
 
 

Manual de Coleta e Envio de 
Materiais Biológicos 

 
 
 
 

PCR para X‐FRAGIL 
 
Material: Sangue Total (EDTA). 

Volume de Amostra: 5mL.  

Preparo do Paciente: Não é necessário jejum. 

Observações: - Indicar medicações utilizadas pelo paciente. 

Armazenamento: Refrigerado (2 a 8°C). 

Estabilidade: 05 dias. 

Metodologia: PCR  

Prazo de entrega: 20 dias. 

Transporte do material: O material deve ser transportado refrigerado (gelo 

reciclável) em caixas de isopor. 

Prazo para recebimento: Até 24 horas após o envio. 

 

 

Microdeleção do Cromossomo Y 
 
Material: Sangue Total (EDTA). 



Volume de Amostra: 5mL.  

Preparo do Paciente: Não é necessário jejum. 

Observações: - Indicar medicações utilizadas pelo paciente. 

Armazenamento: Refrigerado (2 a 8°C). 

Estabilidade: 05 dias. 

Metodologia: Multiplex PCR. 

Prazo de entrega: 15 dias. 

Transporte do material: O material deve ser transportado refrigerado (gelo 

reciclável) em caixas de isopor. 

Prazo para recebimento: Até 24 horas após o envio. 

 

 

PCR  PARA TRANSLOCAÇÃO 15/17 ‐ 
MEDULA LMA M3 
 
Material: Medula Óssea ou Sangue Total (EDTA). 

Volume de Amostra: 5mL.  

Preparo do Paciente: Não é necessário jejum. 

Observações: - Indicar medicações utilizadas pelo paciente. 

Armazenamento: Refrigerado (2 a 8°C). 

Estabilidade: 24 horas  

Metodologia: RT - PCR. 

Prazo de entrega: 20 dias. 

Transporte do material: O material deve ser transportado refrigerado (gelo 

reciclável) em caixas de isopor. 

Prazo para recebimento: Até 24 horas após o envio. 

 
 

PCR  PARA TRANSLOCAÇÃO 9/22 OU 
CROMOSSOMO PHILADELFIA 
 
Material: Medula Óssea ou Sangue Total (EDTA). 

Volume de Amostra: 5mL.  



Preparo do Paciente: Não é necessário jejum. 

Observações: - Indicar medicações utilizadas pelo paciente. 

Armazenamento: Refrigerado (2 a 8°C). 

Estabilidade: 24 horas  

Metodologia: RT - PCR. 

Prazo de entrega: 20 dias. 

Transporte do material: O material deve ser transportado refrigerado (gelo 

reciclável) em caixas de isopor. 

Prazo para recebimento: Até 24 horas após o envio. 

 
 
 
 
 
 

OBSERVAÇÕES 
 

 As amostras deverão vir juntamente com as requisições devidamente 

preenchidas. As mesmas devem ser armazenadas e transportadas em  

caixas de isopor, protegendo os tubos contra batidas. O tempo entre a 

coleta e a entrega do material não deve ultrapassar 24 hs.  

 Qualquer dúvida entrar em contato com o Laboratório Neurogene no 

telefone 3223.0229 em horário comercial. 

 


