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_______________________________________IMMUNOGENIC Assessoria e Diagnóstico em Saúde 

 
INSTRUÇÕES (3 PASSOS) 

 
Exame: TRIAGEM NEONATAL PARA SCID, AGAMAGLOBULINEMIA  

(e outras deficiências linfocitárias, base TRECs / KRECs) 
P.O.P. versão 2018/003 

 
Passo 1 - COLETA E ARMAZENAMENTO 
 

• Massagear o calcâneo do bebê para estimular vascularização;  
• Realizar uma punção vigorosa (para evitar repetição) no calcâneo do bebê, com 

lanceta estéril descartável. Na falta da lanceta, utilizar com cautela agulha 25x8mm 
descartável;  

• Não espremer o calcanhar do bebê devido ao perigo de hemólise e 
extravasamento de líquido intersticial, tanto na amostra coletada como no tecido 
subcutâneo, provocando edema, hematoma ou equimose;  

• Aguardar a formação de gota espessa de sangue e encostar o verso do primeiro 
círculo do papel de filtro na gota de sangue formada. Deixar o sangue fluir 
naturalmente, evitando a “ordenha”, que libera plasma do tecido, diluindo a 
amostra colhida. Preencher todos os círculos com sangue.  

• Não deixar coagular o sangue, no pezinho ou no papel de filtro, durante a coleta. A 
camada de sangue deve ser fina e homogênea, sem excesso ou falta de sangue, 
que provocam manchas claras ou escuras no papel de filtro e alteram o resultado do 
exame. Nunca usar frente e verso do papel para preencher o círculo. Esperar o 
sangue atravessar o papel até preencher os dois lados do círculo.  

Figura de exemplo:  

                                   
 

• Será solicitada a recoleta em caso de amostras coletadas de forma incorreta.	  
OBS.: Caso seja necessário fazer a coleta através de punção venosa, utilizar EDTA (tubo a 
vácuo de tampa roxa) como anticoagulante. Utilizar então, um pipetador automático para 
aliquotar o sangue no papel filtro (aproximadamente 70uL de sangue para cada círculo) ou 
um capilar de vidro. Lembrando que, do mesmo modo, deve-se preencher o círculo do papel 
filtro de somente um lado. Nunca usar frente e verso do papel para preencher o círculo. 

• Deixar secar as amostras de sangue colhidas em temperatura ambiente, durante 1 a 
3 horas, na posição horizontal;  

• Depois de seco, empilhar os papéis de filtro alternadamente, de modo que as 
amostras não fiquem em contato direto umas com as outras;  

• Embalar com papel alumínio, colocar num saco plástico e armazenar num recipiente 
fechado (caixa de isopor ou caixa de inox) em freezer (-20°C) ou geladeira (4°C) até 
o envio.  
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_______________________________________IMMUNOGENIC Assessoria e Diagnóstico em Saúde 

 
Passo 2 - PAGAMENTO  
 
Cheque nominal a IMMUNOGENIC Assessoria e Diagnóstico em Saúde LTDA, 
Transferência ou Depósito em conta (enviar comprovante) ou Boleto (+R$4,00): 
 
Banco Santander (033) 
Agência: 0658  | Conta Corrente: 130080753 
CNPJ: 23.486.712/0001-68 
 
Passo 3 - ENVIO  
 
Preencher e imprimir a Ficha de Solicitação de Exames, e enviar junto ao material em 
TEMPERATURA AMBIENTE para:  
 
Prédio CIETEC / IPEN  
IMMUNOGENIC Assessoria e Diagnóstico LTDA  
Avenida Professor Lineu Prestes, 2242, sala 236  
Butantã | São Paulo - SP  
CEP: 05508-000  
A/C Edgar ou Lucila  
 
 


