
NOTA TÉCNICA N° 004/2011

Ementa:  Orientações  para  coleta  e 
envio  de  amostras  de  Líquor  para  
Pesquisa de Meningites Bacterianas

Visando orientar  as Regionais  de Saúde e outros locais  que enviam materiais  para o 
Lacen/PR, e tendo em vista o seu papel como laboratório de referência em saúde pública, 
no intuito  de  garantir  a  qualidade  e fidelidade  dos resultados liberados  e minimizar  a 
possibilidade de contaminação durante a coleta, envio e processamento, informamos que:

1. O Lacen/PR disponibiliza  Kit  para Meningite  padronizado  contendo:  02 frascos 
estéreis para coleta do líquor: um para uso no laboratório local e outro para envio 
ao  Lacen/PR,  01  frasco de  ágar  chocolate  e  caixa  porta-lâminas  contendo 02 
lâminas;

2. O  frasco  estéril  que  é  encaminhado  para  o  Lacen/PR  deverá  estar  lacrado. 
Frascos  não  lacrados  não  garantem  a  qualidade  e  fidelidade  dos  resultados, 
portanto não serão aceitos;

3. Para as amostras não-conformes, o laudo será liberado no GAL, como “Exame 
Não Realizado – Acondicionamento Inadequado”.

4. Só serão aceitas amostras coletadas no Kit para Meningite do Lacen/PR.

Baseados  nestas  informações  e  conforme  Protocolo  da  Vigilância  Epidemiológica  e 
Lacen/PR  sobre  Implementação  do  Diagnóstico  Laboratorial  de  Meningites, 
principalmente nas Infecções Bacterianas, de 04 de maio de 2009, os procedimentos a 
serem adotados são:

1. Coletar líquor em 02 frascos estéreis: 01 para o Lacen/PR e 01 para o laboratório 
local;

2. Coletar líquor em frasco de ágar chocolate;
3. Preparar esfregaço de líquor em lâmina;
4. Enviar  para  o  Lacen/PR em frascos  lacrados:  01 frasco estéril  com líquor,  01 

frasco de ágar chocolate com líquor;
5. Enviar para o Lacen/PR em porta-lâminas: as lâminas.

São José dos Pinhais, 11 de outubro de 2011.
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