GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA

NOTA TÉCNICA Nº. 04/2012/LACEN/FSPH
ORIENTAÇÃO PARA COLETA E ENVIO DA AMOSTRA PARA PESQUISA DO
ANTÍGENO NS1 E IDENTIFICAÇÃO VIRAL (PCR) PARA DENGUE NO LACEN/SE

EMENDA: Revoga a Nota de N°02/2011
e mantem a Orientação para coleta e
envio da amostra para Pesquisa do
Antígeno NS1 e Identificação Viral
(PCR) para Dengue no LACEN/SE
Objetivo: Orientar as unidades que enviam amostras para o diagnóstico da Dengue no
LACEN/SE, informando os procedimentos a serem adotados para coleta e o envio de
amostras para Pesquisa do Antígeno NS1 e PCR para Dengue.

1. COLETA DAS AMOSTRAS
Coletar as amostras (soro) até o 5° dia do início dos sintomas, preferencialmente até
o 3° dia;
Coletar a vácuo 02 tubos com gel (mínimo de 5 ml), respeitando as condições do
paciente, a fim de que as amostras não sejam manipuladas;
Esperar a retração do coágulo (aprox. 15') e centrifugar (2.500 RPM por 10 min)
para separar o soro;
Manter a amostra separada no tubo de origem. Não transferir o soro para outro tubo;
A amostra deve ser enviada ao Lacen preferencialmente no mesmo dia e mantida na
geladeira (2º a 8ºC) por até 6(seis) horas até o envio. Se não for possível, congelar a
amostra imediatamente a – 20°C(freezer) ou congelador da geladeira, por no
máximo 24 horas até o envio;
As amostras colhidas nos feriados e finais de semana, devem ser enviadas no
primeiro dia útil para o LACEN, mantendo-as acondicionadas conforme instruções
acima.
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2. ENVIO DAS AMOSTRAS:

Enviar as amostras o mais breve possível, de segunda à sexta-feira, com
recebimento das 7:00 às 15:00 horas no LACEN;
Colocar as amostras em caixa térmica com bastante gelo reciclável para Virologia de
Dengue, a fim de garantir a viabilidade das mesmas;
Não colocar papel entre o recipiente contendo as amostras e o gelo, pois isso
impede que a amostra chegue em temperatura adequada (congelada);
Encaminhar as amostras cadastradas no GAL com as requisições impressas
contendo o número do SINAN (obrigatório) em um envelope, para serem entregues
junto com amostras no LACEN;
Todos os pacientes que colherem sangue para Virologia de Dengue, devem colher
uma segunda amostra (soro) para a Sorologia, 10 a 14 dias após a primeira coleta e
encaminhar para o LACEN.
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o LACEN nos telefones: (79) 8854-4249/
3234-6034 / 3234-6007.
Aracaju/SE, 16 de abril de 2012.

Kariny Souza Pinheiro
Coordenadora Técnica
FSPH/LACEN/SE
Aprovo a Nota Técnica 04/2012/LACEN/FSPH.
Aracaju/SE, 17 de abril de 2012.

Danuza Duarte da Costa
Superintendente
FSPH/LACEN/SE
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