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Manual de Coleta de Amostras 
de Sangue  para Cargas Virais 

de HIV e Hepatites  
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Orientar e auxiliar os profissionais de saúde da 
rede de cargas virais do estado do Paraná, com 
recomendações de boas práticas nos processos 
pré-analíticos e utilização dos produtos BD  para a 
coleta das amostras de sangue dos pacientes 

Objetivo 
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Importância da Fase Pré-Analítica em Biologia Molecular 

Os exames para a quantificação e detecção das partículas virais do HIV, HBV e HCV são 
testes moleculares muito eficientes e fundamentais para o diagnóstico e/ou 
acompanhamento do tratamento dos pacientes e são determinantes para as tomadas de 
decisões médicas. Este exame considera a contagem de vírus ativo extracelular que se 
encontra na fase líquida do sangue (plasma). 
 
O resultado de um exame laboratorial passa obrigatoriamente por 3 etapas ou fases: Pré- 
analítica (coleta da amostra), Analítica (análise da amostra) e Pós-Analítica (elaboração 
do laudo). 
 
Na fase pré-analítica temos basicamente os seguinte eventos: uso de EPI´s,  identificação 
da amostra do paciente, seleção do local da punção, antissepsia, aplicação do 
torniquete, seleção do dispositivo e coleta da amostra, ordem de coleta e 
preenchimento dos tubos, homogeneização, centrifugação e acondicionamento. 
 
A adequada e correta execução deste eventos podem corresponder a aproximadamente 
70% do sucesso do resultado do exame. Uma fase pré-analitica bem executada resulta 
em amostras de qualidade. 
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A Fase pre-analítica bem executada é imprescindível para um resultado correto na 
quantificação das cargas virais. Assim, podemos evitar problemas que podem 
comprometer este tipo de exame, como a lise celular. A lise celular pode levar  a 
contagem e detecção equivocada do vírus na fase analítica (vírus ativo extracelular  + 
vírus inativo intracelular sendo que este último não deve ser contado ou considerado no 
exame).  

Importância da Fase Pré-Analítica em Biologia Molecular 
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Agulha de Segurança Vacutainer® 
ECLIPSE™ 32x0,8mm  (21G) 

Escalpe BD Vacutainer® Push 
Button – 23G   

Adaptador BD Vacutainer® Adulto 
de Uso Único 

Para Acessos Difíceis  

PPT™ (Tubo Preparador de Plasma) 
PLUS 5 mL   

Utilizar 1 
adaptador para 
cada coleta com 

agulha ou 
escalpe!!!!! 

Materiais Utilizados Disponíveis para a Coleta das Amostras 
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 Identificação das amostras e paciente 

 Identificação verbal 

 Identificação prévia das amostras por etiqueta e código de barras 

 

 

 

 

Identificação 

Atenção: aplicar etiqueta em cima da etiqueta BD na posição vertical 
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 EPI - Luvas 

 Lavar as mãos antes de tocar no paciente 

 Calçar as luvas após lavar as mãos 

 

 

 

 

 

EPI´s  
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 Preparando a Punção 

 Posicionar o braço do paciente, inclinando-o para baixo na altura 

do ombro. 

 

 

 

 

 

Preparando o Paciente   
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 Seleção do Local de Punção 

 Selecionar o local de punção  

 Observe o local de punção: hematomas, veias esclerosadas, 

cicatrizes. 

 

 

 

Preparando a Punção  
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 Preparando a Punção 

 Gase ou algodão com Álcool isopropílico ou Etílico 70% 

 Não assoprar e não abanar 

 Movimento em espiral de dentro para fora 

 Deixar secar 

 

 

 

 

 

 Higienização do local da Punção   
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 Seleção do Local de Punção 

 Aplicar o garrote de 7,5 a 10 cm acima do local da punção 

(aproximadamente 4 dedos de distância) 

 Posicionar o braço na braçadeira na altura do ombro e selecionar 

a veia para punção 

 

 

 

Garroteamento  
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 Coleta a vácuo com a Agulha de Segurança Vacutainer® ECLIPSE™ 

 

 

 

Utilização do Sistema de Coleta  
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Utilização do Sistema de Coleta  
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 Coleta a vácuo com o Escalpe BD Vacutainer® Push Button – 23G  

 

 

Utilização do Sistema de Coleta  
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BD Vacutainer® Ordem de Coleta  
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CD4 e CD8 

Cargas Virais 

 Ordem de Coleta – Cargas Virais  
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  Inverter de 5 a 10 vezes 

 de acordo com o tubo 

utilizado. 

Homogeneização  
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Coletar 1 tubo PPT por exame (HIV, HCV ou HBV); 

 

 

 

Procedimentos com o Tubo PPT para Cargas Virais 

Após centrifugação, armazenar diretamente o tubo PPT, seguindo os 

seguintes critérios: 

Entre 15°C e 30°C por até 24hs; 

Entre  2°C e 8°C por até 3 dias; 

-20°C ou inferior por período mais prolongado. 

Centrifugar as amostras de sangue total em até 6 horas após a coleta. 

Durante este período conservá-las em geladeira ou temperatura 

ambiente; 
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Rotação RPM: 2.500 – 3.000 

Centrifugação  
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Centrifugação  
Tabela de conversão de centrifugação: (g) → (RPM) 
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Centrifugação  

Tabela de conversão de centrifugação: (g) → (RPM) 
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 Acondicionamento 

 Acondicionar os tubos em posição vertical em potes plásticos com 

tampa de rosca ou estantes e estas em sacos plásticos bem 

fechados  

 Enviar as amostras em caixas térmicas (isopor) com gelo reciclável 

suficiente para que estas cheguem refrigeradas ao Lacen/PR 

 Encaminhar junto as documentações para Siscel/BPA-I (HIV) e 

cadastro no GAL e APAC (HBV e HCV) 

 

 

Transporte  



BD Vacutainer 
consultoria_vacutainer@bd.com 


