três dias. Observação: excepcionalmente, em casos com IgM
positivo, este período poderá ser estendido.
Formulários requeridos
Ficha de investigação ou notificação devidamente preenchida.

Zika
Exame
• RT-PCR em tempo real.
Amostra Biológica
• Líquor RN;
• Soro;
• Soro do Cordão Umbilical;
• Placenta;
• Urina.
Período ideal de coleta
• Suspeita de Zika: Soro: Até o 5º dia após o início dos sinais/sintomas (colher preferencialmente até o 4º dia).
Urina: Colher até o 8º dia após o início dos sinais/sintomas.
• Protocolo de microcefalia – Amostras do recém-nascido:
Soro do cordão umbilical – Coletar 2 a 5 ml de sangue, sem anticoagulante, do RN no
momento do nascimento, e centrifugar a amostra para obtenção do soro. Líquor – Coletar 1 mL do RN no momento do nascimento.
Protocolo de microcefalia – Amostras da mãe:
Soro – momento de constatação da microcefalia do feto
Urina – momento de constatação da microcefalia do feto
Placenta – momento do parto (colher 3 fragmentos, com cerca de 1 cm³ cada)
• Natimortos:
Vísceras – colher fragmentos de 1 cm³ de cérebro, fígado, rim, coração, pulmão e baço
do natimorto. Cada material deve ser acondicionado em um tubo separado, e o tipo de
material deve ser identificado em etiqueta no próprio tubo.
Formulários requeridos
Investigação de paciente com suspeita de Zika - Deve ser enviada, junto à amostra e à requisição feita no GAL, a ficha de notificação/conclusão.
Investigação de mãe e RN com suspeita de microcefalia - Para os casos de microcefalia,
deve ser enviada junto à amostra e à requisição feita no GAL, a ficha de Registro de Eventos
de Saúde Pública (www.resp.saude.gov.br), devidamente preenchida.
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