ORIENTAÇÕES PARA A UTILIZAÇÃO DA PARCERIA COM O LABORATÓRIO EDELWEISS
O presente documento visa informar sobre a prestação de serviços laboratoriais, pelo
Laboratório Edelweiss (LE) para a confecção de lâminas de anatomia patológica, citopatologia
e imunohistoquímica.
1. Do fluxo para a solicitação dos serviços

2. Da prestação de serviços pelo Laboratório Edelweiss


O LE prestará serviço laboratorial para confecção de lâminas de anatomia patológica,
citopatologia e imunohistoquímica, exclusivamente com objetivo de pesquisa para
professores pesquisadores da PUCRS.



O Laboratório Edelweiss não participará do ato cirúrgico ou de coleta de material do
paciente, não terá participação nas pesquisas, nem contemplará serviços médicos na
interpretação das lâminas e discussão de diagnósticos, recebendo os materiais para
apenas confeccionar as lâminas.



Para que seja acondicionado o material o LE fornecerá, sob solicitação e na quantidade
adequada, frascos e potes com formalina onde as peças ou fragmentos a serem
analisados serão colocados, os quais deverão ser armazenados junto a PUCRS em local
apropriado, sendo os mesmos devidamente identificados, constando inclusive o nome
do pesquisador e seu CPF.



A coleta destes materiais será feita pelo LE apenas quando solicitada pela PUCRS, e
será efetuada mediante agendamento prévio.



Para as solicitações de serviço, preencher o “Formulário para solicitação de serviço ao
Laboratório Edelweiss” e encaminhar para o e-mail pesquisa.projetos@pucrs.br



A coleta dos frascos e potes e a posterior entrega das lâminas será protocolada e
efetuada através de funcionários ou colaboradores do LE devidamente identificados,

mediante agendamento prévio, que receberão estes frascos e potes juntamente com a
documentação pertinente, para o transporte entre a PUCRS e o LE sendo os materiais
acondicionados seguindo as normas da ANVISA.


Dentro da área de atuação do LE, este realizará os seguintes serviços:
a) Coleta dos materiais e posterior entrega das lâminas;
b) Cadastramento dos mesmos dentro sistema do LE;
c) Macroscopia;
d) Processamento automático de tecidos;
e) Inclusão dos fragmentos em blocos de parafina;
f) Microtomia, coloração e montagem das lâminas.



O prazo de execução e entrega das lâminas será de até 05 (cinco) dias úteis, contados
da entrada (cadastramento) no LE.



Deverá sempre ser acordada previamente, quando for necessária a confecção de
lâminas com colorações especiais e de imuno-histoquímica com marcadores especiais,
pois poderá variar o prazo de entrega.

3. Da remuneração pelos Serviços


Para a execução das atividades será cobrado o valor de R$ 40,00 (quarenta reais) por
lâmina confeccionada, nos casos comuns, tanto para lâminas de exames
anatomopatológicos quanto para as de imunohistoquímicos. Os casos especiais
deverão ser orçados previamente, e serão cobrados conforme demanda.



O LE irá emitir as Notas Fiscais respectivas e entregá-las ao pesquisador contratante,
com cópia à PUCRS, através do e-mail pesquisa.projetos@pucrs.br até o dia 10 do mês
subsequente para ser paga até o dia 30.



As Notas Fiscais em nome do respectivo pesquisador, CPF, nome e número do projeto
referentes aos serviços prestados serão acompanhadas por boleto bancário com a
data de vencimento.



A responsabilidade pelo pagamento dos serviços prestados pelo LE fica a cargo
exclusivo do professor pesquisador que consta na Nota Fiscal emitida.



No caso de inadimplemento ou atraso sobre os pagamentos, incidirá sobre o valor
em mora multa de 2%, juros de 1% ao mês e correção monetária pela variação do
IGPM.

Em caso de dúvidas entrar em contato com o Escritório de Apoio ao Pesquisador (EAP) da
PUCRS através do e-mail pesquisa.projetos@pucrs.br

