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COMUNICADO Nº 003/2021 

 

Ref.: Orientações para coleta e solicitação de exames de Contagem de Linfócitos 

T CD4+/CD8+ e quantificação da carga viral de Hepatites Virais e HIV 

 
A coleta de sangue para realização dos exames de Linfócitos T CD4+ CD8+ é feita em tubo 

com EDTA K2 ou K3 sem gel separador (mesmo tubo de hemograma) e para carga viral deve 

ser realizada em tubo com EDTA K2 com gel separador, específico para biologia molecular. 

Inicialmente poderemos fornecer os tubos até que ocorra a aquisição própria. 

 

1) Para a inclusão de requisição da pesquisa de HCV-RNA quantitativo ou HBV- DNA- 

quantitativo também conhecido como exame para determinar a carga viral, há necessidade de 

realizar o cadastro no sistema GAL e preencher no campo “Observações” as informações 

como segue: 

a) HCV- RNA- quantitativo ou Carga viral do HCV:  

- para confirmação de diagnóstico: informar o resultado de anti-HCV Reagente ou 

Inconclusivo com a data da realização do exame e onde foi realizado (laboratório ou 

teste rápido). 

- para indicação, monitoramento ou final de tratamento: informar o resultado da carga 

viral anterior, data e local de realização. 

b)  HBV-DNA quantitativo ou Carga Viral do HBV: 

- para indicação de tratamento: informar resultado de HBsAg Reagente com data e 

local de realização ( laboratório ou teste rápido) 

- para monitoramento de tratamento: resultado de carga viral anterior, data e local de 

realização.  

 

2) Para enviar solicitação de exame de Contagem de Linfócitos T CD4/CD8 e quantificação da 

carga viral Carga viral de HIV e/ou Genotipagem do HIV: 

 

Para estes exames é utilizado o sistema SISCEL do Ministério da Saúde, cuja requisição do 

exame é o Laudo Médico para Emissão de Boletim de Produção Individualizado (BPA-I), 

que deve ser enviado impresso junto com a amostra. É obrigatório o preenchimento de todos 

os dados requeridos acerca da Unidade de Saúde e do paciente. Os profissionais de saúde 

solicitantes (médico ou enfermeiro) precisam ser cadastrados no sistema. Por isso, devem 

constar no BPA-I, o nome completo legível, CPF e registro no conselho de classe. 

O resultado do exame é disponibilizado ao profissional solicitante no link 

https://laudo.aids.gov.br/login por meio de acesso individual com CPF e senha a ser cadastrada 

no primeiro acesso. Os modelos utilizados de BPA-I estão disponíveis em: 

http://lacen.saude.sc.gov.br/documentos_requisicoes.php OU é gerado a partir da emissão do 

laudo do exame anterior.     

           Florianópolis, 08 de fevereiro de 2021. 
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