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

NOTA TÉCNICA Nº 01/2013/LACEN/FSPH
CRITÉRIOS PARA ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO DE AMOSTRAS BIOLOGICAS

EMENDA: Revoga a Nota de N° 01/2012
e mantem a Orientação para Critérios
para Aceitação e Rejeição de Amostras
Biológicas.
Objetivo: Estabelecer critérios para aceitação e rejeição de amostras garantindo a
qualidade e confiabilidade no processo pré-analítico.
O LACEN/SE divulga e estabelece, através desta nota técnica, os critérios para a
aceitação e rejeição de amostras que devem ser adotados por todos os laboratórios e
postos de coleta que encaminham amostras biológicas para essa instituição. Os critérios
estabelecidos fazem parte da garantia da qualidade do processo pré-analítico, que uma
vez seguido, favorecem a rastreabilidade, confiabilidade e credibilidade dos nossos
resultados. Por isso o LACEN/SE estabelece um prazo de 30 dias a partir da publicação
desta Nota para adequação dos itens abaixo descritos.

1. CRITÉRIOS PARA ACEITAÇÃO DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS NO LACEN/SE
As amostras enviadas ao LACEN/SE deverão vir acompanhadas da ficha do Gal,
devidamente preenchida, seja ela impressa ou manuscrita, que servirá de requisição
para o cadastro das amostras no sistema.
A amostra biológica deve ter sido adequadamente rotulada, conservada e
transportada.

2. IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA:
Qualquer amostra deve vir identificada com etiqueta autocolante, em letra legível,
contendo: nome do paciente completo, data de nascimento e o nome do
Município/Unidade.
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NOTA: A etiqueta deve ser colocada de maneira que se possa visualizar a amostra, não
colocar a etiqueta na tampa. Se for amostra líquida (sangue total, soro, plasma) o nível da
amostra não deve ficar coberto.
As amostras para sorologia deverão ser encaminhadas em tubos de polipropileno
para coleta de sangue à vácuo de tamanho 13 x 75 mm e volume de aspiração de 4
a 5 ml, contendo gel separador e ativador de coágulo, conforme descrito no Manual
de Coleta.
Amostras transportadas em CAIXAS TÉRMICAS com GELO RECICLÁVEL, e
deverão ser entregues até às 15h de segunda à sexta.
As amostras devem vir em tubo primário.
NOTA: Os laboratórios que não receberam o MANUAL DE COLETA DO LACEN/SE
deverão acessá-lo no site www.lacen.se.gov.br.

3. CRITÉRIOS PARA REJEIÇÃO DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS NO LACEN/SE
Amostras sem identificação, sem requisição (ficha do GAL) ou sem a documentação
exigida.
Dados incorretos ou incompletos sobre o paciente, a amostra ou solicitação médica.
Identificação errada ou duvidosa da amostra.
Entrega da amostra fora do tempo viável para realização dos ensaios.
Amostra inadequada (p.ex.: soro lipêmico, hemolisado).
Volume de amostra insuficiente.
Tubo quebrado ou com vazamento de amostra, ou ainda fora do tamanho solicitado,
como também tubos reaproveitados.
Amostras transportadas em caixas de Isopor, pois as mesmas devem vir em
CAIXAS TÉRMICAS.
Amostras sem centrifugação.
NOTA: As não conformidades com as amostras serão informadas via Protocolo de
Devolução devolvida ao portador após a sua conferência pelo Responsável pelo
recebimento de Amostras Biológicas no LACEN/SE.
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Ressaltamos que a ficha do GAL substitui a requisição médica, pois nela contém todos os
dados necessários para cadastro da amostra biológica.
Aracaju/SE, 19 de abril de 2013.

Erika Teles Dantas
Gerente de Recepção e Coleta

De acordo.
Aracaju/SE, 22 de abril de 2013.

Kariny Souza Pinheiro
Coordenadora Técnica
FSPH/LACEN/SE

Aprovo a Nota Técnica 01/2013/LACEN/FSPH.
Aracaju/SE, 22 de abril de 2013.

Danuza Duarte da Costa
Superintendente
FSPH/LACEN/SE
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