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NOTA TÉCNICA N° 05/2014

Ementa: Orientações para envio de amostras biológicas
e documentação ao Lacen/PR

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  confiabilidade  dos  resultados  liberados  e  minimizar  a  possibilidade  de  erro  na
identificação de amostras biológicas durante o envio e processamento, informamos que:

O Lacen/PR tem recebido materiais para os quais foram identificados várias não conformidades,
tais como:

 Amostras para pesquisa de vírus respiratórios, encaminhadas na mesma caixa de outros
tipos de amostras;

 Amostras soltas dentro da caixa, misturadas ao gelo reciclável;
 Temperatura não adequada, com falta de gelo reciclável;
 Ficha do SINAN contendo rasuras, com dados faltantes, com dados discordantes;
 Amostras de rotina encaminhadas para chegada ao Lacen/PR nos finais de semana;

Orientamos seguir  as recomendações constantes no Manual  de Coleta e Envio de Amostras
Biológicas ao Lacen/PR disponível em www.lacen.saude.pr.gov.br – Manuais.

Solicitamos,  se  houver  rasuras  na  ficha  do  SINAN,  relatar  em  “Observações”  no  GAL,  a
ocorrência da rasura, em qual campo da ficha do SINAN está a rasura e qual é o dado correto.

Também,  na  eventualidade  do  envio  de  amostras  nos  finais  de  semana  ou  feriados,
encaminharem em caixa de isopor ou em caixa térmica que possam ficar no Lacen/PR, para
posterior devolução. Solicitamos identificar a caixa com endereço para devolução.

São José dos Pinhais, 15 de julho de 2014.
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Chefe da Divisão dos Laboratórios de Epidemiologia e Controle de Doenças
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