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I ns t ruções p ar a  Colheit a   

e I ncub ação  
d e Amo s tr as Des t ina das a  

Tes t e  I gr a  Hor ár io  de  At e nd ime nto  

Se g und a a  Sex t a - fe ir a  

09: 00 às  12: 30 /  14: 00  às  17: 00  

 

Hor ár io  de   Re c eç ão d e   

A m ostr as  A mb ie nt ais  e  Biológ ic as  

Se g und a a  Q uint a -fe ir a  

09: 00 às  12: 30 /  14: 00  às  15: 00  

Laboratór io  Acredi tado  

Âmbito da norma NP EN ISO/IEC 17025 



 T ip os de  Tub os de  Colhei ta  

 

É possível utilizar 2 tipos de tubos de colheita: 

  Nil, TB1, TB2 e Mitogénio, com rolhas cinza, verde, amarela e 

roxa, respetivamente, ou 

  Nil HA, TB1 HA, TB2 HA e Mitogénio HA (High Altitude), com 

rolhas cinza, verde, amarela e roxa, respetivamente, todos com 

um anel amarelo nas rolhas, que podem ser usados em locais de 

alta altitude, superior a 1020 metros acima do nível do mar. 

 

Todos os procedimentos são rigorosamente iguais, para os 2 

tipos de tubos. 

 

I nst ruçõe s p ara  Colhe ita de  Amostr as  

Dest inad as a Teste s Igr a  

1 - Para cada indivíduo, recolher 1mL de sangue por venipunctu-

ra diretamente para dentro de cada um dos 4 tubos de colheita 

de sangue QuantiFERON®, devidamente rotulados. Como o siste-

ma de vácuo dos tubos extrai o sangue relativamente devagar, 

manter o tubo na agulha durante mais 2-3 segundos depois de o 

tubo parecer estar cheio. A marcação preta no lado dos tubos 

indica o volume de enchimento pretendido de 1mL.  

Pontualmente e apenas quando o referido anteriormente não for 

possível de executar, a colheita pode ser feita com seringa, trans-

ferindo imediatamente 1 mL de sangue (até à marca preta) para 

cada um dos tubos. Se na colheita for utilizada uma agulha esca-

lpe (sistema com cateter junto à agulha), deve haver um tubo 

“purga” para garantir que o sistema é preenchido com sangue, 

antes da colheita de sangue para os tubos de teste IGRA.   

 

2 - Imediatamente após a colheita, inverter os tubos 10 vezes de 

modo a que toda a superfície interna do tubo fique revestida de 

sangue. A formação de espuma ou a hemólise não afetam o tes-

te. Uma agitação excessiva do tubo pode causar disrupção do gel 

podendo produzir resultados incorretos.  

 

 

3 - Os tubos devem ser transferidos para uma incubadora a 37°C o 

mais rapidamente possível, no espaço de 16 horas a contar da co-

lheita. Antes de proceder à incubação, manter os tubos à tempera-

tura ambiente e em posição vertical. Não refrigerar nem congelar 

as amostras de sangue. 

 

 

I nst ruçõe s p ara  Inc ubação e  Centr i fug ação de 

Amostr as  Dest inadas  a  Teste  Igr a  

  Se o sangue não for incubado logo após a colheita, remisturar os 

tubos, invertendo-os 10 vezes imediatamente antes da incubação. 

 Incubar os tubos a 37°C, na vertical, durante 16 a 24 horas, ano-

tar o dia e a hora do início da incubação. 

  Após incubação, centrifugar durante 15 minutos entre 2000 e 

3000 g; anotar o dia e a hora da centrifugação.  

  As amostras centrifugadas podem ser conservadas durante 28 

dias, entre 2°C e 8°C. 

 

 

I nst ruçõe s p ara  Transp or te  de Am ost ras   

Dest inad as a Teste  Igr a  

  Sendo o sangue um produto biológico, é importante dar atenção 

às condições de transporte, de modo a preservar a integridade da 

amostra, bem como evitar que, por acidente, haja perda de amos-

tra e eventual contaminação biológica durante o transporte, colo-

cando os tubos em suportes onde encaixem perfeitamente e fi-

quem fixos.  

  A embalagem exterior deve ser rígida, estanque e permitir a 

manutenção das condições de temperatura apropriadas durante 

todo o tempo de transporte, seja à temperatura ambiente, seja em 

frio.   

Condiç ões p ar a Aceit ação/Rejeiç ão  

de  Am ost ras  

Aquando da receção, as amostras são avaliadas e rejeitadas se 

evidenciarem qualquer das seguintes condições: 

  Requisição não coincidente com produto enviado; 

  Tubos não identificados; 

  Amostra em recipiente impróprio; 

  Quantidade de amostra inadequada; 

  Incumprimento das condições de temperatura no transporte dos 

tubos: as amostras não incubadas e não centrifugadas devem ser 

transportadas à temperatura ambiente e as amostras centrifugadas 

devem ser transportadas em frio; 

  Demora superior a 16 horas entre a hora da colheita e a hora de 

receção no laboratório, aplicável aos tubos não incubados e não 

centrifugados; 

  Entrega de amostras por incubar, em véspera de fim-de-semana, 

em véspera de tolerância de ponto ou em véspera de feriado naci-

onal ou municipal. 

 

Recome ndaç ões  

  Armazenar os tubos vazios à temperatura ambiente (17°C a 25°

C); 

  Não utilizar os tubos, após expirado o prazo de validade; 

 Caso seja utilizada etiqueta autocolante na identificação dos 

tubos, não ocultar a indicação do prazo de validade, bem como o 

conteúdo dos mesmos; 

  As amostras de sangue não incubadas e não centrifugadas, de-

vem ser entregues no laboratório no dia da colheita e transporta-

das à temperatura ambiente; 

  As amostras de sangue incubadas e centrifugadas, devem ser 

transportadas em frio. 

 


