
Modelo PPT 2019



Coleta, processamento e 
transporte de amostras para 

Pesquisa de Arbovírus

Irina N. Riediger, MSc, PhD

Coordenação - Seção de Biologia Molecular

Lacen/PR



Pesquisa de Arbovírus: 
Como é o teste?

• Até 03/02/2019:

DenV (1, 2, 3 e/ou 4) + ChikV + ZikV

• A partir de 04/02/2019

DenV (1, 2, 3 e/ou 4) + ChikV + ZikV + FAV



• Teste para diagnóstico da fase AGUDA das arboviroses: 
detecção do vírus em amostras derivadas do sangue 

Quando deve ser solicitado?

?

Até 10 dias



Detecção direta do vírus

• Arbovírus são vírus com genoma de RNA;

• RNA é uma molécula muito sensível;

• Amostras tem que ser coletada em tubo especial, 
mantida sob congelamento, sem ciclos de 
descongelamento;



Onde encontro orientações?







Qual é a amostra que devemos coletar?



Qual é a amostra que devemos coletar?



O QUE DIZ O MANUAL DE COLETA:

• Estou solicitando o exame correto de acordo com os dias com sintomas?
• A amostra que estou coletando é adequada para a realização do exame 

solicitado?
• O LACEN NÃO REVERTERÁ AMOSTRAS DA BIOLOGIA MOLECULAR 

(PLASMA) PARA A SOROLOGIA (SORO), E VICE-VERSA.



Cuidados que devemos ter na coleta:

• Preferencialmente, coletar a amostra de plasma usando 
todo o equipo de coleta à vácuo (fornecido pelo 
Lacen/PR). ESGOTAR O VÁCUO DO TUBO, para 
garantir o volume adequado de amostra.

• NÃO ENVIAR AMOSTRAS EM MICROTUBOS.



Cuidados que devemos ter nessa etapa:

• Atentar para o tempo e velocidade de centrifugação 
adequados, para garantir a completa separação das 
frações sanguíneas (ver pag 25-27 do Manual de Coleta).

• Não coletar a amostra em tubo diverso e transferir 
somente o plasma/soro para o tubo EDTA PPT.

• Velocidade/tempo insuficientes não separam o plasma 
adequadamente.

• Velocidade/tempo excessivo levam à hemólise.





Cuidados com a identificação da amostra

• Usar somente a etiqueta “por amostra” gerada no GAL. 
Usar as etiquetas e impressoras zebra fornecidas pelo 
Lacen/PR. NÃO ESGOTAR O USO DO RIBBON. 

• Não sobrepor 2, 3 ou mais etiquetas. 

• Deixar espaço para visualização da amostra.

• Não usar etiquetas de papel.

• Não identificar ou “vedar” os tubos com esparadrapo.





Cuidados que devemos ter com o cadastro 
no GAL:

• Verificar se o exame foi cadastrado no GAL para a 
amostra de plasma; e se a etiqueta “por amostra” 
equivale à amostra de plasma e não a outra que tenha 
sido coletada na mesma data.

• Informar CORRETAMENTE a data de início dos 
sintomas.

• Informar nas Observações os principais sintomas e 
outros dados epidemiológicos relevantes (Viajou? Para 
onde? Há quanto tempo? Tomou vacina para FA? 
Quando?)

• NÃO FAZER CrtlC + CrtlV!!!



Quais documentos devem acompanhar a 
amostra?



Como devo armazenar a amostra até enviar ao Lacen/PR?



Como devo acondicionar a amostra para transporte até o 
Lacen/PR?



Tem outras dúvidas?

• Consulte o Manual de Coleta do Lacen/PR, revisão 5.

• Não encontrou a resposta para a sua dúvida no Manual de Coleta? 
Entre em contato conosco ANTES de coletar ou enviar as amostras:

• Irina Riediger

irinariediger@sesa.pr.gov.br

(41) 3299-3203

• Mayra Presibella

mayrapresibella@sesa.pr.gov.br

(41) 3299-3272



OBRIGADA PELA ATENÇÃO!


