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Biologia Médica – Entrada
Selecionar - Requisição

Incluir - Cria-se uma nova requisição

Alterar – Altera-se dados básicos da requisição

Imprimir a requisição

Imprimir as etiquetas



Preenchendo a Requisição

Na unidade requisitante, usar a CNES da Unidade
Básica que solicita o exame.

Nome do profissional, tentar sempre colocar do
Médico solicitante, caso não seja possível quem
coletou amostra, em último caso pessoa que fez o
cadastro



Preenchendo a Requisição

CPF ou CNS, usando está informação os dados básicos serão
preenchidos e possibilidade de erro diminui.
Importante verificar se os dados entre o documento e que foi
inserido está correto, muitas vezes o paciente altera o nome ou
muda de endereço, mas não faz a regularização do mesmo.
No caso de RN, o Campo Tipo Paciente deverá ser VULNERAVEL



Informações Clínicas



AMOSTRAS

IMPORTANTE
Conforme a pesquisa de Hepatite aguda selecionada, há a indicação de 
qual amostra deverá ser vinculado aos exames a serem realizados, abaixo 
o exemplo:



TUBO PPT

Transporte de 
Plasma para 
Biologia Molecular 
(PCR).

MEIO DE TRANSPORTE 
VIRAL (MTV)

Transporte de swab de 
nasofaringe
Conservação congelado (-
20ºC)
Após inoculado transportar 
refrigerado (2-8ºC)

TUBO DE 
POLIESTIRENO 
COM TAMPA 

Transporte de soro 
para pesquisa de 
anticorpos IgM e 
IgG

refrigerado (2-8ºC)
Pesquisa de vírus 
respiratórios



Frasco com tampa 
para coleta de Fezes in 

natura Tubo EDTA para coleta 
de Sangue Total



Exames executados conforme amostra enviada

FEZES

PLASMA



Exames executados conforme amostra enviada

SECREÇÃO NASOFARINGE

SANGUE

SORO



Identificação da Amostra

• As amostras deverão ser identificadas adequadamente e individualmente;

• Amostras com identificação inadequada não devem ser processadas;

• As etiquetas devem ser colocadas de forma a não ocultar o nível do volume
da amostra contida e não cobrir o código de barras.



Triagem da Requisição On line



Contato:
Gean Godoy
Tel.: (41) 3299-3201


