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RECEPÇÃO DE AMOSTRAS 
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Objetivo: Orientar correta recepção e armazenamento de amostras para análise 

Setor: Laboratório de Biologia Molecular Agentes: Técnico/Residente/Alunos 

 

IMPORTÂNCIA 

 
A importância desse procedimento decorre da necessidade de identificar, receber e 
armazenar devidamente as amostras uma vez que todas as etapas seguintes, 
necessárias ao diagnóstico por PCR, apresentam como limitante a qualidade da amostra 
inicial. 
 

ETAPAS DO PROCEDIMENTO 

 

Verificação da Requisição e da Amostra 

 

1. Verificar se a requisição que acompanha a amostra teve seus exames lançados na 
recepção do Hospital Veterinário observando o carimbo de “Lançado” ou “Pago” e se 
estão corretamente preenchidos os campos: veterinário requisitante, Nº de Ficha 
Clínica e data da requisição, além de informações referente ao caso, como histórico 
clínico, idade, sexo, espécie, raça, local, tipo de amostra etc. 

2. Checar se a amostra coletada está em quantidade e condições de armazenamento 
adequadas:  

- Sangue em tubo com anticoagulante (EDTA) – mínimo 350 µL. 

- Aspirado de Linfonodo com aproximadamente 200 µL de solução salina. 

- Material para extração de RNA em solução de preservação. 

- Tecidos sólidos – mínimo de 2g. 

3. Tempo de acondicionamento deve estar apropriado com o método conservação 
adotado. 

- Coletado até 6 h - pode ser aceito em temperatura ambiente; 

- Coletado entre 6 e 48h - dever estar refrigerado (2 a 8°C); 

- Coletado a mais de 48h - deve estar congelado; 

- Para extração de RNA, aceitar apenas se o material estiver em nitrogênio líquido, 
armazenado a -80°C ou em solução de preservação (observação: exceto se estiver em 
solução de preservação, o material para esse fim deve ser processado imediatamente. 



 
 

*AMOSTRAS INADEQUADAS DEVEM SER REJEITADAS* 

Identificação dentro do laboratório 

1. Lançar no Planilha de Entrada de Exames, preenchendo com as informações presentes 
na requisição. Nesta planilha é gerada a numeração do laboratório (exemplo: LBM 000) 
de cada amostra. 

Observação: caso a requisição acompanhe mais de uma amostra (ex: sangue e 
linfonodo), cada uma será lançada separadamente e receberá uma numeração LBM 
diferente. 

2. Acrescentar na requisição o número da amostra dentro do laboratório (LBM). 

Observação: caso a requisição acompanhe mais de uma amostra e tenha sido gerado 
mais de um número LBM, acrescentar ambos na requisição. 

3. Identificar na amostra o número de amostra do laboratório (LBM) e nome do animal. 

4. Se a extração de DNA for realizada em até 12h, a amostra poderá ser armazenada em 
refrigeração. Quando não for possível realizar essa etapa no tempo previamente 
informado, congelar e identificar o material como amostra da rotina do Hospital 
Veterinário. 

5. Após o processamento da amostra e liberação do laudo, a mesma deve ser estocada sob 
congelamento por pelo menos 30 dias. 

 

PERIODICIDADE 

➢ Recepção de amostras: de segunda-feira a sexta-feira, das 07:00 às 11:00 e das 
13:00 às 18:00 horas. 
 

OBSERVAÇÕES - CONSIDERAÇÕES 

➢ Não receber material sem requisição lançada.  

➢ Qualquer dúvida sobre identificação e/ou armazenamento contatar o técnico. 
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