GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
INSTITUTO OSWALDO CRUZ
LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO MARANHÃO

NOTA TÉCNICA – N° 01/2017 - IOC/ LACEN-MA

Elaborada em: 05.05.2017
Assunto: Envio de Lâminas para Realização do Controle Externo da Qualidade da
Baciloscopia para Tuberculose – CEQB-Tb

Os laboratórios que realizam baciloscopia para diagnóstico da Tuberculose, deverão
obrigatoriamente, observar as seguintes recomendações ao enviar lâminas de
baciloscopia – TB para releitura:
1º)
2º)

3º)
4º)

5º)

Todas as lâminas (positivas e negativas) deverão ser guardadas no laboratório
para posterior envio ao IOC/ LACEN-MA;
Ao término da leitura de cada lâmina, o técnico responsável deverá envolvê-la em
papel absorvente, ou colocá-la em estante para tubos com a base forrada com
papel absorvente para que todo o óleo seja absorvido pelo papel;
Acondicionar as lâminas em uma caixa porta – lâminas, de acordo com a ordem
de leitura;
As lâminas acondicionadas deverão ser enviadas ao IOC/LACEN - MA conforme
“Cronograma Anual de Envio de Lâminas”, acompanhadas das paginas do Livro
de Registro de Baciloscopia e de Cultura para Diagnóstico e Controle da
Tuberculose” (Livro Branco), correspondente ao período enviado;
As lâminas que deverão ser enviadas são as correspondentes aos três meses
anteriores à solicitação;

Exemplo: se no cronograma estiver solicitando o envio no mês de abril, as lâminas a
serem enviadas, serão as de baciloscopia realizadas nos meses de janeiro,
fevereiro e março;
6º) Os laboratórios que utilizam algum sistema informatizado, seja o Gerenciador de
Ambiente Laboratorial- GAL ou outro, deverão enviar uma cópia do relatório de
pacientes com seus respectivos resultados das baciloscopias realizadas,
correspondentes ao período solicitado para envio das lâminas.
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