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• ETAPA PRÉ-ANALÍTICA
• Orientação ao paciente

• Anamnese e acomodação do paciente

• Preparo do material para coleta

• Coleta e identificação da amostra

• Processamento e armazenamento da amostra

Etapas do diagnóstico laboratorial

70% dos 
erros

ocorrem
nesta etapa

Etapas do diagnóstico laboratorial

• ETAPA ANALÍTICA
• Escolha de vidrarias e ponteiras

• Preparação do reagente

• Pipetagem da amostra

• Incubação da amostra em banho-maria à 37°C

• Leitura pelo equipamento de análise
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Etapas do diagnóstico laboratorial

Etapa

pré-analítica

Etapa

analítica

Etapa

pós-analítica

Etapas do diagnóstico laboratorial

• ETAPA PÓS-ANALÍTICA
• Resultado

• Processamento do resultado (curva ou fator de calibração)

• Digitação
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Etapa pré-analítica

• Orientações ao paciente

• Nos dias que antecedem a coleta:

• Jejum ideal*

• Dieta

• Atividade física

• Relação sexual

• Medicamentos e álcool

Etapa pré-analítica

• Orientações ao paciente

• Nos dias que antecedem a coleta:

• Jejum ideal

• Dieta

• Atividade física

• Relação sexual

• Medicamentos e álcool

§ Qual o tempo indicado?
§ 8h – Maioria dos exames
§ 12h – Perfil lipídico – Triglicerídeos
§ Nunca acima de 16h

§ Qual o porquê do jejum?
§ Estado pós-alimentação
§ Turbidez do soro
§ Interferência em algumas metodologias
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Etapa pré-analítica

• Orientações ao paciente

• Nos dias que antecedem a coleta:

• Jejum ideal

• Dieta

• Atividade física

• Relação sexual

• Medicamentos e álcool

Etapa pré-analítica

• No dia da coleta

• Recepção do paciente

• Identificação do paciente

• Verificação da solicitação

SOLICITAÇÃO DE EXAMES

Nome Completo: Maria dos Santos
Sexo: Feminino
Idade: 50 anos
Indicação Clínica: DM2

Solicito:
• Glicemia em jejum
• Glicemia pós-prandial
• Colesterol total e frações
• Triglicerídeos

Data: 01/02/18

_________________
Dr. João da Silva

CRM: 00000

João da Silva
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Projeto físico

Espera/
Recepção

Box de Coleta Área para classificação e 
distribuição das amostras

Box de coleta
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Ambiente de coleta  
e mobiliários

O ambiente onde é realizada a coleta de amostras – o espaço físico, os mobiliários e os acessórios – é 
importante para receber e acolher o usuário e auxiliar no bom desempenho do profissional. Neste capítulo 
você conhecerá as normas, os padrões e as recomendações definidas para o ambiente de coleta.

Infraestrutura para a coleta de amostras por 
punção venosa

 ■ Demanda de até 15 usuários por hora: o espaço físico para a 
coleta pode ser constituído por uma única sala com área mínima 
de 3,6 m² e um lavatório. 

 ■ Demanda superior a 15 usuários por hora: serão necessários 
boxes adicionais de coleta com área mínima de 1,5 m² cada um.  
Lembre-se: deve existir um lavatório para cada 6 (seis) boxes, 
conforme a RDC nº 50/2002 – Projetos Físicos G 1.

Recomenda-se que o local de coleta tenha as seguintes características:
 ■ Pisos impermeáveis, laváveis e resistentes às soluções desinfetantes;
 ■ Paredes lisas, resistentes e com divisórias constituídas de materiais 

lisos, duráveis, impermeáveis, laváveis e resistentes às soluções 
desinfetantes;

 ■ Ambiente de coleta com ventilação natural ou artificial, com 
temperatura variando entre 20 e 26ºC para o conforto do usuário 
e dos profissionais de saúde;

 ■ Iluminação que permita a perfeita visualização do ambiente, do 
usuário e dos materiais usados na coleta;

 ■ Janelas protegidas por telas para evitar a entrada de insetos; 
 ■ Local com dimensões que permitam a passagem de macas e o livre 

trânsito dos portadores de necessidades especiais.

1 Glossário
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Mobiliários e acessórios para a coleta de amostras 
de sangue

Além do espaço físico para a coleta de amostras de sangue são 
necessários os seguintes mobiliários e acessórios: 

 ■ Bancada com cantos arredondados e materiais de baixa ou 
nenhuma porosidade;

 ■ Cadeira com braçadeira regulável ou suporte para braço. 
Recomenda-se que a cadeira tenha apoio lateral para os braços, 
pois se o usuário desmaiar sua queda será evitada; 

 ■ Maca, em local acessível e próximo da sala de coleta; 
 ■ Lixeira para lixo comum;
 ■ Lixeira para material potencialmente infectante.

Figura 1 – Mobiliários e acessórios para coleta de amostras.

Atenção
Não existem normas sobre a área física para coleta de sangue 
por punção digital, pois esse tipo de coleta pode ser realizado 
em qualquer local, desde que observados os cuidados de 
biossegurança tanto para o usuário quanto para o profi ssional e 
o meio ambiente (descarte seguro de material perfurocortante e 
potencialmente infectante).
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Preparo do material para coleta
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Materiais para a coleta  
de amostras

Além do ambiente adequado é fundamental ter cuidado com os materiais que serão utilizados. 
Neste capítulo você conhecerá a lista de todos os materiais necessários, as normas e as 
regulamentações específicas para tubos e agulhas.

Materiais necessários para coleta – insumos

Materiais necessários para todos os tipos de coleta de sangue

1

2

3

7

8

9

4

5

6

Figura 2– Materiais para coleta de sangue.

1. Gaze ou algodão hidrófilo; 
2. Álcool etílico a 70% peso/

peso (p/p);
3. Etiquetas para identificação 

de amostras;
4. Caneta esferográfica;
5. Estantes para os tubos; 
6. Recipiente de paredes rígidas 

e próprio para desprezar 
material perfurocortante. 

7. Garrote;
8. Luvas descartáveis;
9. Curativos.

Além dos materiais listados acima, apresentamos, nas tabelas a 
seguir, os materiais específicos que serão necessários para os diferentes 
tipos de coleta.
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Materiais para coletas com sistema a vácuo

2
3

4

56

1

Figura 3– Materiais para coleta a vácuo.

1. Garrote.
2. Curativo adesivo.
3. Escalpe descartável com 

dispositivo de segurança.
4. Agulha descartável com 

dispositivo de segurança.
5. Adaptador para agulha.
6. Tubos a vácuo.

Materiais para coletas com seringa e agulha

1 2 3

4

56

Figura 4– Materiais para coleta com seringa e agulha.

1. Garrote.
2. Curativo adesivo.
3. Seringa.
4. Agulha.
5. Escalpe descartável com 

dispositivo de segurança.
6. Tubos.

Materiais para coletas por punção digital 

1

2

3

Figura 5– Materiais para coleta por punção digital.

1. Cartão de coleta com círculos 
demarcados em papel-filtro 
e área para identificação da 
amostra.

2. Lanceta.
3. Suporte para secagem do 

papel-filtro.
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Etapa pré-analítica

� Sistemas de coleta:

Coleta a 
vácuo

Seringa e 
agulha
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Coleta à vácuo

Agulhas

CALIBRES:
• 25x7mm: 22G (Preta)

• Geriátricos e Pediátricos

• 25x8mm: 21G (verde)
• Bom acesso venoso

Adaptadores Tubos

• Simples: Reutilizável ???

• Com dispositivo de segurança:
uso único

• Tubos contendo vácuo
• Cores diferentes
• Padrão internacional
• Com ou sem anticoagulantes
• Descrição do volume
• Tampa segura e corpo transparente

Seleção de tubos para coleta

Cor	da	tampa Anticoagulante Setor (Laboratório) Exames

--- Bioquímica
Imunologia

Glicose,	Colesterol,	etc.
VDRL,	ASLO,	PCR, etc

EDTA Bioquímica
Hematologia

Hemoglobina	glicada
Hemograma, VHS,	etc.

Citrato de	Sódio Hematologia
(coagulação) TP,	TTPA

Heparina sódica Bioquímica
Imunologia Glicose

Fluoreto	de	Sódio	+	
EDTA Bioquímica Glicose
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Seleção dos tubos para coleta

Citrato trissódico 9:1  - Azul claro   
Testes de coagulação 
Citrato trissódico 4:1 – Preta – 
 Velocidade de 
hemossedimentação 

Citrato trissódico 9:1 – Azul Claro – Testes de coagulação
Citrato trissódico 4:1 – Preta – Velocidade de hemossedimentação

Tubo com gel separador

• Gel	– Barreira	física

• Seu	uso	evita	a	transferência	da	amostra	para	outro	

tubo,	assim:
• Elimina	os	riscos	de	troca	de	amostras	que	poderiam	ocorrer	durante	a	

separação	da	amostra	de	soro	para	outro	tubo;

• Otimiza	o	trabalho	do	técnico;

• Reduz	o	risco	de	acidentes	de	trabalho.
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Tempo de coagulação - Soro

TIPOS
(Tubos para	obtenção	de	soro)

TEMPO	DE	COAGULAÇÃO
(minutos)

Sem	ativador	de	coágulo	
(tampa	vermelha*) 60

Com	ativador	de	coágulo	
(tampa	vermelha*) 30

Com	gel	separador	e	ativador	de	coágulo	(tampa
amarela) 30

Com	gel	separador	e	acelerador de	coágulo	(tampa	
laranja) 3	a	5

* Cores de tampas dos tubos de coleta a vácuo conforme ISO 6710.2

Tempos mínimos de retração de coágulo recomendados antes da centrifugação

Soro X Plasma

• Obtido	a	partir	da	coleta	de	
sangue	em	tubo	sem	
anticoagulante

• Não	contem	fibrinogênio

PlasmaSoro

• Obtido	a	partir	da	coleta	de	
sangue	em	tubo	contendo	
algum	tipo	de	anticoagulante

• Contem	fibrinogênio
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Coleta com seringa e agulha

Escalpe

• Pacientes que necessitam de coletas seriadas

• Crianças

• Pessoas com veias muito finas e difíceis
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Locais de escolha para punção venosa

Locais de escolha para punção venosa
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Áreas que não devem ser puncionadas

• Áreas com terapia ou hidratação intravenosa de qualquer espécie;
• Locais com cicatrizes de queimadura;

• Membro superior próximo ao local onde foi realizada mastectomia,
cateterismo ou qualquer outro procedimento cirúrgico;

• Áreas com hematomas;

• Áreas da pele com ferimentos, abscessos e outras lesões;
• Veias que já sofreram trombose porque são pouco flexíveis, com

paredes endurecidas;

• Veias com múltiplas punções recentes.

Dicas

• Posicione o braço do usuário, mantendo-o levemente inclinado 
para baixo;

• Braço deve estar apoiado firmemente pelo descanso e o 
cotovelo não deve estar dobrado;

• Abrir e fechar a mão em movimentos suaves;
• Abaixar o braço e novamente abrir e fechar a mão em 

movimentos suaves;
• Massageie delicadamente o braço do usuário, no sentido do 

punho para o cotovelo.
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Procedimento de coleta

Verificar utensílios

Identificar o paciente, 
solicitação médica e tubos

Acomodar o paciente e explicar o 
procedimento

Lavar as mãos e calçar as 
luvas

Procedimento de coleta

 

1. Preparo do material
(Vácuo) 1. Preparo do material

(Seringa e Agulha)
2. Garroteamento, 

seleção da veia

3. Antissepsia 4. Punção (Vácuo) 4. Punção (Seringa e 
agulha)
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Procedimento de coleta
 

9. Compressão8. Remoção da agulha
(Seringa e agulha)

5. Troca de tubos
(Vácuo)

6. Homogeneizar por
inversão

7. Liberação do garrote

8. Remoção da agulha
(Vácuo)

Procedimento de coleta

 

**Dispositivo de 
transferência 

Essa contaminação numa coleta de sangue venoso pode ocorrer quando:

• na coleta de sangue a vácuo, o sangue do paciente entrar no tubo e se
misturar ao ativador de coágulo ou anticoagulante, contaminando a agu-
lha distal (recoberta pela manga de borracha da agulha de coleta múlti-
pla de sangue a vácuo) quando ela penetrar a rolha do tubo (Figura 16);

• na coleta com seringa e agulha, pelo contato da ponta da seringa com o
anticoagulante ou ativador de coágulo na parede do tubo, quando o san-
gue for colocado dentro do tubo;

• na coleta com seringa e agulha, usar o dispositivo de transferência para
tubos a vácuo (Figura 17); onde o sangue que estiver dentro da seringa
entra no tubo e se mistura ao ativador de coágulo ou anticoagulante, po-
dendo contaminar a agulha distal (recoberta pela manga de borracha do
dispositivo de transferência) quando ela penetrar e perfurar a rolha do
tubo (CLSI H3-A6, Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Speci-
mens by Venipunctures; Approved Standard, 6thed.).

Em dezembro de 2003, a ordem de coleta da CLSI foi reformulada, contem-
plando também a coleta em tubos plásticos. Isso ocorreu porque os tubos plás-

RECOMENDAÇÕES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE PATOLOGIA CLÍNICA/MEDICINA LABORATORIAL PARA COLETA DE SANGUE VENOSO
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Figura 16: Contaminação da agulha no momento
da coleta.

Figura 17: Seringa conectada ao dispositivo de transferência e tubo
a vácuo.

ticos para soro (tampa vermelha ou amarela com gel separador) contêm ativa-
dor de coágulo em seu interior, o que pode alterar os resultados dos testes de
coagulação. Devido a este componente, estes tubos devem ser colhidos depois
do tubo para coagulação (tampa azul), como veremos abaixo.

Empregando-se coleta com tubos de vidro: os tubos para soro (tampa ver-
melha) podem ser colhidos normalmente, antes dos tubos para coagulação
(tampa azul), pois não possuem ativador de coágulo.

Estudos demonstram que os resultados do tempo de protrombina (TP), In-
ternational Normalized Ratio (INR), e o tempo de tromboplastina parcial ati-
vado (TTPA) não sofrem interferência se avaliados no primeiro tubo coletado,
sem a necessidade da coleta prévia de um tubo de descarte. Esses estudos não
comprovaram a hipótese de que as amostras para os ensaios rotineiros de coa-
gulação deveriam ser obtidas após a coleta do tubo de descarte, para minimi-
zar o efeito da ação da tromboplastina tecidual. Segundo o documento CLSI
H21-A5, Collection, transport, and processing of blood specimens for testing plasma-
based coagulation assays and molecular hemostasis assays; approved guideline – 5th

edition, a evidência acerca da necessidade da coleta prévia de um tubo de des-
carte para testes de coagulação é circunstancial. Assim, não existem publica-
ções recentes que indiquem ser esta prática absolutamente necessária ou des-
necessária, quando se recorre ao sistema de coleta a vácuo.

Ao realizar a coleta com sistema de escalpe, sendo o tubo para testes de coa-
gulação o primeiro a ser coletado, deve-se utilizar o tubo de descarte. O uso do
tubo de descarte tem por finalidade preencher o espaço “morto” do escalpe, para
garantir a proporção adequada do anticoagulante em relação ao sangue total.
Para fins de descarte, utilize um tubo para coagulação ou sem qualquer aditivo.

Ainda, segundo esse documento, alguns serviços utilizam a técnica da “du-
pla seringa” para a coleta de sangue para hemostasia. Nesse tipo de procedimen-
to, a seringa com a agulha, sem qualquer tipo de aditivo, é utilizada para a ob-
tenção da primeira amostra. Após essa primeira coleta, mantendo a agulha na
veia puncionada, retira-se cuidadosamente a seringa e encaixa-se uma segunda,
contendo o anticoagulante adequado. O sangue coletado na segunda seringa
representa a amostra adequada a ser utilizada para os testes de hemostasia.

Nota: Nos casos em que a coleta for feita com escalpe e o primeiro tubo a ser colhido for
o tubo de citrato ou um tubo de menor volume de aspiração, deve-se, primeiro, co-
lher um tubo de descarte. O tubo de descarte deve ser usado para preencher com
sangue o espaço morto do tubo vinílico do escalpe, assegurando a manutenção da
proporção sangue/anticoagulante no tubo e também o volume exato de sangue
que foi colhido dentro do tubo.

PROCEDIMENTOS DE COLETA DE SANGUE VENOSO
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**Dispositivo de 
transferência 

10. Descarte do material 
em local seguro e 

apropriado
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Detalhes do procedimento
• Antissepsia

• Umedecer o algodão no momento da coleta

• Álcool etílico 70%

• Iodeto de povidona 1 a 10%

• Sem álcool: clorexidina, sabão neutro

• Antissepsia de dentro para fora ou de baixo para cima

• Esperar a secagem

• Evita hemólise e ardência da punção

• Não assoprar

• Não abanar

• Não tocar na região

� Antissepsia 
� Umedecer o algodão no momento da coleta 

▪ Álcool etílico 70%  
▪ Iodeto de povidona 1 a 10%  
▪ Gluconato de clorexidina para hemoculturas,  
▪ Sem álcool: Clorexidana, sabão neutro 
▪ Antissepsia do centro para fora 

� Esperar a secagem – 30 segundos 
� Evita hemólise e ardência na punção 
� Não assoprar 
� Não abanar 
� Não tocar na região 

 

� Antissepsia 
� Umedecer o algodão no momento da coleta 

▪ Álcool etílico 70%  
▪ Iodeto de povidona 1 a 10%  
▪ Gluconato de clorexidina para hemoculturas,  
▪ Sem álcool: Clorexidana, sabão neutro 
▪ Antissepsia do centro para fora 

� Esperar a secagem – 30 segundos 
� Evita hemólise e ardência na punção 
� Não assoprar 
� Não abanar 
� Não tocar na região 

 

Detalhes do procedimento

• Uso correto do torniquete:
• 8-10 cm acima do local da punção

• Não interromper o fluxo arterial

• Tempo de garroteamento máximo: 1 min

• Laço ou encaixe para cima

• Não dar tapas

• Após localizar a veia afrouxe o torniquete

• Aguarde 2 min antes de garrotear novamente para fazer a punção

� Uso correto do torniquete 
 

� 8 cm acima do local da punção; 
� Não interromper o fluxo arterial 
� Tempo de garroteamento máx: 1 minuto 
� Laço para cima 
� Cobrir com papel toalha,  se alérgico à látex 
� Não dar tapas 
� Após localizar a veia afrouxe o garrote.  
� Aguarde no mínimo 2 minutos antes de  
garrotear novamente para fazer a punção. 
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� Não interromper o fluxo arterial 
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Detalhes do procedimento
• Angulação correta da agulha

� Angulação correta da agulha 

Angulação 
da agulha 

30º - 45º 

Bisel para 
cima 

Esticar a pele com a outra mão  

Segurar a pele com a outra mão

• Deve-se tomar cuidado quando o sangue não for obtido logo na primei-
ra punção, para evitar complicações.

• As figuras a seguir exemplificam alguns problemas que podem ocorrer
nas situações em que a punção venosa não foi feita adequadamente e
apresentam algumas alternativas para resolvê-los.

• O bisel está encostado na parede superior da veia (Figura 51).

RECOMENDAÇÕES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE PATOLOGIA CLÍNICA/MEDICINA LABORATORIAL PARA COLETA DE SANGUE VENOSO
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Figura 48: Correta angulação na coleta (30°).

Figura 49: Incorreta angulação na coleta.

Figura 50: Punção venosa adequada.

Figura 51: Interrupção do fluxo sanguíneo.

O ideal é inclinar um pouco para cima e avançar um pouco a agulha, per-
mitindo a passagem do fluxo sanguíneo para dentro desta.

Na Figura 52, a parte posterior da agulha está encostada na parede da veia.

Deve-se, então, retroceder um pouco com a agulha e girar sutilmente o
adaptador ou a seringa, permitindo a recomposição do fluxo sanguíneo.

• Veia transfixada pela agulha de coleta (Figura 53).

Neste caso, deve-se retroceder um pouco a agulha, observando a retomada
do fluxo.

A Figura 54 apresenta uma penetração parcial na veia.

É eminente a formação de hematoma nesse caso. Pode-se observar o extra-
vasamento de sangue abaixo da pele. Para evitar que seja feita uma segunda
punção, deve-se introduzir um pouco mais a agulha no braço do paciente,
tranquilizando-o. Após o término da coleta, fazer compressa com gelo.
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Figura 52: Interrupção do fluxo sanguíneo.

Figura 53: A agulha transfixou a veia.

Figura 54: O bisel da agulha penetrou parcialmente a
veia do paciente.

• Deve-se tomar cuidado quando o sangue não for obtido logo na primei-
ra punção, para evitar complicações.

• As figuras a seguir exemplificam alguns problemas que podem ocorrer
nas situações em que a punção venosa não foi feita adequadamente e
apresentam algumas alternativas para resolvê-los.

• O bisel está encostado na parede superior da veia (Figura 51).
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Figura 48: Correta angulação na coleta (30°).

Figura 49: Incorreta angulação na coleta.

Figura 50: Punção venosa adequada.

Figura 51: Interrupção do fluxo sanguíneo.

O ideal é inclinar um pouco para cima e avançar um pouco a agulha, per-
mitindo a passagem do fluxo sanguíneo para dentro desta.

Na Figura 52, a parte posterior da agulha está encostada na parede da veia.

Deve-se, então, retroceder um pouco com a agulha e girar sutilmente o
adaptador ou a seringa, permitindo a recomposição do fluxo sanguíneo.

• Veia transfixada pela agulha de coleta (Figura 53).

Neste caso, deve-se retroceder um pouco a agulha, observando a retomada
do fluxo.

A Figura 54 apresenta uma penetração parcial na veia.

É eminente a formação de hematoma nesse caso. Pode-se observar o extra-
vasamento de sangue abaixo da pele. Para evitar que seja feita uma segunda
punção, deve-se introduzir um pouco mais a agulha no braço do paciente,
tranquilizando-o. Após o término da coleta, fazer compressa com gelo.
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Figura 52: Interrupção do fluxo sanguíneo.

Figura 53: A agulha transfixou a veia.

Figura 54: O bisel da agulha penetrou parcialmente a
veia do paciente.

30º - 45º

Bisel para 
cima

Detalhes do procedimento

• Angulação correta da agulha

• Deve-se tomar cuidado quando o sangue não for obtido logo na primei-
ra punção, para evitar complicações.

• As figuras a seguir exemplificam alguns problemas que podem ocorrer
nas situações em que a punção venosa não foi feita adequadamente e
apresentam algumas alternativas para resolvê-los.

• O bisel está encostado na parede superior da veia (Figura 51).
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Figura 48: Correta angulação na coleta (30°).

Figura 49: Incorreta angulação na coleta.

Figura 50: Punção venosa adequada.

Figura 51: Interrupção do fluxo sanguíneo.

O ideal é inclinar um pouco para cima e avançar um pouco a agulha, per-
mitindo a passagem do fluxo sanguíneo para dentro desta.

Na Figura 52, a parte posterior da agulha está encostada na parede da veia.

Deve-se, então, retroceder um pouco com a agulha e girar sutilmente o
adaptador ou a seringa, permitindo a recomposição do fluxo sanguíneo.

• Veia transfixada pela agulha de coleta (Figura 53).

Neste caso, deve-se retroceder um pouco a agulha, observando a retomada
do fluxo.

A Figura 54 apresenta uma penetração parcial na veia.

É eminente a formação de hematoma nesse caso. Pode-se observar o extra-
vasamento de sangue abaixo da pele. Para evitar que seja feita uma segunda
punção, deve-se introduzir um pouco mais a agulha no braço do paciente,
tranquilizando-o. Após o término da coleta, fazer compressa com gelo.
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Figura 52: Interrupção do fluxo sanguíneo.

Figura 53: A agulha transfixou a veia.

Figura 54: O bisel da agulha penetrou parcialmente a
veia do paciente.

• Deve-se tomar cuidado quando o sangue não for obtido logo na primei-
ra punção, para evitar complicações.

• As figuras a seguir exemplificam alguns problemas que podem ocorrer
nas situações em que a punção venosa não foi feita adequadamente e
apresentam algumas alternativas para resolvê-los.

• O bisel está encostado na parede superior da veia (Figura 51).
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Figura 48: Correta angulação na coleta (30°).

Figura 49: Incorreta angulação na coleta.

Figura 50: Punção venosa adequada.

Figura 51: Interrupção do fluxo sanguíneo.

O ideal é inclinar um pouco para cima e avançar um pouco a agulha, per-
mitindo a passagem do fluxo sanguíneo para dentro desta.

Na Figura 52, a parte posterior da agulha está encostada na parede da veia.

Deve-se, então, retroceder um pouco com a agulha e girar sutilmente o
adaptador ou a seringa, permitindo a recomposição do fluxo sanguíneo.

• Veia transfixada pela agulha de coleta (Figura 53).

Neste caso, deve-se retroceder um pouco a agulha, observando a retomada
do fluxo.

A Figura 54 apresenta uma penetração parcial na veia.

É eminente a formação de hematoma nesse caso. Pode-se observar o extra-
vasamento de sangue abaixo da pele. Para evitar que seja feita uma segunda
punção, deve-se introduzir um pouco mais a agulha no braço do paciente,
tranquilizando-o. Após o término da coleta, fazer compressa com gelo.
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Figura 52: Interrupção do fluxo sanguíneo.

Figura 53: A agulha transfixou a veia.

Figura 54: O bisel da agulha penetrou parcialmente a
veia do paciente.

Angulação correta Angulação incorreta
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Detalhes do procedimento
• Angulação correta da agulha

• Deve-se tomar cuidado quando o sangue não for obtido logo na primei-
ra punção, para evitar complicações.

• As figuras a seguir exemplificam alguns problemas que podem ocorrer
nas situações em que a punção venosa não foi feita adequadamente e
apresentam algumas alternativas para resolvê-los.

• O bisel está encostado na parede superior da veia (Figura 51).
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Figura 48: Correta angulação na coleta (30°).

Figura 49: Incorreta angulação na coleta.

Figura 50: Punção venosa adequada.

Figura 51: Interrupção do fluxo sanguíneo.

O ideal é inclinar um pouco para cima e avançar um pouco a agulha, per-
mitindo a passagem do fluxo sanguíneo para dentro desta.

Na Figura 52, a parte posterior da agulha está encostada na parede da veia.

Deve-se, então, retroceder um pouco com a agulha e girar sutilmente o
adaptador ou a seringa, permitindo a recomposição do fluxo sanguíneo.

• Veia transfixada pela agulha de coleta (Figura 53).

Neste caso, deve-se retroceder um pouco a agulha, observando a retomada
do fluxo.

A Figura 54 apresenta uma penetração parcial na veia.

É eminente a formação de hematoma nesse caso. Pode-se observar o extra-
vasamento de sangue abaixo da pele. Para evitar que seja feita uma segunda
punção, deve-se introduzir um pouco mais a agulha no braço do paciente,
tranquilizando-o. Após o término da coleta, fazer compressa com gelo.
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Figura 52: Interrupção do fluxo sanguíneo.

Figura 53: A agulha transfixou a veia.

Figura 54: O bisel da agulha penetrou parcialmente a
veia do paciente.

• Deve-se tomar cuidado quando o sangue não for obtido logo na primei-
ra punção, para evitar complicações.

• As figuras a seguir exemplificam alguns problemas que podem ocorrer
nas situações em que a punção venosa não foi feita adequadamente e
apresentam algumas alternativas para resolvê-los.

• O bisel está encostado na parede superior da veia (Figura 51).
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Figura 48: Correta angulação na coleta (30°).

Figura 49: Incorreta angulação na coleta.

Figura 50: Punção venosa adequada.

Figura 51: Interrupção do fluxo sanguíneo.

O ideal é inclinar um pouco para cima e avançar um pouco a agulha, per-
mitindo a passagem do fluxo sanguíneo para dentro desta.

Na Figura 52, a parte posterior da agulha está encostada na parede da veia.

Deve-se, então, retroceder um pouco com a agulha e girar sutilmente o
adaptador ou a seringa, permitindo a recomposição do fluxo sanguíneo.

• Veia transfixada pela agulha de coleta (Figura 53).

Neste caso, deve-se retroceder um pouco a agulha, observando a retomada
do fluxo.

A Figura 54 apresenta uma penetração parcial na veia.

É eminente a formação de hematoma nesse caso. Pode-se observar o extra-
vasamento de sangue abaixo da pele. Para evitar que seja feita uma segunda
punção, deve-se introduzir um pouco mais a agulha no braço do paciente,
tranquilizando-o. Após o término da coleta, fazer compressa com gelo.
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Figura 52: Interrupção do fluxo sanguíneo.

Figura 53: A agulha transfixou a veia.

Figura 54: O bisel da agulha penetrou parcialmente a
veia do paciente.

• Deve-se tomar cuidado quando o sangue não for obtido logo na primei-
ra punção, para evitar complicações.

• As figuras a seguir exemplificam alguns problemas que podem ocorrer
nas situações em que a punção venosa não foi feita adequadamente e
apresentam algumas alternativas para resolvê-los.

• O bisel está encostado na parede superior da veia (Figura 51).
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Figura 48: Correta angulação na coleta (30°).

Figura 49: Incorreta angulação na coleta.

Figura 50: Punção venosa adequada.

Figura 51: Interrupção do fluxo sanguíneo.

O ideal é inclinar um pouco para cima e avançar um pouco a agulha, per-
mitindo a passagem do fluxo sanguíneo para dentro desta.

Na Figura 52, a parte posterior da agulha está encostada na parede da veia.

Deve-se, então, retroceder um pouco com a agulha e girar sutilmente o
adaptador ou a seringa, permitindo a recomposição do fluxo sanguíneo.

• Veia transfixada pela agulha de coleta (Figura 53).

Neste caso, deve-se retroceder um pouco a agulha, observando a retomada
do fluxo.

A Figura 54 apresenta uma penetração parcial na veia.

É eminente a formação de hematoma nesse caso. Pode-se observar o extra-
vasamento de sangue abaixo da pele. Para evitar que seja feita uma segunda
punção, deve-se introduzir um pouco mais a agulha no braço do paciente,
tranquilizando-o. Após o término da coleta, fazer compressa com gelo.

PROCEDIMENTOS DE COLETA DE SANGUE VENOSO

53

Figura 52: Interrupção do fluxo sanguíneo.

Figura 53: A agulha transfixou a veia.

Figura 54: O bisel da agulha penetrou parcialmente a
veia do paciente.

• Deve-se tomar cuidado quando o sangue não for obtido logo na primei-
ra punção, para evitar complicações.

• As figuras a seguir exemplificam alguns problemas que podem ocorrer
nas situações em que a punção venosa não foi feita adequadamente e
apresentam algumas alternativas para resolvê-los.

• O bisel está encostado na parede superior da veia (Figura 51).
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Figura 48: Correta angulação na coleta (30°).

Figura 49: Incorreta angulação na coleta.

Figura 50: Punção venosa adequada.

Figura 51: Interrupção do fluxo sanguíneo.

O ideal é inclinar um pouco para cima e avançar um pouco a agulha, per-
mitindo a passagem do fluxo sanguíneo para dentro desta.

Na Figura 52, a parte posterior da agulha está encostada na parede da veia.

Deve-se, então, retroceder um pouco com a agulha e girar sutilmente o
adaptador ou a seringa, permitindo a recomposição do fluxo sanguíneo.

• Veia transfixada pela agulha de coleta (Figura 53).

Neste caso, deve-se retroceder um pouco a agulha, observando a retomada
do fluxo.

A Figura 54 apresenta uma penetração parcial na veia.

É eminente a formação de hematoma nesse caso. Pode-se observar o extra-
vasamento de sangue abaixo da pele. Para evitar que seja feita uma segunda
punção, deve-se introduzir um pouco mais a agulha no braço do paciente,
tranquilizando-o. Após o término da coleta, fazer compressa com gelo.
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Figura 52: Interrupção do fluxo sanguíneo.

Figura 53: A agulha transfixou a veia.

Figura 54: O bisel da agulha penetrou parcialmente a
veia do paciente.

• Em caso de colabamento venoso (Figura 55), retirar ou afrouxar o torni-
quete, para permitir o restabelecimento da circulação. Em seguida, re-
troceder um pouco a agulha, para permitir que o fluxo sanguíneo de-
sobstrua.

• Utilizar a marca guia do adaptador de coleta de sangue a vácuo. Ela ser-
ve como orientação quando, no meio de uma punção sem fluxo com o
tubo já inserido no sistema de coleta a vácuo, o flebotomista necessita de-
sobstruir a veia colabada retrocedendo um pouco o tubo. O tubo perderá
o vácuo, caso este retrocesso seja após a marca guia.

• Se, durante o ato da coleta, houver suspeita de colabamento da veia puncionada,
recomenda-se virar lenta e cuidadosamente o adaptador de coleta de sangue a vá-
cuo para que o bisel seja desobstruído, permitindo a recomposição da luz da veia
e liberação do fluxo sanguíneo.

• Caso ocorra a perda do vácuo, substituir o tubo.
• Evitar movimentos de busca aleatória da veia. Esse procedimento induz a hemó-

lise e resulta na formação de hematoma. Em muitos casos, é aconselhável reali-
zar nova punção em outro sítio.

• Punção acidental de artéria: o fluxo arterial é muito mais rápido que o venoso. O
sangue arterial tende a uma cor avermelhada, mais “viva“, devido à maior oxige-
nação da hemoglobina. Ao puncionar acidentalmente uma artéria, recomenda-se
retirar rapidamente a agulha e, em seguida, realizar compressão vigorosa no local
da punção, até a parada do sangramento. O supervisor necessita ser notificado.

4.13 Coletas em Condições Particulares
4.13.1 Coleta de sangue via cateter de infusão

A coleta de sangue via cateter de infusão não é recomendada devido aos
riscos inerentes a esse procedimento, como contaminações no local da coleta e
no cateter, além de aumento considerável do volume a ser colhido.

RECOMENDAÇÕES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE PATOLOGIA CLÍNICA/MEDICINA LABORATORIAL PARA COLETA DE SANGUE VENOSO

54

Figura 55: Processo de colabamento venoso.

Além disso, a composição da amostra pode ser profundamente afetada pe-
los fluidos que foram infundidos, o que pode gerar resultados incorretos nos
exames laboratoriais realizados.

A Tabela 7 descreve algumas substâncias afetadas por coletas em cateter de
infusão.

Nos casos em que for imprescindível essa forma de coleta, deve-se tomar
alguns cuidados, como:

• obter o consentimento do médico assistente;
• o flebotomista deve ser minuciosamente treinado e deve respeitar rigo-

rosamente as normas padronizadas pela instituição;
• comunicar ao laboratório que foi feita uma coleta através de um cateter

de infusão e anotar no pedido a substância que está sendo infundida
(soro fisiológico, glicose, dextran, medicamentos etc.). Tudo isso porque
é possível haver influência do local da coleta sobre a composição do plas-
ma/soro e, consequentemente, sobre o resultado obtido;

• uma quantidade adequada do fluido contido no cateter deve ser despre-
zada antes que amostras sejam colhidas para testes diagnósticos (Figura
56). O volume a ser desprezado dependerá do volume de espaço morto
de cada cateter em particular. É recomendável descartar duas vezes o es-
paço morto em testes que não sejam para estudos de hemostasia.

Deve-se planejar a hora da coleta de acordo com cada tipo de infusão, con-
forme a Tabela 8.
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Figura 56: Ilustração de coleta de san-
gue a vácuo em acesso de cateter.

A agulha transfixou a 
veia

Colabamento/estenose
venosa

Penetração parcial do 
bisel na veia

Interrupção do fluxo
sanguineo

Ao final da coleta

• Recomendar ao paciente:
• Não dobrar o braço

• Não carregar peso ou bolsa a tiracolo no mesmo lado da punção por, no 
mínimo, 1 hora

• Certificar-se das condições gerais do paciente:
• Perguntar se ele está em condições de se locomover sozinho
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Equimose ou hematoma
• Causas

• Veia muito frágil ou muito pequena em relação ao calibre da agulha

• A agulha ultrapassa a parede posterior da veia puncionada

• Diversas tentativas de punção sem sucesso

• A agulha é removida sem remover o torniquete

• Pressão inadequada aplicada no local da punção após a coleta

� Extravasamento do sangue para o tecido, durante ou após a punção 

Veia frágil ou muito pequena, em relação ao calibre da agulha. 

A agulha ultrapassa a parede posterior da veia puncionada 

Diversas tentativas de punção sem sucesso 

A agulha é removida sem antes remover o torniquete. 

Pressão inadequada aplicada no local da punção após a coleta 

Sequencia correta dos tubos

Frascos para hemocultura

Tubos com citrato (tampa azul claro)

Tubos para soro com ativador de coágulo 
(com ou sem gel separador – tampa 

vermelha ou amarela)

Tubos com Heparina (com ou sem gel 
separador – tampa verde)

Tubos com EDTA (tampa roxa)

Tubos com Fluoreto (tampa cinza)
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Coletas em condições especiais
• Coletas seriadas de amostras de sangue

• Curva glicêmica – avaliação da ação da insulina após 
sobrecarga de glicose

• Teste de tolerância à lactose – avaliação da atividade da enzima 
lactase após sobrecarga de lactose

• Primeira coleta: Coleta basal em jejum

• Adm 75g de dextrose por V.O. ou 50g de lactose

• Demais coletas a cada 30 min até completar 2h (30, 60, 90 e 120 min)

Identificação dos frascos
• Identificar todas as garrafas com as informações do paciente (Figura 63).
• Não escrever ou colar etiquetas sobre o código de barras que é utilizado

como instrumento para reconhecer a garrafa.
• Não colar etiquetas na garrafa.

Descarte
• Descartar o kit de coleta com segurança, de acordo com regulamentações

locais (Figura 64).

• Culturas adicionais podem ser colhidas do mesmo modo.
• Locais de punção diferentes devem ser utilizados para cada hemocultu-

ra coletada.
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Figura 63

Figura 64

4.15 Coleta de Sangue para Provas Funcionais
Provas funcionais são aquelas em que o organismo do paciente é estimula-

do ou suprimido, de alguma forma, antes da coleta do exame por meio de in-
gestão de medicamento ou substância, exercícios ou, até mesmo, permanecen-
do por um período em repouso etc.

Recomenda-se que esses testes tenham acompanhamento médico e que o
laboratório disponha de um local separado para a realização dos mesmos.

Devido à particularidade de se fazer coleta seriada de sangue para as pro-
vas funcionais, o uso de escalpe neste caso é o mais indicado, assim punciona-
se uma só vez esse paciente (Figura 65).

Técnica de utilização do escalpe para curvas glicêmicas,
hormonais e outras provas funcionais

Materiais utilizados
• Seringa descartável de 10,0 mL.
• Heparina (conforme protocolo do laboratório ou hospital).
• Solução fisiológica (ampola de 10,0 mL).
• Seringas estéreis preenchidas com solução de cloreto de sódio 0,9% ou

heparina, pois evitam a contaminação do paciente e garantem a esterili-
dade da solução (Figura 66).

• Tubo para coleta de sangue a vácuo (tampa vermelha), siliconizado, de
10,0 mL, ou um tubo de descarte.

• Tubos específicos para as provas a serem testadas.
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Figura 66

Figura 65: Sistema para coleta de sangue a vácuo, utilizado
em coleta múltipla de provas funcionais.

Identificação dos frascos
• Identificar todas as garrafas com as informações do paciente (Figura 63).
• Não escrever ou colar etiquetas sobre o código de barras que é utilizado

como instrumento para reconhecer a garrafa.
• Não colar etiquetas na garrafa.

Descarte
• Descartar o kit de coleta com segurança, de acordo com regulamentações

locais (Figura 64).

• Culturas adicionais podem ser colhidas do mesmo modo.
• Locais de punção diferentes devem ser utilizados para cada hemocultu-

ra coletada.
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Tubo de descarte

Solução fisiológica ou
heparina
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Etapas do processamento

• Pré-centrifugação:

• Tubo	com	anticoagulante
• Homogeneizar	os	tubos
• Refrigerar	até	o	início	das	

determinações
• Ex:	Hemoglobina	glicada e	

hemograma

SoroPlasmaSangue	Total

• Tubo	com	anticoagulante
• Homogeneizar	os	tubos
• Centrifugar	o	mais	rápido	

possível
• Ex:	Analitos bioquímicos

• Tubo	sem	anticoagulante	ou	
com	ativador	de	coágulo

• Formação	do	coágulo
• Ex:	Maioria	dos	analitos

bioquímicos

Tempo de coagulação - soro

TIPOS
(Tubos para	obtenção	de	soro)

TEMPO	DE	COAGULAÇÃO
(minutos)

Sem	ativador	de	coágulo	
(tampa	vermelha*) 60

Com	ativador	de	coágulo	
(tampa	vermelha*) 30

Com	gel	separador	e	ativador	de	coágulo	(tampa
amarela) 30

Com	gel	separador	e	acelerador de	coágulo	(tampa	
laranja) 3	a	5

Tempos mínimos de retração de coágulo recomendados antes da centrifugação

* Cores de tampas dos tubos de coleta a vácuo conforme ISO 6710.2
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Etapas do processamento

• Centrifugação
• Equilibrar os tubos

• 2.500 a 3.500 rpm por 10 min

Etapas do processamento

• Pós-centrifugação
• Transferir para novo tubo ou microtubo

• Soro ou plasma não devem permanecer em temperatura ambiente por + de 8h

• Refrigerados a 2 a 8°C

• Mais de 48h a -20°C
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Como obter o Plasma

Para obter o plasma você deverá utilizar um tubo contendo anticoagulante 
como, por exemplo, o de tampa roxa ou lilás contendo EDTA. O plasma também 
pode ser obtido em tubos com heparina (tampa verde), com citrato de sódio 
(tampa azul) e com fluoreto de sódio/EDTA (tampa cinza). A escolha do tubo 
dependerá do tipo de exame que será realizado com o plasma.

Figura 23 – Obtenção do plasma.

Passo a passo
1. Colha o sangue em tubo contendo anticoagulante.
2. Homogeneíze a amostra por inversão, entre 5 e 10 vezes.
3. Centrifugue por 10 minutos entre 2.500 e 3.500 rpm. 
4. O plasma é a parte líquida amarela que fica na parte superior do 

tubo.

Como obter o Soro 
Para obter soro, você deverá utilizar um tubo sem anticoagulante, 

com ou sem gel separador (tampa vermelha ou amarela) e, ainda, com ou 
sem acelerador de coágulo.
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Passo a passo
1. Colha o sangue em tubo sem anticoagulante.
2. Se utilizar o tubo com gel separador, homogeneíze a amostra 

por inversão, entre 5 e 10 vezes.
3. Deixe em temperatura ambiente, em repouso, até a total retração 

do coágulo. Veja no quadro a seguir os tempos recomendados.
4. Centrifugue por 10 minutos entre 2.500 a 3.500 rpm. A 

centrifugação deve ocorrer dentro de, no máximo, 2 horas após 
a coleta;

5. O soro é a parte líquida superior amarela que fica na parte 
superior do tubo.

O ativador de coágulo
O ativador de coágulo acelera o processo de coagulação. Veja 

a tabela abaixo com os tempos recomendados para que ocorra a 
coagulação do sangue, segundo as cores das tampas dos tubos de coleta 
a vácuo utilizados para coletar a amostra, segundo a ISO 6710:1995:

Tipo de tubo Tempo de coagulação

Sem ativador de coágulo (tampa vermelha) 60 minutos

Com ativador de coágulo (tampa vermelha) 30 minutos

Com ativador de coágulo e gel separador (tampa amarela) 30 minutos

Observação:

 ■ Amostras de sangue de usuários que estão utilizando anticoagulante 
ou que são portadores de alguma coagulopatia demoram mais 
tempo para coagular.

Cuidados na centrifugação de amostras 
 ■ Certifique-se de que as centrífugas do seu laboratório tenham 

passado por manutenção preventiva e que a calibração e as condições 
metrológicas estejam corretas para garantir seu correto funcionamento 

Água, sódio, gases, 
íons, vitaminas, 

glicose, hormônios, 
enzimas e proteínas
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Amostras inadequadas
• Hemolisadas

• Aparência avermelhada do soro ou plasma

• Causa para rejeição de amostras nos laboratórios

• Fatores que propiciam:

• Agitação do tubo

• Calor ou frio

• Garroteamento prolongado

• Agulhas finas

• Inserir agulha da seringa na tampa dos tubos

� Hemolisadas 
� Aparência avermelhada do soro ou plasma 
� Causa para rejeição de amostras nos laboratórios 
� Fatores que propiciam: 

▪ Agitação do tubo 
▪ Calor ou frio 
▪ Garroteamento prolongado 
▪ Agulhas finas 
▪ Inserir agulha da seringa na  
tampas dos tubos 

 

Interferência da hemólise

Testes muito afetados Tipo de alteração Magnitude da alteração

AST A 22,7 a 220%

LDH A 22 a 222%

Potássio A 3,2 a 26,2%

Troponina D 2,5 a 10%

Testes afetados Tipo de alteração Magnitude da alteração

ALT A 9 a 55%

Ferro A 4,2 a 26%

T4 D 6,7 a 42%
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Amostras inadequadas

• Lipêmicas
• Aspecto turvo (leitoso) do soro ou plasma

• Acúmulo de lipídios

• Jejum inadequado

• Doenças hereditárias

� Lipêmicas 
� Aspecto turvo (leitoso) do soro ou plasma 
� Acúmulo de lipídios 
� Jejum inadequado doenças hereditárias 

Amostras inadequadas

• Ictérica
• Acúmulo do pigmento bilirrubina

• Cor acastanhada à esverdeada

• Doenças hepáticas

� Ictéricas 
� Acúmulo do pigmento bilirrubina 
� Cor acastanhada à esverdeada 
� Doenças hepáticas 
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Coleta por punção venosa

marcelaururahy@yahoo.com.br
mgorettinsantos@gmail.com


