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Prefácio

A Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial 
(SBPC/ML) vem publicando nos últimos anos projetos editoriais de recomen-
dações e diretrizes visando a difundir as boas práticas em laboratório clínico, 
bem como contribuir no processo de educação continuada dos profissionais 
de laboratórios clínicos.

A evolução da tecnologia e a descoberta de novos conhecimentos obrigam 
os laboratórios clínicos não apenas a se atualizar, mas também a cumprir o 
seu papel na difusão de novos conceitos junto aos seus clientes médicos e 
pacientes.

Seguindo a tradição de lançamento dos projetos editoriais durante os nos-
sos Congressos, é com grande prazer que apresento mais esta obra intitulada 
Recomendações da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Labo-
ratorial (SBPC/ML): Coleta e Preparo da Amostra Biológica durante este 47º 
Congresso Brasileiro de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial, na cidade 
de São Paulo.

Os autores que graciosamente aceitaram o convite da SBPC/ML para parti-
cipar na elaboração deste livro são profissionais formadores de opinião e pro-
fundos conhecedores e especialistas dos temas apresentados nesta edição.

Este livro não tem a pretensão de esgotar o tema. Os comentários, suges-
tões e críticas são muito bem-vindos, e certamente serão incorporados nas 
futuras edições.

Agradeço aos organizadores e a todos os autores pela dedicação e empenho 
no desenvolvimento de mais este documento de recomendações.
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Não poderia deixar de registrar um especial agradecimento às empresas 
parceiras que tornaram realidade mais este magnífico projeto da SBPC/ML, 
quais sejam: BD, Greiner e Radiometer.

Ao final deste prefácio, resta desejar uma boa leitura e agradecer seu pres-
tígio junto à Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial.

Receba um grande abraço.

Paulo Sergio Roffé Azevedo
Presidente da Sociedade Brasileira  

de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial  
(SBPC/ML) – Biênio 2012/2013
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1.  Causas pré-analíticas induzindo variações nos 

resultados de exames laboratoriais

Uma das principais finalidades dos resultados dos exames laboratoriais 
é reduzir as dúvidas que a história clínica do paciente, ou familiar, e o exame 
físico fazem surgir no raciocínio médico. Para que o laboratório clínico pos-
sa contribuir de maneira adequada para este propósito, é indispensável que 
todas as fases do atendimento ao paciente sejam desenvolvidas seguindo os 
mais elevados princípios de correção técnica, considerando a existência e a 
importância de diversas variáveis que podem influenciar, significativamente, a 
qualidade final do trabalho.

fase pré-analítiCa
Atualmente, tem se tornado comum a declaração de que a fase pré-analítica 
é responsável por cerca de 70% do total de erros ocorridos nos laboratórios 
clínicos que possuem um sistema de controle da qualidade bem estabeleci-
do. A despeito de todas as dificuldades para a comprovação dessa afirmativa, 
a implantação, cada vez mais frequente, de procedimentos automatizados e 
robotizados na fase analítica permite assumi-la como verdadeira. Além disso, 
algumas características próprias da fase pré-analítica aumentam, em muito, o 
grau de complexidade e, por consequência, a oportunidade de ocorrência de 
erros e não conformidades. 

A fase pré-analítica inclui indicação do exame, redação da solicitação, leitu-
ra e interpretação da solicitação, transmissão de eventuais instruções de prepa-
ro do paciente, avaliação do atendimento às instruções previamente transmiti-
das e procedimentos de coleta, acondicionamento, transporte e preservação da 
amostra biológica até o momento da efetiva realização do exame.



2

Dessa forma, a fase pré-analítica desenvolve-se pela sequência de ações de 
um grande número de pessoas com diferentes formações profissionais, desde 
o médico solicitante até o paciente, em geral, um leigo, com focos de interes-
se e grau de envolvimento diferenciados. Ao médico solicitante do exame e 
seus auxiliares diretos interessa a obtenção, às vezes em caráter de urgência, 
de um resultado laboratorial; ao paciente toca a preocupação com o seu es-
tado de saúde, acrescentando-se possível desconforto relacionado ao preparo 
para o exame e à coleta da amostra; ao flebotomista cabe a preocupação com 
o cumprimento dos requisitos técnicos da coleta e com os potenciais riscos 
biológicos. Do mesmo modo, às pessoas encarregadas do acondicionamento, 
da preservação e do transporte da amostra restam os cuidados para com a 
segurança e integridade do material e delas próprias.

A correta indicação do exame depende, primariamente, da competência 
médica e sua familiaridade com os recursos laboratoriais disponíveis, bem 
como de seu conhecimento das condições ideais para a coleta de material. De 
uma forma ideal, o médico solicitante, ou seus auxiliares diretos, devem ser os 
primeiros a instruir o paciente sobre as condições requeridas para a realização 
do exame, informando-o sobre a eventual necessidade de preparo, como je-
jum, interrupção do uso de alguma medicação, dieta específica ou mudanças 
na prática de alguma atividade física. 

Ainda idealmente, o paciente deve poder contatar o laboratório clínico, de 
onde recebe informações adicionais e complementares com alguns pormeno-
res, como o melhor horário para a coleta, a necessidade de retirada antecipada 
de frascos próprios para a coleta domiciliar de algum material, bem como a 
forma de preservar este material até sua entrega no laboratório. O paciente não 
é, absolutamente, um agente neutro neste contexto, influenciando de forma 
significativa a qualidade do atendimento que lhe é prestado, seja cumprindo 
fielmente as orientações recebidas, seja não omitindo eventuais informações 
relevantes. Por essa razão, é preciso alguma atenção no sentido de assegurar 
que ele tenha compreendido as instruções ministradas e que disponha de meios 
para segui-las. Algumas vezes, não é tarefa fácil obter informações críticas, as 
quais podem ser omitidas voluntariamente ou involuntariamente pelo paciente.   

Para que os resultados de alguns exames laboratoriais tenham valor clínico, 
deve ser registrado o horário de coleta e referido o uso de determinados medi-
camentos, incluindo tempo de uso, horário de tomada e dosagem. Outros exa-
mes exigem cuidados técnicos de procedimento de coleta, como o uso ou não 
do garrote, de tubos com ou sem anticoagulantes e conservantes específicos, a 
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descrição exata do local da coleta (p.ex., nos casos de amostras para exames 
microbiológicos), etc.

Em relação à coleta de sangue para a realização de exames laboratoriais, é 
importante que se conheçam, controlem e, se possível, evitem algumas variáveis 
capazes de interferir com a exatidão dos resultados. Classicamente, são referidas 
como condições pré-analíticas a variação cronobiológica, o gênero, a idade, a 
posição, a atividade física, o jejum, a dieta e o uso de drogas para fins terapêuti-
cos ou não. Em uma abordagem mais ampla, outras condições devem ser con-
sideradas, como a realização contemporânea de procedimentos terapêuticos ou 
diagnósticos, cirurgias, transfusão de sangue e infusão de soluções.

A variação cronobiológica corresponde às alterações cíclicas na concen-
tração de determinado parâmetro em função do tempo. O ciclo de variação 
pode ser diário, mensal, sazonal, anual, etc. Variação circadiana, ou seja, diária, 
acontece, por exemplo, nas concentrações do ferro e do cortisol no soro. As 
coletas realizadas à tarde fornecem resultados até 50% mais baixos do que os 
obtidos nas amostras coletadas pela manhã. Além das variações circadianas 
propriamente ditas, há de se considerar variações nas concentrações de algu-
mas substâncias em razão de alterações do meio ambiente. Em dias quentes, 
por exemplo, a concentração sérica das proteínas é significativamente mais 
elevada em amostras colhidas à tarde, quando comparadas às obtidas pela ma-
nhã, em razão da hemoconcentração.

Além das diferenças hormonais específicas e características de cada sexo, al-
guns outros parâmetros sanguíneos e urinários se apresentam em concentra-
ções significativamente distintas entre homens e mulheres em decorrência das 
diferenças hormonais e metabólicas e da massa muscular, entre outros fatores. 
As alterações hormonais típicas do ciclo menstrual também podem ser acom-
panhadas de variações em outras substâncias. Por exemplo, a concentração 
de aldosterona é cerca de 100% mais elevada na fase pré-ovulatória do que na 
fase folicular. Em geral, os intervalos de referência para esses parâmetros são 
específicos para cada gênero.

Alguns parâmetros bioquímicos possuem concentração sérica dependente 
da idade do indivíduo. Essa dependência é resultante de diversos fatores, como 
maturidade funcional dos órgãos e sistemas, conteúdo hídrico, conteúdo lipídico, 
massa corporal, limitações funcionais da senilidade, etc. Em situações específi-
cas, os intervalos de referência devem considerar essas diferenças. É importante 
lembrar que as mesmas causas de variações pré-analíticas que afetam os resul-
tados laboratoriais em indivíduos jovens interferem nos resultados dos exames 
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realizados em indivíduos idosos, mas a intensidade da variação tende a ser maior 
neste grupo etário. Doenças subclínicas também são mais comuns nos idosos e 
precisam ser consideradas na avaliação da variabilidade dos resultados.

A mudança rápida na postura corporal causa variações na concentração de 
alguns componentes séricos. Quando o indivíduo se move da posição supina 
para a posição ereta, por exemplo, ocorre um afluxo de água e substâncias 
filtráveis do espaço intravascular para o intersticial. Substâncias não filtráveis, 
tais como as proteínas de alto peso molecular e os elementos celulares, têm 
sua concentração relativa elevada até que o equilíbrio hídrico se restabeleça. 
Por essa razão, níveis de albumina, colesterol, triglicérides, hematócrito, he-
moglobina, de drogas que se ligam às proteínas e o número de leucócitos, por 
exemplo, podem ser superestimados se a coleta de sangue ocorrer antes que o 
equilíbrio hídrico tenha se estabelecido. Esse aumento pode ser de 8 a 10% da 
concentração ou do número inicial.

O efeito da atividade física sobre alguns componentes sanguíneos é, em ge-
ral, transitório e decorre da mobilização de água e outras substâncias entre 
os diferentes compartimentos corporais, das variações nas necessidades ener-
géticas do metabolismo e da eventual modificação fisiológica que a própria 
atividade física condiciona. Por isso é preferida a coleta de amostras com o 
paciente em condições basais, mais facilmente reprodutíveis e padronizáveis. 
O esforço físico pode causar aumento da atividade sérica de algumas enzimas 
tipicamente de origem muscular, como a creatina fosfoquinase, a aldolase e a 
asparato aminotransferase, pelo aumento da liberação celular. Dentre as alte-
rações mais frequentemente observadas, podem ser referidas, eventualmen-
te, hipoglicemia, elevação em até 10 vezes na concentração do ácido láctico e 
elevação em até 10 e 4 vezes nas atividades das enzimas creatina fosfoquinase 
e renina, respectivamente. Essas alterações podem persistir por 12 a 24 horas 
após a realização da atividade física, na dependência da intensidade da ativi-
dade e do grau de condicionamento físico do indivíduo. O uso concomitante 
de alguns medicamentos, como as estatinas, pode potencializar essas altera-
ções. Alterações significativas no grau de atividade física, como ocorrem, por 
exemplo, nos primeiros dias de uma internação hospitalar ou de imobilização, 
também causam variações importantes na concentração de alguns parâmetros 
sanguíneos. A concentração do antígeno prostático específico, por exemplo, 
pode reduzir em até 50%, e as concentrações séricas de proteínas totais e al-
bumina reduzem de 0,5 e 0,3 g/dL, respectivamente, após dois dias de perma-
nência no leito.
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Habitualmente, para a coleta de sangue para exames laboratoriais, é preco-
nizado um período de jejum, os estados pós-prandiais, em geral, são acompa-
nhados de algum grau de turbidez do soro, o que pode interferir em algumas 
metodologias. Na população pediátrica e de idosos, o tempo de jejum deve 
guardar relação com os intervalos de alimentação. Também devem ser evita-
das coletas de sangue após períodos muito prolongados de jejum, acima de 16 
horas. O período de jejum habitual para a coleta de sangue de rotina é de 8 ho-
ras, podendo ser reduzido a 4 horas para a maioria dos exames, e, em situações 
especiais, tratando-se de crianças de baixa idade, pode ser de a 1 ou 2 horas 
apenas. É importante referir que o conceito de jejum diz respeito ao tempo no 
qual o indivíduo não recebe nenhum aporte calórico. Dessa forma, a ingestão 
de água não interrompe o período de jejum, mas a administração de nutrição, 
mesmo parenteral, deve ser considerada como possível interferente.

A dieta a que o indivíduo está submetido, mesmo respeitado o período re-
gulamentar de jejum, pode interferir na concentração de alguns componentes, 
na dependência das características orgânicas do próprio paciente. Modifica-
ções bruscas, como ocorrem, em geral, nos primeiros dias de uma internação 
hospitalar ou no início de um regime, exigem certo tempo para que alguns 
parâmetros retornem a níveis basais. 

O uso de fármacos e de drogas de abuso se constitui em um item amplo e 
inclui tanto a administração de substâncias com finalidades terapêuticas como 
as utilizadas para fins recreacionais. Ambos podem causar variações nos re-
sultados de exames laboratoriais, seja pelo próprio efeito fisiológico in vivo 
ou por interferência analítica, in vitro. Dentre os efeitos fisiológicos, devem 
ser citados a indução e a inibição enzimáticas, a competição metabólica e a 
ação farmacológica. Dos efeitos analíticos, são importantes a possibilidade 
de ligação às proteínas e as eventuais reações cruzadas. Alguns exemplos são 
mostrados na Tabela 1.1.

Pela frequência com que são utilizados, vale referir, especificamente, os 
efeitos do álcool e do fumo. Mesmo o consumo esporádico de etanol pode 
causar alterações significativas e quase imediatas na concentração plasmática 
de glicose, de ácido láctico e de triglicérides, por exemplo. O uso crônico é res-
ponsável pela elevação da atividade da gamaglutamiltransferase, entre outras 
alterações. O tabagismo causa elevação na concentração de hemoglobina, nos 
números de leucócitos e de hemácias e no volume corpuscular médio, redu-
ção na concentração de HDL colesterol e elevação de outras substâncias como 
adrenalina, aldosterona, antígeno carcinoembriônico e cortisol.
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tabela 1.1 alguns exemplos de variações nos resultados de exames laboratoriais causados 

pelo uso de fármacos

Mecanismo fármaco parâmetro efeito

Indução enzimática Fenitoína Gama-GT Elevação do nível 

sérico

Inibição enzimática Alopurinol Ácido úrico Redução do nível 

sérico

Inibição enzimática Ciclofosfamida Colinesterase Redução do nível 

sérico

Competição Novobiocina Bilirrubina indireta Elevação do nível 

sérico

Aumenta 

transportador

Anticoncepcional 

oral

Ceruloplasmina 

cobre

Elevação do nível 

sérico

Reação cruzada Espirolactona Digoxina Elevação aparente do 

nível sérico

Reação química Cefalotina Creatinina Elevação aparente do 

nível sérico

Hemoglobina atípica Salicilato Hemoglobina 

glicada

Elevação aparente do 

nível sérico

Metabolismo 4-OH- propranolol Bilirrubina Elevação aparente do 

nível sérico

Como outras causas de variações dos resultados de exames laboratoriais, 
devem ser lembrados certos procedimentos diagnósticos cada vez mais fre-
quentes e realizados contemporaneamente à coleta de exames laboratoriais, 
como a administração de contrastes para exames de imagem, a realização de 
toque retal, de eletromiografia e alguns procedimentos terapêuticos, como 
hemodiálise, diálise peritoneal, cirurgias, transfusão sanguínea e infusão de 
fármacos. Em relação à infusão de fármacos, é importante lembrar que a 
coleta de sangue deve ser realizada sempre em local distante da instalação 
do cateter, preferencialmente no outro braço e, se possível, pelo menos uma 
hora após o final da infusão.
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2. Instalação e infraestrutura física do local de coleta

Considerando que a coleta de sangue é o momento mais importante na 
relação do paciente com o laboratório, já que sempre existe certo medo ou des-
conforto com o ato em si, e que a boa imagem do serviço será criada a partir 
desse momento, são fundamentais tanto a instalação quanto a infraestrutura 
física do local.

Para garantir conforto e segurança aos pacientes e à equipe do laboratório, 
é preciso definir bem os requisitos mínimos para o bom funcionamento da 
área de coleta de sangue e de outros líquidos biológicos. As exigências legais 
podem variar em cada município ou estado, mas procuraremos recomendar 
um modelo capaz de contemplar os mais diferentes padrões. Ao projetar uma 
nova área de coleta, não deixe de consultar a vigilância sanitária local.

Ao final da leitura deste conjunto de recomendações, cada um poderá en-
contrar uma maneira de bem atender seus pacientes, oferecer conforto para 
sua equipe de trabalho e garantir segurança em todos os procedimentos de 
coleta de amostras biológicas.

A Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária (RDC/Anvisa) n. 50, de 21 de fevereiro de 2002, que dispõe sobre o 
regulamento técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação 
de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde, caracteriza bem 
os requisitos de infraestrutura de salas de coleta de sangue e de procedimentos 
para coleta de outros líquidos biológicos.

A RDC/Anvisa n. 302, de 13 de outubro de 2005, que dispõe sobre o re-
gulamento técnico para funcionamento de laboratórios clínicos, detalha pa-
drões para o funcionamento de áreas de coleta de amostras biológicas.
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Deve-se lembrar que as recomendações adiante são aplicáveis às estruturas 
de coleta de laboratórios e hospitais, incluindo os postos de coleta. É impor-
tante lembrar que não podem coexistir sala de vacinas e sala de coleta (ou seja, 
não pode existir geladeira contendo vacinas na área de coleta).

Recepção e sala de espeRa
É recomendável que o laboratório clínico possua uma sala de espera para pa-
cientes e acompanhantes, que pode ou não ser compartilhada com a de outras 
unidades diagnósticas. Devem existir sanitários separados para homens e mu-
lheres, que permitam acesso aos portadores de necessidades especiais e que 
atendam ao número esperado de pacientes e seus acompanhantes.

ÁRea físIca da sala de coleta
As resoluções da Anvisa definem diferenças entre “box de coleta” e “sala de 
coleta”. A diferença entre os dois está relacionada à área exigida e à presença 
ou não de uma maca.

Um box de coleta deve ter pelo menos 1,5 m2 e deve permitir até 15 cole-
tas/hora. Deve conter espaço suficiente para a instalação de uma cadeira ou 
poltrona, com braçadeira apropriada para a coleta de sangue, um móvel ou 
bancada de apoio para armazenamento e uso de materiais de coleta, um dis-
positivo para a higienização das mãos (álcool em gel, lavatório ou similares) e 
um recipiente rígido adequado para o descarte de materiais perfurocortantes 
utilizados.

Uma sala de coleta deve ter pelo menos 3,6 m2 e possuir uma maca que 
permita seu uso por pessoa adulta, além dos demais componentes descritos 
para o box. A maca será utilizada para a coleta de exames em decúbito dorsal 
e, quando se faça necessário, para o repouso prévio à coleta e para o descanso 
pós-coleta.

As dimensões asseguradas para cada espaço devem ser suficientes para ga-
rantir a livre, segura e confortável movimentação do paciente e do flebotomis-
ta, possibilitando um bom atendimento. Não deve ser desprezada a necessida-
de, em certas situações, do acompanhante no momento da coleta.

salas de coleta InfantIl
É cada vez mais comum a necessidade de se criar um espaço separado e apro-
priado para a coleta infantil. A recepção dos pacientes deve ser decorada com 
motivos infantis, com uma pequena brinquedoteca associada, de modo a dis-
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trair as crianças antes da coleta. O mobiliário deve incluir uma cadeira que 
permita a coleta da amostra da criança no colo do acompanhante, uma maca 
apropriada para crianças e local para troca de fraldas e colocação de sacos co-
letores de urina. Deve conter pia, para facilitar a higienização da criança.

salas paRa coleta de outRos líquIdos bIológIcos
O laboratório deve dispor de sala apropriada para coleta de secreções genitais 
masculinas e femininas. Deve dispor de macas apropriadas aos procedimentos, 
bem como de banheiro privativo ligado a cada sala.

Em alguns laboratórios, pode haver salas apropriadas para coleta de mielo-
gramas e de líquido cefalorraquidiano. Essas salas exigirão maior cuidado de 
assepsia, espaço maior que o definido para coleta de sangue e local adequado 
para repouso após o procedimento.

InfRaestRutuRa
São recomendados alguns itens referentes à infraestrutura dos boxes e salas de 
coleta:

•	 pisos impermeáveis, laváveis e resistentes às soluções desinfetantes;
•	 paredes lisas e resistentes ou divisórias constituídas de materiais que sejam 

lisos, duráveis, impermeáveis, laváveis e resistentes às soluções desinfetantes;
•	 tetos de material liso, impermeável e lavável;
•	 colchões, cadeiras e poltronas com revestimento impermeável;
•	 dispositivos de ventilação ambiental eficazes, naturais ou artificiais, de 

modo a garantir conforto ao cliente e ao flebotomista;
•	 iluminação que propicie a perfeita visualização e manuseio seguro dos 

dispositivos de coleta;
•	 janelas com telas milimétricas, se necessário, caso estas cumpram a função 

de propiciar aeração ambiental;
•	 portas e corredores com dimensões que permitam a passagem de cadeiras de 

rodas, macas e o livre trânsito dos portadores de necessidades especiais;
•	 instalação de pias com água corrente que possibilitem ao flebotomista higie-

nizar as mãos entre o atendimento dos pacientes (a lavagem das mãos com 
água e sabão é recomendável; onde não houver água disponível, dispositi-
vos específicos para álcool em gel podem ser utilizados);

•	 é importante lembrar que o armazenamento de materiais estéreis não deve 
ser realizado em armários com pia, próximos ao sifão.
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equIpamentos e acessóRIos
As cadeiras ou poltronas utilizadas para venopunções devem ser desenhadas com 
o máximo de conforto e segurança para o paciente, levando-se em consideração 
aspectos ergonômicos e de acessibilidade do paciente para o flebotomista.

O paciente necessita ser acomodado em uma cadeira ou poltrona confor-
tável que permita a regulagem da altura do braço, evitando o desconforto do 
flebotomista.

Cadeiras com capacidade de reclinação são muito úteis em caso de desmaio 
ou hipotensão do paciente.

Armários fixos ou móveis são úteis para organizar o armazenamento dos ma-
teriais de coleta, de equipamentos e de medicamentos para eventuais situações 
de emergência.

Começam a ser utilizados equipamentos que facilitam a visualização de 
veias difíceis e profundas.

conseRvação e lImpeza das Instalações
Recomenda-se que as rotinas de limpeza e higienização das instalações sejam 
orientadas por profissional capacitado para essa atividade ou pela Comissão 
de Controle de Infecção Hospitalar, quando aplicável. É indispensável que se-
jam tomadas medidas preventivas para eliminação de insetos e roedores.

aRmazenamento dos Resíduos sólIdos de saúde
De acordo com a RDC/Anvisa n. 306/2004, o armazenamento externo dos 
resíduos sólidos de saúde deve ser feito no denominado abrigo de resíduos, 
o qual deve ser construído em um ambiente exclusivo e segregado, possuindo, 
no mínimo, um ambiente separado para armazenamento de recipientes con-
tendo resíduos do Grupo A (resíduos com risco biológico) juntamente com os 
do Grupo E (materiais perfurocortantes), além de um ambiente para o Grupo 
D (resíduos comuns). O abrigo deve ser identificado e de acesso restrito aos 
funcionários responsáveis pelo gerenciamento de resíduos, para que tenham 
fácil acesso aos recipientes de transporte e aos veículos coletores. Os recipien-
tes de transporte interno não podem transitar pela via externa à edificação. 
Ainda de acordo com essa norma, o abrigo de resíduos deve ser dimensionado 
de acordo com o volume de resíduos gerados, com a capacidade de armaze-
namento compatível e com a periodicidade da coleta. O piso deve ser revesti-
do de material liso, impermeável, lavável e de fácil higienização. Há ne-
cessidade de aberturas para ventilação, de dimensão equivalente a, no mínimo, 
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1/20 da área do piso, com tela de proteção contra insetos. A porta ou a tampa 
do abrigo necessita de largura compatível com as dimensões dos recipientes 
de coleta. Pontos de iluminação, água e energia elétrica devem ser instalados 
de acordo com as conveniências e necessidades do abrigo. O escoamento da 
água deve ser direcionado para a rede de esgoto do estabelecimento. O ralo 
sifonado deve possuir tampa que permita sua vedação.

É recomendável que a localização seja tal que não abra diretamente para a 
área de permanência de pessoas e circulação de público, dando-se preferência 
aos locais de fácil acesso à coleta externa e próximos das áreas de armazena-
mento de material de limpeza ou do expurgo.

O trajeto para o transporte de resíduos, desde sua geração até o armazena-
mento externo, deve permitir livre e segura passagem dos recipientes coleto-
res, possuir piso com revestimento resistente à abrasão, com superfície plana, 
regular e antiderrapante, e uma rampa, quando necessário. As informa-
ções acerca da inclinação e as características dessa rampa podem ser obtidas na 
RDC/Anvisa n. 50/2002.

bIblIogRafIa
1.	 Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC/ANVISA n. 50 de 21 de fevereiro 
de 2002. Dispõe sobre o regulamento técnico para planejamento, programação, elaboração e 
avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. Disponível em: www.an-
visa.gov.br/hotsite/segurancadopaciente/documentos/rdcs/RDC%20N%C2%BA%2050-2002.
pdf. Acessado em: 12/maio/2013.
2.	 Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC/ANVISA n. 302 de 13 de outu-
bro de 2005. Dispõe sobre regulamento técnico para funcionamento de laboratórios clínicos. 
Disponível em: www.anvisa.gov.br/hotsite/segurancadopaciente/documentos/rdcs/RDC%20
N%C2%BA%20302-2005.pdf. Acessado em: 12/maio/2013.
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3. Materiais para coleta de sangue venoso

A coleta de sangue é amplamente praticada e continua sendo de inesti-
mável valor para o diagnóstico e tratamento de vários processos patológicos. 
Deve-se enfatizar que os produtos utilizados para efetuar a obtenção do san-
gue são de extrema importância, pois auxiliam em um melhor resultado dos 
exames, ao reduzir a ocorrência de erros na coleta e podem ser fatores de in-
terferência na fase pré-analítica. 

A sofisticação tecnológica laboratorial exige do profissional novas condutas 
e formas de pensar. Para tanto é necessário que esse profissional busque evi-
dências que subsidiem a aplicação e utilização dessa tecnologia na pratica de 
cuidar, estando baseada em princípios científicos, a fim de eleger a intervenção 
mais adequada. A obtenção de uma amostra biológica de boa qualidade exige 
do profissional um conhecimento específico sobre os tipos de análise e as dife-
rentes etapas que compõem o processo de análises clínicas.

A sistematização da fase pré-analítica e, principalmente, do processo de 
coleta evita uma série de erros, retrabalhos e desperdícios de amostras e de 
reagentes, evitando danos aos pacientes e à imagem da instituição e custos 
maiores e desnecessários. A realização de procedimentos padronizados e do-
cumentados, a qualificação técnica do produto e dos fornecedores; a avaliação 
da capacidade de disponibilização de suprimentos; a avaliação periódica dos 
insumos e registros de eventuais irregularidades referentes aos insumos, análi-
se críticas dos fornecedores, garantem e asseguram a não interferência desses 
itens nas análises a serem realizadas.

As diretrizes de padronização do desenvolvimento e da fabricação de sistema 
de coleta de sangue são realizadas pelas agências reguladoras e normativas como: 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Food and Drug Administration 
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(FDA), International Standardization Organization (ISO) e Clinical and Labora-
tory Standardization Institute (CLSI) que estabelecem padrões e plano de controle 
através dos quais os produtos projetados, como os tubos de plásticos a vácuo e/ou 
tubos seringa com tampas protetoras de aerossóis, exatidão no volume coletado 
e preenchimento dos recipientes, tipos e concentração dos aditivos, esterilidade 
e rotulagem dos materiais levam a garantir a segurança em coletas de sangue. Os 
fabricantes buscam seguir essas diretrizes para obter o selo da Comunidade Euro-
peia (CE) e aprovação do FDA (Food and Drug Administration – EUA).

 A escolha de materiais deve oferecer segurança ao profissional que ma-
nuseia o produto, reduzindo riscos de acidentes de trabalho, proporcionando 
segurança no atendimento ao paciente e aumentando a confiança do exercício 
da função, ofertando um resultado laboratorial confiável, além de conscienti-
zar os colaboradores da importância dos insumos na fase pré-analítica. 

O registro dos insumos é necessário para garantir a qualidade na assistência 
aos pacientes na coleta de materiais biológicos, permitindo a rastreabilidade dos 
produtos utilizados, estando em conformidade com diversas normas de qualidade.

A recomendação do CLSI é pela utilização do sistema fechado, composto 
por um dispositivo que permite a aspiração do sangue diretamente da veia 
através do vácuo e/ou aspiração, utilizando agulha ou escalpe de duas pontas 
que se conectam diretamente ao tubo de análise para onde o sangue é drenado.

As vantagens do sistema fechado para coleta de sangue venoso são: 

•	 facilidade no manuseio: o tubo e/ou tubo seringa para coleta de sangue con-
tém, no seu interior, vácuo calibrado ou seringa com vácuo e/ou aspiração, 
que está correlacionado com a proporção entre a quantidade de volume de 
sangue coletado com o anticoagulante/ativador de coágulo determinado na 
etiqueta do produto;

•	 segurança e conforto ao paciente: a disponibilidade dos diversos calibres 
de agulhas, escalpes e tubos com menor volume de aspiração, assim como 
a possibilidade de que, em uma única punção, sejam colhidos vários tubos 
(coleta múltipla), beneficiam pacientes com acessos difíceis. O profissional 
de saúde, embasado em conhecimento científico, avalia o paciente e esco-
lhe qual produto (material) será mais adequado para a coleta das amostras 
biológicas, proporcionando segurança e qualidade na fase pré-analítica e 
contribuindo para um resultado com qualidade; 

•	 segurança ao profissional de saúde: minimização do risco de contaminação, 
não havendo o manuseio da amostra de sangue, uma vez que o sangue entra 
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diretamente no recipiente de coleta. A coleta em sistema aberto (seringa e 
agulha) eleva o risco de acidente perfurocortante no manuseio da transfe-
rência do sangue para o tubo e posterior descarte. Os acidentes com agulhas 
e outros perfurocortantes, em geral, são considerados extremamente peri-
gosos por serem potencialmente capazes de transmitir diversos patógenos; 
sendo assim, evitar a exposição ocupacional é o principal caminho para 
prevenir a transmissão de doenças infectocontagiosas; 

•	 atendimento à norma regulamentadora 32 (NR32): tem por finalidade es-
tabelecer diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à 
segurança e à saúde do trabalhador.

Evitar a exposição ocupacional é o principal caminho para prevenir a trans-
missão de doenças infectocontagiosas durante o procedimento.

Sequência de coleta
A recomendação da sequência dos tubos é baseada na (CLSI H3-A6, Pro-
cedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipunctu-
res; ApprovedStandart, 6thed.) e deve ser respeitada, para que não ocorra 
contaminação por aditivos nos tubos subsequentes (contaminação cruzada 
dos aditivos), quando há necessidade da coleta para diversos analítos de um 
mesmo paciente. 

A alteração na sequência dos tubos pode ocasionar a contaminação no tubo 
subsequente e consequentemente gerar resultados alterados nos analíticos 
sensíveis a este tipo de interferência. Exemplo: coletar um tubo contendo adi-
tivo de heparina (anticoagulante natural) antes do aditivo citrato de sódio (uti-
lizado para coagulação) pode levar a heparina para dentro do tubo de citrato 
de sódio que poderá interferir nos resultados dos fatores de coagulação.

Sequência de coleta pela clSi H3-a6, Procedures for the collection of 
diagnostic Blood Specimens by Venipuncture; approved Standard, 6th ed. 
recomendação para tubos de plásticos. 
1.	 Frasco para hemocultura.
2.	 Tubo de citrato de sódio. 
3.	 Tubo com ativador de coágulo, com ou sem gel para obtenção de soro. 
4.	 Tubo de heparina. 
5.	 Tubo de EDTA.
6.	 Tubo de fluoreto/EDTA. 
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tabela 3.1 aditivos e cor de tampas dos tubos

aditivos cor de tampas 

Tubo	de	citrato	de	sódio Azul

VHS Preto

Tubo	Soro	 Amarelo	e/ou	vermelho

Heparina Verde	

EDTA Roxo	

Fluoreto/EDTA Cinza	

Eventualmente algumas empresas podem preconizar uma sequência de coleta 
de tubos diferente daquele padronizado pelo CLSI. Deve verificar as especifi-
cações dos produtos antes de sua utilização. Sempre se recomenda uma con-
sulta ao fornecedor para obter informação precisas acerca do procedimento 
de coleta de tubos.

Até o momento, não existe um acordo internacional de codificação por co-
res, mas a maioria dos fabricantes segue uma padronização de cores de tampas, 
ajudando a evitar a possibilidade de erros pré-analíticos na coleta laboratorial 
(Tabela 3.1).

norMaS e regulaMentaçõeS
iSo 6710.2 – Single-use containers for human venous blood specimen 
collection
A norma ISO 6710.2 é uma padronização internacional que especifica, princi-
palmente ao fabricante, requisitos e metodologias para testes de tubos de uso 
único para coleta de sangue, a vácuo e não vácuo. Ela não especifica, contudo, 
requisitos para agulhas e adaptadores utilizados na coleta de sangue.

A norma especifica que o recipiente de coleta de sangue deve ser fabricado 
com um material que permita uma clara visão do conteúdo quando submetido 
a uma inspeção visual. 

A norma especifica também os aspectos relativos à capacidade dos tubos e 
aos testes previstos para a avaliação da variação de capacidade permitida. Para 
tubos com aditivos, é necessário que haja espaço suficiente para que possa 
ser efetivada uma homogeneização mecânica ou manual. Os tubos também 
devem ser projetados para que apresentem apenas uma variação de aspiração 
do volume nominal de ± 10%.
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Além disso, a norma especifica a tampa do tubo, de forma que não seja despren-
dida durante a homogeneização. A tampa também deve ser desenvolvida com um 
design que permita sua remoção manual ou por métodos mecânicos e que evite 
contaminação do usuário pela amostra (protegendo-o do efeito aerossol). 

Recomenda que as etiquetas não devam circundar completamente os tubos, 
e a cola usada deve fornecer uma aderência adequada às condições de tempe-
ratura e umidade de uso do tubo, durante um tempo adequado. O fabricante é 
responsável por informar as condições de resistência da etiqueta.

Especifica a concentração, molaridade e proporção dos anticoagulantes em 
relação à quantidade de sangue aspirada pelo tubo. Esta proporção entre san-
gue e anticoagulante é fundamental na coleta para pesquisa de fatores de coa-
gulação e testes de coagulação, avaliação morfológica das células sanguíneas e 
contagem dos componentes sanguíneos, pois evita a sua diluição.

Informações	que	os	fabricantes	devem	disponibilizar	na	etiqueta	do	tubo	de	coleta:
a)	Marca do fabricante/fornecedor ou marca registrada;
b)	número do lote;
c)	 código do aditivo ou descrição do conteúdo;
d)	data de validade;
e)	 volume nominal;
f)	 linha de preenchimento;
g)	 	a palavra “estéril”, se o fabricante garantir que o interior do tubo, antes de 

ser aberto, é estéril;
h)	 	as palavras “produto de uso único” ou um símbolo gráfico de acordo com a 

ISO 7000-1051;
i)	 	se for usado glicerol na fabricação do produto, isso deve estar descrito no 

rótulo e na embalagem.

nr 32 – Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde
Publicação	no	Diário	Oficial	da	União	(DOU)
Portaria GM n. 1.748, de 30 de agosto de 2011 (31/08/11)

Esta norma regulamentadora tem por finalidade estabelecer as diretrizes 
básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde 
dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem 
atividades de promoção e assistência à saúde em geral.

O empregador deve elaborar e implementar um plano de prevenção de 
riscos de acidentes com materiais perfurocortantes, conforme as diretrizes 
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estabelecidas, para a prevenção de riscos de acidentes com materiais perfuro- 
cortantes com probabilidade de exposição a agentes biológicos, visando a 
proteção, segurança e saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem 
como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde 
em geral.

As empresas que produzem ou comercializam materiais perfurocortantes 
devem disponibilizar, para os trabalhadores dos serviços de saúde, capacitação 
sobre a correta utilização do dispositivo de segurança.

MateriaiS
agulha de coleta múltipla (sistema fechado)
Recomenda-se que sejam utilizadas agulhas siliconizadas, de aço inoxidável, 
com bisel trifacetado a laser, que proporciona melhor deslizamento da agulha 
na veia, permitindo punção menos dolorosa.
Agulha para coleta de sangue tem duas pontas, sendo a maior inserida no pa-
ciente e a outra menor (distal) que é recoberta por uma borracha protetora 
que perfura a tampa do tubo permitindo coletas múltiplas (trocas de tubos) 
em punção única . Entre a parte distal e bisel trifacetado existe uma rosca onde 
será acoplado o adaptador de uso único que auxiliem a coleta de sangue em 
sistema fechado. 

O dispositivo de segurança poderá estar acoplado à agulha ou no adaptador. 
Os calibres das agulhas são medidas recomendáveis para obtenção de amos-

tras de qualidade. 
No sistema brasileiro de medidas, os comprimentos e diâmetros das agulhas 

são expressos em milímetros (mm). Por exemplo, uma agulha de 25 x 0,7 mm 
corresponde a 25 mm de comprimento e 0,7 mm de diâmetro/calibre.

Nas embalagens os diâmetros são apresentados em milímetros e em Gauge 
(G), que é uma unidade inglesa que corresponde ao diâmetro/calibre da agu-
lha e a polegada (1.1/4) corresponde ao comprimento da agulha (Tabela 3.2).

tabela 3.2 identificação entre os sistemas 

Sistema inglês Sistema inglês

21 Indica	o	calibre	da	agulha 25	Indica	o	comprimento	da	agulha

G	1	(Gauge) Indica	o	comprimento	em	

polegadas

8	Indica	o	diâmetro	ou	calibre	da	agulha
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Apresentamos a relação entre o calibre nas unidades Gauge (G) e em milíme-
tros, assim como a indicação de uso das agulhas de coleta múltipla:

•	 25x7/ 30x7 mm (22G 1.1/14), cor preta, utilizada em usuários que possuem 
veias de médio calibre, difícil acesso venoso;

•	 25x8/30x8 mm (21G 1.1/14), cor verde, utilizada em usuários que possuem 
veias de grosso calibre, facilmente visual e bom acesso venoso. 

escalpe de coleta múltipla
Recomenda-se agulha siliconizada, de aço inoxidável, com bisel trifacetado 
com corte a laser, que proporciona melhor deslizamento da agulha na veia, 
contém um acessório intermediário em forma de borboleta ou em forma de 
plástico rígido e possui uma extensão de tubo de PVC incolor transparente e 
flexível, recomenda ser isenta de látex e ftalato. A parte distal da agulha é re-
coberta com uma borracha protetora que perfura a tampa do tubo permitindo 
coleta múltiplas (trocas de tubos) em punção única.

O dispositivo de segurança poderá ter os seguintes sistemas:

•	 trava deslizante que acionado ficará encapsulada; 
•	 retração automática, que recolhe a agulha ainda na veia para dentro da câ-

mera de refluxo do escalpe. 

Assim como as agulhas de coleta múltipla o sistema de medidas é apresentado 
em milímetros e em Gauge (G).

escalpe para coleta de sangue a vácuo e calibres

•	 21G (diâmetro 8 mm) cor verde, utilizada em usuários que possuem veias 
de grosso calibre, facilmente visual e bom acesso venoso. 

•	 23G (diâmetro 6 mm) cor azul claro, utilizada em usuários que possuem 
veias de médio calibre, difícil acesso venoso;

•	 25G (diâmetro 5 mm) cor azul escuro, utilizada em usuários que possuem 
veias de menor calibre, difícil acesso venoso;

adaptador
É um dispositivo para coleta em sistema fechado que, quando acoplados à 
agulha ou ao escalpe, auxiliam o profissional de saúde em uma melhor em-
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punhadura e segurança durante o procedimento da punção venosa e coleta de 
materiais biológicos. 

adaptador para coleta de sangue de cateter
Com o avanço tecnológico, cada vez mais o mercado oferece produtos que auxiliam 
o profissional de saúde na obtenção de amostras com qualidade, oferecendo dispo-
sitivo para a coleta em sistema fechado, composto em única peça com adaptador de 
uso único e agulha distal que é recoberta por uma borracha protetora que perfura 
a tampa do tubo para realização de coleta múltiplas (trocas de tubos) diretamente 
em cateteres vasculares periférico e central, mantendo a segurança ao profissional.

adaptador (transferidor de amostra)
Alguns procedimentos realizados na obtenção de amostras biológicas não são 
possíveis por meio de um sistema fechado, como a coleta de hemocultura em 
cateter central e a coleta de pacientes de diálise. Reduzindo a exposição do 
profissional de saúde existe no mercado produto que transfere o sangue de 
uma seringa para o tubo, composto em única peça com adaptador de uso úni-
co e agulha distal que é recoberta por uma borracha protetora que perfura a 
tampa do tubo mantendo a qualidade e integridade da amostra biológica.

garrote ou torniquete
Confeccionado em borracha sintética, recomenda- se que seja isento de látex 
e descartável, para estase venosa, auxiliando na visualização do acesso venoso. 

tubo e/ou tubo seringa
Utilizado para coleta de sangue em sistema fechado, estéril, de uso único, com 
vácuo pré-definido e/ ou aspiração, possui marca de preenchimento, garantin-
do a exata proporção sangue e aditivo.

tubo sem aditivos
Tubos que não contêm nenhum aditivo, transparente, incolor, estéril, que são 
utilizados para obtenção de amostras biológicas (tubo de descarte, alíquotas 
de soro, liquor, urina e secreções).

tubo e/ou tubo seringa com aditivos
Tubo para coleta de sangue a vácuo e/ou aspiração com algum tipo de aditivo, 
onde uns podem acelerar o fator de coagulação, outros podem impedir a coa-
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gulação. A dispensação de aditivos na concentração adequada nos recipientes 
de coleta de sangue aumenta a uniformidade e a exatidão dos resultados dos 
exames e a produtividade do laboratório. Os recipientes para coleta de sangue 
podem conter aditivos liofilizados ou líquidos. 

tubo e/ou tubo seringa com anticoagulantes
Tubo para coleta de sangue a vácuo e/ou aspiração com aditivos que inibem a 
coagulação do sangue e/ou plasma para garantir que os componentes a serem 
dosados. Os anticoagulantes têm o papel de interromper a ativação da cas-
cata de coagulação, inibindo a formação da protrombina, impossibilitando a 
formação do coágulo. A anticoagulação ocorre pela ligação dos íons de cálcio 
(EDTA, citrato) ou pela inibição da atividade da trombina (heparinizados, hi-
rudina).

Frasco de Hemocultura
Contêm, meio líquido de soja-caseína enriquecido com CO2 e outros suple-
mentos específicos para isolamento de microorganismo conforme os tipos de 
frascos:

•	 frasco aeróbio: utilizado na detecção de bactérias aeróbias e leveduras; 
•	 frasco anaeróbio: utilizado na detecção de bactérias anaeróbia.

No mercado existe frasco específico para detecção de fungo filamentoso e mi-
cobactérias.

A detecção ótima dos microorganismos será obtida adicionando as quanti-
dades máximas de sangue. A utilização de volumes inferiores pode afetar de 
forma adversa os períodos de tempo de isolamento e/ou detecção.

tubo e/ou tubo seringa contendo gel para dosagem em soro
Utilizado para dosagem em sorologia, imunológica, bioquímica, hormônio. A 
parede do tubo é revestida com partícula de sílica, que acelera o processo de co-
agulação e contendo no fundo do tubo o gel. Este material possui propriedade 
tireotrópica que é densidade intermediária entre o sangue coagulado e o soro. 
Durante a centrifugação, a barreira de gel move-se para cima posicionando-se 
entre o soro e o coágulo, onde forma uma barreira estável, separando o soro dos 
outros componentes celulares. O soro pode ser utilizado diretamente do tubo 
de coleta, eliminado a necessidade de transferência para outro recipiente.
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tubo e/ou tubo seringa de citrato de sódio
Utilizado para dosagem dos testes de coagulação. Contêm em seu interior so-
lução tamponada de citrato trissódico (Na3C6H5O7.2H2O). As concentrações 
de solução de citrato trissódico devem estar dentro do intervalo de 0,1 a 0,136 
mol/L, com uma tolerância permitida de ±10%. As concentrações utilizadas 
atualmente são de 3,2 ou 3,8%, na proporção de nove partes de sangue para 
uma parte de solução de citrato. As diferentes concentrações de citrato podem 
ter efeitos significativos nas análises do tempo de protrombina (TP) e tempo 
de tromboplastina parcial ativada (TTPa). Assim, recomenda-se que o labo-
ratório sempre faça uso da mesma concentração de citrato para as amostras 
analisadas. Alguns estudos revelam que o tubo de citrato não deve ter volume 
de aspiração parcial, evitando a agregação plaquetária pelo espaço livre no re-
cipiente. O tubo para velocidade de hemossedimentação (VHS), deve aspirar 
quatro partes de sangue adicionadas a uma parte de citrato trissódico.

Ao utilizar um escalpe para obter uma amostra de coagulação, é necessário 
utilizar o tubo de descarte primeiro para retirar o ar do tubo vinílico e garantir 
a proporção sangue/anticoagulante. 
 
tubo e/ou tubo seringa de edta (etilenodiaminotetracético) 
Utilizado na dosagem de exames de hematologia, CD4+ /CD8+, carga viral, 
genotipagem, e de citologia. As paredes internas dos tubos são revestidas com 
EDTA K2 ou EDTA K3. O EDTA anticoagulante eficiente que não afeta a con-
tagem celular e altera minimamente o tamanho da célula. Ele impede a coa-
gulação ao quelar aos íons de cálcio, um importante cofator no processo de 
coagulação. O EDTA K2 é o anticoagulante recomendado pelo International 
Council for Standards in Hematology (ICSH) e Clinical and Laboratory Stan-
dardization Institute (CLSI.) para hematologia por ser o melhor anticoagulan-
te para preserva a morfologia celular.

 
tubo e/ou tubo seringa heparina sódio e lítio 
Utiliza na dosagem bioquímica, genética. A parede interna do tubo é revestida 
de heparina sódio e lítio. Esses anticoagulantes ativam as enzimas antiplaque-
tárias, impede a coagulação do sangue ao inibir a trombina e o fator Xa, blo-
queando assim, a coagulação em cascata dos elementos do sangue. 

Os tubos de heparina também estão disponíveis com gel, as concentrações 
dos anticoagulantes acima devem estar dentro de um intervalo de 12 a 30 UI 
(Unidade Internacional) por mL de sangue.
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tubo e/ou tubo seringa heparina sódio e/ou edta K2
Utilizado na dosagem de traços de elementos: alumínio, arsênico, chumbo, 
cádmio, cromo, ferro, fluoreto, cobalto, cobre, lítio, manganês, molibdênio, 
mercúrio, selênio. No mercado é apresentado com duas formas de aditivo, He-
parina sódica e/ou EDTA K2. Na sua composição ele livre de metais em seu 
interior.

tubo e/ou tubo seringa Fluoreto de sódio/ edta
Utilizado na dosagem de glicose e lactato. Contêm em seu interior um anti-
coagulante EDTA que preserva a morfologia celular e fluoreto de sódio que é 
inibidor glicolítico estabilizando a glicose. As concentrações de EDTA devem 
estar dentro do intervalo de 1,2 a 2,0 mg de EDTA, e de 2,0 a 4,0 mg de fluoreto 
de sódio por mL de sangue.

Seringa de gasometria
Utiliza na dosagem para análise de gases sanguíneos. A CLSI recomenda a 
utilização de seringas de plástico, heparina balanceada, liofilizada, onde mi-
nimiza diluição e quelação de íons, sendo proporcional volume de sangue/ 
anticoagulante, com preenchimento natural, por volume pré- determinado 
e/ou por aspiração, evitando a formação de micro coágulos. Concentração 
do anticoagulante segue as recomendações do IFCC (International Fede-
ration of Clnical Chemistry and Laboratory Medicine) o qual preconiza a 
concentração de 50 UI de heparina lítica balanceada com cálcio por mL de 
sangue total.

tubo e/ou tubo seringa específico
Ao longo dos anos houve avanço nas técnicas e a introdução de novos exames 
na prática laboratorial, modificando significativamente a oferta de exames, o 
mercado dispõe de vários dispositivos de coleta de sangue com tubos especí-
ficos para garantir a segurança e a manutenção de um alto nível de qualidade 
nos resultados laboratoriais como: ACD (acido cítrico, citrato de sódio e dex-
trose) que preserva a células sanguínea vermelhas e a estabilidade da amos-
tra, utilizado para imunofenotipagem, cultura celular; EDTA K2 com gel para 
diagnóstico molecular, THROMBOEXACT para hematologia, entre outros. 
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armazenamento de insumos
•	 Seguir as instruções determinadas pelo fabricante;
•	 nunca utilize produtos com prazo de validade vencido ou que apresentam 

alterações em sua cor, forma ou características originais.

recipientes para descarte de objetos perfurocortantes
Coletores para resíduo perfuro cortante (agulhas, escalpe, lâminas de bisturi, 
vidrarias, entre outros), rígido, impermeável, resistente a perfurações, na cor 
amarela. Com a simbologia de substância, e linha demarcatória. Os coletores 
de descarte de material perfuro cortante não devem ser preenchidos acima 
do limite de 2/3 de sua capacidade total e devendo ser colocados próximos do 
local onde é realizado o procedimento.

conSideraçõeS FinaiS
A importância da escolha e qualificação dos produtos implica na relação de 
custo-benefício, proporcionando melhor assistência aos pacientes, contribuin-
do para a confiabilidade dos resultados. 

Esta escolha impacta num alto nível de qualidade, evitando o trabalho sobre 
pressão, e consequentemente possíveis riscos ao paciente. 

A sistematização da fase pré- analítica implica em criar políticas e condições 
capazes de contribuir para que o profissional de saúde utilize sua capacidade e 
competência, ao máximo, para atender a população. 
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4.  Fase pré-analítica e qualidade da amostra biológica

Introdução
A qualidade da amostra pressupõe estreito atendimento aos protocolos para 
coleta e transporte do material biológico com a finalidade de obter, identificar, 
transportar e cadastrar as amostras biológicas, preservando sua qualidade e 
viabilidade a fim de garantir resultados adequados na fase analítica do proces-
so. Assim, a fase pré-analítica inicia-se na coleta de material, seja ela feita pelo 
paciente (urina, fezes, escarro, etc.) ou no ambiente do laboratório. A adequa-
da gestão desses processos pré-analíticos garante a precisão dos resultados da 
fase analítica.

Essa gestão exige que o processo seja monitorado por indicadores que per-
mitam avaliação das falhas, identificação das causas e ações corretivas, com o 
objetivo de atender às expectativas do cliente e permitir que suas informações 
sirvam para realimentar todo o processo de busca de melhoria contínua.

Quando o paciente é responsável pela coleta de algum tipo de amostra, ele 
deve ser adequadamente orientado pelo médico-assistente ou pelo laboratório, 
por meio de instruções verbais, quando forem simples, ou por escrito, quando 
mais complexas. Essas informações previnem falhas no processo de coleta da 
amostra pelo paciente e procuram garantir sua qualidade, evitando a presença 
de interferentes pré-analíticos.

A Norma PALC versão 2013 coloca, em seu item 8.0, Gestão da Fase Pré-
-analítica, subitem 8.3:

O laboratório e os postos de coleta devem disponibilizar ao cliente ou res-
ponsável instruções claras, escritas em linguagem acessível, orientando 
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sobre o preparo e coleta de materiais e amostras, quando o cliente for o 
responsável pelos mesmos. Somente instruções simples, que não compro-
metam o preparo do cliente e que sejam facilmente compreensíveis, podem 
ser dadas verbalmente.

Quando o paciente é orientado pelos profissionais do laboratório, informa-
ções sobre horário, dieta, uso de medicamentos, possíveis restrições quanto 
a exercícios físicos, uso de álcool, jejum, etc. são passadas para o paciente e 
inseridas em seu cadastro no Sistema de Informação Laboratorial (SIL).

A norma PALC versão 2013, em seu item 8.0, subitem 8.5, sugere que no 
cadastro do cliente sejam incluídas, ao menos, as seguintes informações:

a)  número de registro de identificação do cliente gerado pelo laboratório, de 
preferência, único;

b)  nome, idade, sexo e procedência do cliente;
c)  telefone ou endereço do cliente, quando aplicável;
d)  nome e contato do responsável em caso de menor ou incapacitado;
e)  identificação do requisitante;
f)  data e hora do atendimento;
g)  horário da coleta, quando aplicável;
h)  análises solicitadas e tipos de amostra;
i)  informações adicionais, em conformidade com o exame (medicamento e 

uso, dados do ciclo menstrual, indicação/observação clínica, etc.), quando 
apropriado ou necessário;

j)  data prevista para a entrega do laudo;
k)  indicação de urgência, quando aplicável.

Segundo vários estudos, a fase pré-analítica é responsável por grande parte das 
alterações observadas nos resultados dos exames e está relacionada, em gran-
de parte, ao não cumprimento dos protocolos para evitar falhas que possam 
comprometer a amostra, induzindo, dessa forma, a erros pré-analíticos.

É importante observar que o sistema de gestão da qualidade deve disponibi-
lizar, por meio da TI, um processo de cadastro que permita o registro de datas, 
horários, locais e responsáveis, a fim de garantir a rastreabilidade da coleta, o 
recebimento das amostras e a identificação do profissional que efetuou a coleta 
ou recebeu a amostra coletada, conforme especifica a Norma PALC versão  
2013, em seu item 8, subitem 8.6, letras a, b e c.
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Existem fases do processo pré-analítico que não estão sob a gestão do labo-
ratório e que envolvem profissionais das equipes do hospital, no caso de pa-
cientes internados ou admitidos pelo serviço de emergência, bem como orien-
tações mal entendidas pelo próprio paciente, descuidos e falhas na obtenção 
da amostra pelo paciente ou pela equipe de enfermagem, dentre outros. Em 
algumas situações, a falha está na solicitação do exame pelo médico-assistente 
ou na orientação inadequada ou incompleta que ele possa ter dado ao paciente.

De um modo geral, os protocolos para exames de bioquímica clínica, imu-
nologia, sorologia, entre outros, podem exigir que as coletas sejam realizadas 
em condições ideais de jejum e que medicamentos em uso, que podem cons-
tituir interferentes medicamentosos, sejam protocolados, com o propósito de 
evitar alterações nos resultados advindas dessas interferências e que possam 
induzir a erros na interpretação dos resultados.

Tais interferências, como citado anteriormente, podem ocorrer por ações 
de medicamentos. Elas consistem em interferências in vivo, quando o medi-
camento é capaz de provocar uma alteração que se expressa na modificação 
do resultado – por exemplo, hiperglicemia causada pelo uso de corticoides, 
plaquetopenias induzidas por drogas, etc. –, ou interferências in vitro, quando 
o uso da droga é capaz de produzir alterações na amostra coletada, gerando 
resultados que não se correlacionam com a clínica do paciente. É o caso de pla-
quetopenias causadas pela sensibilidade ao EDTA que amostras de pacientes 
podem apresentar, que induzem a uma aglutinação plaquetária e geram, como 
consequência, uma pseudoplaquetopenia.

Outras interferências podem também ser resultantes do não cumprimento 
do jejum adequado para a realização do exame, de omissão na informação 
do uso de medicamentos pelo paciente, de exercícios físicos, do consumo de 
bebidas alcoólicas, fumo, etc. Dessa forma, orientações adequadas devem ser 
dadas ao paciente antes que ele compareça para a realização do exame.

A maioria dos exames exige condições simples de jejum de oito horas. Ou-
tros, no entanto, podem requerer jejum mais prolongado, como, por exemplo, 
a realização do perfil lipídico; a avaliação do ritmo do cortisol requer que o pa-
ciente faça coleta em horários preestabelecidos, ou seja, às 8 horas da manhã e 
às 16 horas. A coleta de urina de 24 horas exige adequado acompanhamento do 
processo pelo paciente, para evitar perdas das micções e garantir a conclusão da 
coleta da forma recomendada, ou seja, no mesmo horário em que foi iniciada.

Amostras para estudos microbiológicos têm protocolos de coleta rígidos, sob 
pena de perder o material sem se chegar, de forma adequada, ao agente infeccioso, 
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em função de contaminações ou problemas com o transporte, que podem invia-
bilizar a amostra. O uso prévio de antibiótico e sítio de coleta inadequado tam-
bém representam interferentes pré-analíticos importantes. Convém reforçar que 
o uso prévio de antibióticos pode mascarar o resultado, mesmo que o paciente 
ainda esteja sob ação do processo infeccioso, causando perda de tempo na con-
clusão diagnóstica e, consequentemente, atraso ou dificuldade para se estabelecer 
uma terapêutica adequada, o que resulta em falha no tratamento.

As amostras para cultura de fungos exigem que o material seja rigorosamen-
te colhido do sítio onde ocorre o processo e, na maioria das vezes, o acesso a 
esse sítio pode não ser tão simples, como é o caso de culturas de lesões em leito 
ungueal. Nas secreções de feridas, a retirada superficial no local da lesão pode 
estar apenas constituída por tecido necrótico, não permitindo que o agente 
infeccioso seja isolado. Por isso, é sempre bem indicada a limpeza prévia e o 
aprofundamento na coleta desse material.

Amostras de urina para cultura exigem limpeza prévia da região genital, 
tanto em pacientes do sexo feminino como do masculino, e o primeiro jato da 
urina deve ser desprezado.

A coleta de líquido cefalorraquidiano requer a ação de um médico em função 
de sua complexidade e, além disso, o procedimento constitui um ato médico. É 
necessário, ainda, que o material não esteja contaminado por sangue provenien-
te de possíveis acidentes de punção para que expresse um resultado fidedigno.

VarIáVeIs pré-analítIcas
As variáveis pré-analíticas têm grande impacto sobre a qualidade dos resulta-
dos de laboratório e estão agrupadas em três categorias: variáveis fisiológicas, 
variáveis de coleta de espécimen e fatores de interferência, que podem suscitar 
interpretações errôneas dos resultados dos exames.

Ao fazer a correlação clínico-laboratorial dos resultados, deve-se ter em 
mente possíveis alterações ligadas às variáveis fisiológicas, tais como sexo, ida-
de, raça, gravidez, etc. Ao interpretar, por exemplo, resultados de exames de la-
boratório durante a gravidez, é necessário considerar a semana de gestação em 
que a amostra foi coletada. Existem mecanismos que mudam a concentração 
das substâncias no plasma durante a gravidez, decorrentes de vários fatores 
como a hemodiluição (proteínas totais, albumina), deficiências relativas em 
função do aumento de consumo (ferro, ferritina), aumento das proteínas de 
fase aguda (velocidade de hemossedimentação), etc. Fatores de interferência, 
como dieta e uso de bebidas alcoólicas, são importantes por influenciarem na 
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determinação das substâncias na química clínica. A amplitude das alterações 
dessas substâncias depende da composição da dieta e do tempo decorrido en-
tre a ingestão e a coleta da amostra. Alimentos ricos em gordura aumentam 
a concentração de triglicérides no organismo. Dietas ricas em proteínas e nu-
cleotídeos, por sua vez, promovem níveis elevados de amônia, ureia e ácido 
úrico. Além disso, é conhecido o efeito dos exercícios, uso do fumo e do álcool, 
interferências ligadas a altitudes, dentre outros, nos resultados dos exames.

Como fatores pré-analíticos devemos citar, ainda, as variáveis de coleta que 
têm como agentes o tempo de garroteamento, sangue colhido em locais de 
acesso venoso com infusão de líquidos, em pacientes hospitalizados, etc.

Neste trabalho, enfocaremos as variáveis ligadas a coletas de espécimens.

coleta e armazenagem de amostras de sangue
Abordaremos de forma sumária, neste item, os múltiplos fatores interferentes 
nos exames realizados em amostras de sangue, desde o momento da coleta até 
o procedimento analítico. A aplicação de critérios bem definidos nos proces-
sos que antecedem a análise permite ao laboratório reconhecer as múltiplas 
variações pré-analíticas ligadas à qualidade da amostra e que podem ser um 
fator determinante na precisão dos resultados obtidos nas análises quantitati-
vas dessas amostras.

Os aspectos ligados aos procedimentos de coleta de sangue venoso foram 
amplamente tratados pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina 
Laboratorial em sua publicação Recomendações da Sociedade Brasileira de Pa-
tologia Clínica/Medicina Laboratorial para coleta de sangue venoso.

Vários fatores interferentes são relatados na literatura, como o tempo de 
contato prolongado do soro ou plasma com as células, existência de hemólise 
em grau variado, hemoconcentrações causadas por evaporação, temperatura 
incorreta de armazenamento da amostra, transporte incorreto, uso incorreto 
de aditivos (anticoagulantes), etc.

O reconhecimento e a gerência dessas variáveis permite o estabelecimento 
de um controle efetivo na redução do erro e, portanto, uma melhor aplicabili-
dade dos resultados dos exames do paciente.

As precauções universais estabelecem que qualquer material biológico é 
considerado potencialmente de risco. Dessa forma, medidas de segurança de-
vem ser seguidas na manipulação das amostras.

A separação do soro ou plasma das células sanguíneas deve ser realizada o 
mais rápido possível. Um tempo máximo de duas horas para essa separação 
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deve ser seguido a fim de evitar interferências no potássio, hormônio adreno-
corticotrófico (ACTH), cortisol, catecolaminas, ácido láctico e homocisteína.

Alguns parâmetros não sofrem interferências quando não se atende ao pra-
zo de duas horas para centrifugação, tais como albumina, fosfatase alcalina, 
TGP (ALT), bilirrubina, cálcio, colesterol, CK total, creatinina, magnésio, fós-
foro, sódio, proteína total, triglicérides, T3, T4, ureia e ácido úrico. Outros, 
como glicose, potássio e DHL, são afetados se o protocolo de duas horas para 
separação das células do plasma ou soro não for seguido.

A temperatura tem impacto importante na viabilidade da amostra. É conside-
rada temperatura ambiente no laboratório aquela compreendida entre 22 e 25ºC.

Os parâmetros sofrem alterações variáveis, elevando-se ou diminuindo de 
acordo com a temperatura em que as amostras foram armazenadas. Diversos 
estudos foram realizados correlacionando a exposição da amostra e sua esta-
bilidade em relação a diferentes temperaturas. Uma ampla referência desses 
estudos e dos parâmetros pode ser encontrada nos documentos do CLSI H18 
A-3 e CLSI H21.

A refrigeração da amostra a temperaturas entre 2 e 8ºC inibe o metabolis-
mo das células e estabiliza certos constituintes termolábeis. A refrigeração de 
amostra entre 2 e 8ºC, quando se pretende dosar potássio, não deve exceder 
duas horas, uma vez que essa temperatura pode inibir a glicólise que alimenta 
a bomba de potássio e promover a saída do potássio para o meio extracelular, 
elevando o resultado do parâmetro. Portanto, uma amostra para dosagem de 
eletrólitos não deve permanecer a temperaturas entre 2 e 8ºC por mais de duas 
horas antes da centrifugação.

Alguns parâmetros requerem transporte refrigerado, como catecolaminas, 
amônia, ácido láctico, piruvato, gastrina e paratormônio (PTH).

Amostras para gasometria devem ser transportadas à temperatura entre 18 
e 24ºC, com tempo máximo de transporte de duas horas.

O uso de inibidores e preservativos, como fluoreto, pode prevenir a glicólise 
por um período de 24 horas à temperatura ambiente ou 48 horas em tempera-
turas entre 2 e 8ºC.

As amostras devem ser transportadas em recipiente isotérmico, higienizável e 
impermeável, quando requerido. Além disso, o recipiente deve estar identificado 
com simbologia de risco biológico, com os dizeres “espécimes para diagnóstico”. 
A norma PALC versão 2013, no item 8.0, subitens 8.13 a 8.18, complementa in-
formações que devem ser atendidas nos processos de auditorias. Recomenda-se 
o transporte refrigerado para amostras que atenderão às dosagens específicas 
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referidas anteriormente. A grande maioria das amostras pode ser transportada à 
temperatura ambiente, ou seja, entre 22 e 25ºC.

Durante o procedimento de coleta, devem ser evitados fatores que possam 
provocar hemólise. Dessa forma, é recomendado que os tubos permaneçam na 
posição vertical até a completa coagulacão do sangue, quando poderá ser cen-
trifugado. A hemólise afeta substancialmente a dosagem de alguns elementos, 
como DHL, TGO (AST), potássio e hemoglobina. Outros elementos, como 
ferro, TGP (ALT) e T4 são moderadamente influenciados pela presença de 
hemólise. Outros, ainda, sofrem pequenas influências quando ensaiados em 
soros hemolisados, tais como fósforo, proteína total, albumina, magnésio, cál-
cio e fosfatase ácida.

O avanço tecnológico permitiu que dosagens pudessem ser realizadas em 
sangue total. Assim, diante de um resultado não esperado para determina-
do parâmetro dosado em sangue total, deve-se verificar se o parâmetro não 
foi influenciado pela hemólise presente na amostra. Recomenda-se que uma 
pequena amostra do sangue total seja centrifugada para que se observe a pre-
sença ou não de hemólise.

Como relatado anteriormente, a exposição à luz também pode influenciar a 
dosagem de alguns parâmetros. Assim, alíquotas para dosagem de bilirrubina, 
betacaroteno, vitamina A, vitamina B6 e porfirinas devem ser preservadas ao 
abrigo da luz.

Amostras obtidas em postos de coletas e unidades captadoras que tenham 
de seguir sem centrifugação devem ser monitoradas durante o transporte, 
respeitando-se o tempo recomendado de duas horas para prevenir danos na 
amostra e garantir sua estabilidade no processo analítico.

Para transportes automatizados por tubos pneumáticos, vários estudos 
apontam que as interferências se referem à ruptura das hemácias, causando, 
portanto, alterações nos parâmetros DHL, potássio, hemoglobina e fosfatase 
ácida.

Na fase de pré-centrifugação, algumas recomendações devem ser observa-
das:

•	 tubos que contenham aditivos, exceto citrato de sódio, devem ser agitados 
por inversão de forma suave, pelo menos 5 vezes, para homogeneização 
entre o sangue e o anticoagulante;

•	 verificar a completa coagulação do sangue antes da centrifugação; a coagu-
lação é processada em um tempo médio de 30 a 60 minutos à temperatura 



40

ambiente (22 a 25º C). Deve-se lembrar de que o tempo de coagulação pode 
estar ampliado caso o paciente esteja em uso de anticoagulante;

•	 a refrigeração inibe o metabolismo das células sanguíneas e estabiliza al-
guns constituintes termossensíveis;

•	 cuidado especial deve ser dispensado em coletas de recém-nascidos e crian-
ças para dosagem de glicose em razão da dificuldade de inibição da glicólise 
em função da alta quantidade de hemácias e com hematócrito elevado.

O transporte de amostras por empresas terceirizadas exige treinamento dos 
profissionais do transporte quanto à segurança e cuidados especiais nesse tra-
balho, evitando interferências em localidades em que se observam altas tem-
peraturas no verão e baixas temperaturas no inverno.

coleta de sangue em papel de FIltro  
para trIagem neonatal
Espécimes para triagem neonatal são geralmente colhidas por profissionais 
do hospital (médico neonatologista, enfermeira ou profissional do laboratório 
hospitalar) nos primeiros dias de vida do recém-nascido. Como outras amos-
tras que se destinam à realização de exames laboratoriais, a qualidade da amos-
tra é de importância capital para a realização dos testes de triagem neonatal.

Amostras mal colhidas ou pobres resultam em novas abordagens e preo-
cupam os pais e familiares do bebê. Em todos os programas de rastreamento 
neonatal, a grande preocupação é iniciar o mais precocemente possível o tra-
tamento assim que são observadas alterações nos exames, com a finalidade de 
prevenir consequências adversas (retardo mental irreversível ou morte) por 
causa do atraso na instituição da terapêutica.

coleta do exame
O teste do pezinho deve ser colhido em todo recém-nascido com 3 a 5 dias de 
vida. Em geral, é preferível que seja colhido no terceiro dia, ocasião em que a 
quantidade de leite já ingerida pelo bebê é suficiente para que a fenilalanina se 
acumule no sangue e, dessa forma, evite o falso-negativo para PKU. Além dis-
so, evita-se um resultado falso-positivo para hipotireoidismo congênito. Logo 
após o nascimento, ocorre uma liberação fisiológica de TSH no sangue, que é o 
hormônio dosado para o diagnóstico do hipotireoidismo congênito, e posterior 
diminuição, atingindo valores menores que o valor de corte do teste, que é de 
10 mcUI/mL. Assim, o teste deve ser realizado somente após 72 horas de vida.
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observações importantes
•	 Se o recém-nascido necessitar de transfusão de sangue, a coleta deve ser 

realizada antes desse procedimento;
•	 no caso de crianças prematuras (idade gestacional < 37 semanas), a realiza-

ção do teste do pezinho deve ser feita após a primeira semana de vida, e o 
teste deve ser repetido quando o recém-nascido completar 1 mês.

preenchImento das áreas do papel de FIltro – 
recomendações para eVItar InterFerêncIas  
que possam comprometer o resultado
•	 Não tocar nos círculos do papel de filtro antes ou após a coleta para evitar 

contaminação da amostra ou interferência na camada de papel;
•	 solicitar ao acompanhante que fique de pé e segure o bebê em pé e de costas 

para o profissional que realizará a coleta; este, se preferir, pode estar sentado, 
a fim de facilitar a abordagem;

•	 em locais frios ou em temperaturas baixas, aquecer previamente o pé do 
bebê e, em seguida, segurá-lo com uma das mãos para imobilizá-lo e faci-
litar a punção;

•	 escolher o local de coleta – o mais indicado é a borda interna ou externa do 
calcanhar; não usar o centro do calcanhar, a fim de evitar danos ao osso do 
calcâneo;

•	 fazer a antissepsia do local com algodão umedecido em álcool a 70º GL, 
massageando para ativar a circulação local; não se recomenda a utilização 
de álcool iodado, PVPI ou qualquer outra substância, pois interferem no 
exame;

•	 esperar o álcool da antissepsia secar antes de iniciar a coleta, a fim de evitar 
que a amostra fique mal colhida;

•	 quando o calcanhar estiver avermelhado, puncionar uma vez o local esco-
lhido com a lanceta de ponta fina, enxugar a primeira gota de sangue e 
utilizar a seguinte para a coleta; evitar sangramento abundante que possa re-
sultar em camada excessiva no papel de filtro; se isso acontecer, interromper 
o fluxo de sangue com algodão seco e aguardar um sangramento contínuo;

•	 encostar a segunda gota de sangue no verso do primeiro círculo do papel 
de filtro; deixar que se forme a gota de sangue espontaneamente, sem “es-
premer” ou “ordenhar” o local da punção para extrair o sangue (a “ordenha” 
libera plasma do tecido, diluindo o material colhido; esta situação compro-
mete o material e o resultado do exame);
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•	 fazer movimentos circulares com o papel de filtro e não deixar o sangue 
coagular no pé nem no papel durante o procedimento; a camada de san-
gue deve ser fina e homogênea e preencher completamente a superfície do 
círculo (coletas feitas com seringa não são recomendadas porque deixam a 
superfície do papel com camada excessiva de sangue; coletas bem realiza-
das têm aspecto homogêneo e transparente quando observamos o material 
contra a luz).

crItérIos de rejeIção da amostra
Todo o esforço deve ser dirigido na obtenção de amostras próprias e adequa-
das à realização dos ensaios. Eventualmente, podem ser aceitas amostras com 
problemas, por se tratarem de amostras nobres, tais como liquor, biópsias, etc. 
No entanto, a aceitação de tais amostras com restrições deve ser documentada 
quando da emissão do laudo, para que possa ser interpretada com restrições.

O sistema de gestão da qualidade deve introduzir um procedimento docu-
mentado, estabelecendo os critérios de aceitabilidade, que possa ser consulta-
do quando houver dúvidas na aceitação de uma amostra para análise.

O item 8, subitem 8.9, da Norma PALC versão 2013 preconiza:

Os critérios de aceitação e rejeição de amostras, assim como a realização 
de análises em amostras com restrições devem estar definidos em proce-
dimentos documentados. O laboratório deve ter um sistema para aceitar 
ou rejeitar amostras biológicas, recebidas ou coletadas por ele, e registrar 
aquelas que não estejam conformes com os critérios de aceitação defini-
dos. O laboratório deve garantir que os testes realizados em amostras fora 
das especificações ideais, ou coletadas sem o devido preparo, tenham esta 
condição registrada no laudo, de maneira a informar as precauções para in-
terpretação do resultado, quando aplicável. Neste caso, deve haver registros 
que identifiquem o responsável pela autorização das análises realizadas em 
amostras com restrições.

conclusões
Pela extensão do tema, não é a intenção abordar e esgotar todas as informa-
ções sobre a qualidade da amostra como interferente pré-analítico. O assunto 
é vasto e requer consulta a outras fontes, como é recomendado na Bibliografia 
no final deste capítulo.
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A proposta é abordar, de forma resumida, pontos que são considerados im-
portantes para garantir uma fase analítica estável, tendo em vista a boa gestão 
da fase pré-analítica.

Esforços devem ser empreendidos por todos os profissionais de laborató-
rio, para implantarem indicadores nessa fase pré-analítica que possam integrar 
uma planilha de gestão de riscos, e que sua análise cuidadosa possa evitar pos-
síveis eventos adversos ao paciente.
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5.  Centrifugação

Introdução 1-6

A qualidade de serviços laboratoriais, como os demais da assistência à saúde, 
relaciona-se à entrega de resultados precisos e exatos dentro dos prazos esta-
belecidos, visando à tomada de conduta pelos médicos solicitantes em termos 
de triagem, detecção, monitoramento, estadiamento ou ajustes terapêuticos no 
menor prazo possível.

O cumprimento de requisitos de qualidade na fase de centrifugação mi-
nimiza riscos aos pacientes, por prevenir problemas que possam afetar as 
amostras biológicas (tais como: centrifugação incompleta, afetando dosagens 
hormonais, erros propiciando aumento de índices de hemólise ou perdas de 
amostras, gerando recoleta), além de reduzir custos e contribuir para maiores 
níveis de produtividade.

A maioria das análises laboratoriais em amostras de sangue, urina ou líquidos 
cavitários, sejam elas bioquímicas, imunológicas ou de coagulação, requer uma 
centrifugação prévia para separar o soro ou o plasma das células sanguíneas. 
Embora esse procedimento pré-analítico ocorra inúmeras vezes por dia nos la-
boratórios do mundo todo, a influência da centrifugação nos resultados não é 
tão referenciada na literatura, quando comparada a outras etapas da fase pré-

-analítica.
Uma centrifugação eficaz é dependente de algumas variáveis, como:

•	 tempo de centrifugação;
•	 força centrífuga relativa (RCF), também conhecida como força “g”, gerada 

quando uma determinada massa é submetida a um movimento circular;
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•	 tamanho do tubo utilizado na coleta de sangue;
•	 temperatura.

O tamanho (comprimento) dos tubos define o volume de plasma ou soro re-
querido para as dosagens. A RFC determina a resistência dos tubos e dos com-
ponentes do sangue à gravidade e aos limites técnicos da centrífuga e do seu 
rotor. As variações na temperatura são limitadas pela estabilidade dos analitos. 
Deste modo, o tempo de centrifugação varia para que se alcance a qualidade 
desejada das amostras em suas análises.

Esse processo consome uma parte considerável da fase pré-analítica e do 
tempo total de atendimento (TAT), e sua repercussão na eficiência dos labora-
tórios é um fator de preocupação. As tentativas de redução dessa etapa aper-
feiçoam o desempenho geral, sobretudo para os laboratórios hospitalares, no 
atendimento nas salas de emergência.

AutomAção nA fAse pré-AnAlítICA 6-15

A forte demanda por padrões de excelência no atendimento baseados em re-
quisitos legais, as bruscas mudanças nas necessidades médicas, a rápida co-
nexão entre o laboratório e as unidades de atendimento, a busca por aprimo-
ramento tecnológico, a competitividade com eficiência e a redução de custos 
nos sistemas de saúde promovem o direcionamento dos laboratórios para pro-
cessos centralizados, consolidados, integrados e fortemente automatizados em 
todas as fases do ciclo do exame laboratorial.

A etapa de centrifugação também seguiu essa tendência. Nos últimos tem-
pos, aprimoramentos tecnológicos na confecção dos equipamentos os tem tor-
nado mais robustos, sensíveis e confiáveis. A automação da fase pré-analítica 
teve início nos anos 1980 de maneira mais tímida, consolidando-se na primei-
ra década deste século.

A automação da fase pré-analítica reconhecidamente amplia as medidas de 
biossegurança e reduz riscos ocupacionais (dores osteomusculares relaciona-
das ao trabalho – DORT – e acidentes) pelo design dos projetos que podem 
contemplar gerenciador de amostras, carregamento e centrifugação eletro-
nicamente programada, destampadores automáticos de tubos, aliquotadores, 
etiquetadoras e impressoras de código de barras e retampagem.

A automação pré-analítica possibilita o acesso às informações de maneira 
mais rápida e acurada, trazendo maior rastreabilidade de eventuais alíquotas 
da amostra original, com a consequente redução da taxa de erros.
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Dentre os benefícios que essa automação propicia, pode-se apontar: a pos-
sibilidade de processar grande quantidade de tubos mais rapidamente e dar 
continuidade na preparação do material biológico, além do aumento de pro-
dutividade e a redução do volume necessário de amostra.

A tecnologia da informação tem papel decisivo no processo de integração 
laboratorial, seja pela robótica, que traz flexibilidade e inteligência aos robôs, 
ou pelos mecanismos de monitoramento e controle sofisticados que esta abor-
dagem necessita.

Isso representa novos desafios ao pessoal que atua no laboratório pelas profun-
das alterações no fluxo e no modo de trabalhar, exigindo outro nível de competên-
cias embasadas em conhecimento renovado e novas habilidades dos trabalhadores.

prátICAs segurAs em CentrIfugAção 16-18

As práticas seguras envolvem a seleção da centrífuga, os procedimentos ade-
quados no manuseio e as manutenções preventivas.

seleção de equipamentos
Na seleção de novos equipamentos alguns fatores devem ser considerados:

•	 desempenho: a capacidade necessária, a força centrífuga requerida, o tempo 
de start up, a facilidade de uso;

•	 segurança: mecânica, elétrica, risco de explosão ao trabalhar com materiais 
inflamáveis, ruídos, riscos biológicos;

•	 material que constitui a centrífuga interna e externamente;
•	 assistência técnica e reposição de peças;
•	 economia;
•	 equipamentos que cumpram os requisitos e sejam certificados pela Inter-

national Electrotechnical Commission (IEC) e com registros na Agência 
Nacional deVigilância Sanitária (Anvisa).

manutenção preventiva
Recomenda-se que as centrífugas do laboratório sejam submetidas periodica-
mente à manutenção preventiva, com calibração e verificação das condições 
metrológicas para garantir seu correto funcionamento.

O plano de manutenção deve seguir as orientações do fabricante e ser do 
conhecimento de todos os envolvidos. Registros de todas as intercorrências e 
manutenções devem ser efetuados.
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As inspeções periódicas precisam ser abrangentes, observando-se aspectos 
mecânicos (rotores, motor, tampa) e partes elétricas (verificação elétrica, refri-
geração), quando aplicável.

Findo o serviço, deve ser sinalizado o tipo de serviço realizado, quem efe-
tuou e a data da próxima manutenção.

operação adequada
Para tubos de coleta a vácuo, recomenda-se o uso de centrífugas balanceadas 
de ângulo móvel (tipo swing-bucket).

Deve-se utilizar sempre caçambas ou cubetas apropriadas, que devem ser 
do tamanho específico para os tubos usados. Cubetas muito grandes ou muito 
pequenas podem causar a quebra ou o deslocamento dos tubos, levando à má 
separação da amostra.

É importante certificar-se de que os tubos estejam corretamente encaixados 
na caçamba da centrífuga. Um encaixe incompleto pode fazer a tampa de pro-
teção do tubo se desprender ou a parte superior do tubo ficar fora da caçamba. 
Tubos de vidro ou plástico acima da caçamba podem chocar-se com a cabeça 
da centrífuga e quebrar.

Os tubos devem ser balanceados para minimizar o risco de quebra. Também 
devem ser agrupados de acordo com o tipo, por exemplo: tubos com o mes-
mo volume de aspiração, tubos de tamanhos iguais, tubos do mesmo material 
(p.ex., vidro), tubos com o mesmo tipo de tampa ou rolha de proteção, etc.

No final das atividades, as caçambas e a área de contato da centrífuga devem 
ser desinfetadas com hipoclorito a 1%, contribuindo, assim, com a segurança 
do próximo usuário.

tempo e rotação para centrifugação da amostra
A relação velocidade/tempo pode variar de um fornecedor para outro. Por 
exemplo, alguns tubos com gel separador podem ser centrifugados em tempos 
reduzidos, aproximadamente 4 a 5 minutos, aumentando a produtividade e 
otimizando a rotina laboratorial. O laboratório deve consultar seu fornecedor 
sobre as recomendações de centrifugação.

Os tubos não devem passar por um segundo processo de centrifugação após 
a formação da barreira. As barreiras têm maior estabilidade quando os tubos 
são centrifugados em centrífugas horizontais (caçamba de ângulo móvel) não 
refrigeradas do que em centrífugas de ângulo fixo.



49

Recomenda-se sempre aguardar até que a centrífuga pare completamente 
antes de tentar retirar os tubos. Não se deve usar o freio da centrífuga com o 
intuito de interromper a centrifugação dos tubos; a brusca interrupção, além 
de hemólise, pode deslocar o gel separador.

O plasma e o soro dos tubos sem gel devem ser removidos da camada ce-
lular em até duas horas após a coleta da amostra, conforme documento do 
CLSI H18-A3 – Procedures for the handling and processing of blood specimens; 
approved guideline19.

O soro ou plasma separado está, então, pronto para ser usado. Os tubos 
podem ser colocados diretamente na bandeja (rack) do equipamento, ou o 
soro/plasma pode ser pipetado para uma cubeta do equipamento. Alguns 
equipamentos aspiram a amostra diretamente do tubo primário. Observar as 
instruções do fabricante do equipamento é sempre importante. A estabilida-
de do analito depende de sua viabilidade na amostra, temperatura e tempo a 
ser analisado. Recomenda-se consultar as instruções do conjunto diagnóstico 
para verificar a sensibilidade e a especificidade para a detecção do analito a ser 
dosado. Recomenda-se que cada serviço estabeleça sua política de armazena-
mento de materiais biológicos.

Alguns parâmetros necessitam ser transportados e centrifugados sob refri-
geração para a manutenção da estabilidade, tais como: amônia, catecolaminas, 
paratormônio, ácido láctico, piruvato, ácidos graxos livres, atividade da renina, 
acetonas e ACTH. Outros necessitam de proteção contra a ação da luz (bilir-
rubina, betacaroteno, vitamina B12, ácido fólico).

Tubos com gel separador não podem ser centrifugados em baixas tempera-
turas, uma vez que as propriedades de fluxo do gel se relacionam com a tem-
peratura. A formação da barreira de gel pode ser comprometida caso o tubo 
seja resfriado antes ou durante a centrifugação. Para otimizar o fluxo e evitar 
aquecimento, as centrífugas refrigeradas devem ser ajustadas a 25oC. A Tabela 
5.1 relaciona a força “g” e o raio do braço da centrífuga em centímetros para 
determinação da velocidade de centrifugação (rpm).
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tabela 5.1 relação entre a força “g” e o raio da centrífuga (cm) para se determinar a 

velocidade de centrifugação (rpm)
raio (cm)

rcf (g) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

900 3391 3172 2991 2837 2705 2590 2488 2398 2317 2243 2176 2115 2058 2006 1958 1913 1871 1831 1794

950 3484 3259 3073 2915 2779 2661 2557 2464 2380 2305 2236 2173 2115 2061 2012 1965 1922 1882 1844

1000 3575 3344 3153 2991 2852 2730 2623 2528 2442 2364 2294 2229 2170 2115 2064 2016 1972 1931 1892

1050 3663 3426 3230 3065 2922 2798 2688 2590 2502 2423 2350 2284 2223 2167 2115 2066 2021 1978 1938

1100 3749 3507 3306 3137 2991 2663 2751 2651 2561 2480 2406 2338 2276 2218 2165 2118 2068 2025 1964

1150 3833 3586 3381 3207 3058 2926 2813 2711 2619 2536 2460 2391 2327 2268 2213 2162 2115 2070 2028

1200 3916 3663 3453 3276 3124 2991 2873 2769 2675 2590 2513 2442 2377 2317 2261 2209 2160 2115 2072

1250 3997 3738 3525 3344 3188 3052 2933 2826 2730 2643 2565 2492 2426 2364 2307 2254 2205 2158 2115

1300 4076 3812 3594 3410 3251 3113 2991 2882 2794 2696 2615 2542 2474 2411 2353 2299 2248 2201 2157

1350 4153 3885 3663 3475 3313 3172 3048 2937 2837 2747 2665 2590 2521 2457 2398 2343 2291 2243 2196

1400 4230 3958 3730 3539 3374 3230 3104 2991 2889 2798 2714 2638 2567 2502 2442 2386 2333 2284 2238

1500 4378 4095 3861 3663 3492 3344 3213 3096 2991 2896 2809 2730 2657 2590 2528 2470 2415 2364 2317

1600 4522 4230 3988 3783 3607 3453 3318 3197 3089 2991 2901 2820 2744 2675 2811 2551 2494 2442 2393

1700 4661 4360 4110 3899 3718 3560 3420 3296 3184 3083 2991 2906 2829 2757 2691 2629 2571 2517 2466

1800 4796 4486 4230 4013 3826 3663 3519 3391 3276 3172 3077 2991 2911 2837 2769 2705 2646 2590 2538

1900 4927 4609 4345 4122 3931 3763 3616 3484 3366 3259 3162 3073 2991 2915 2845 2779 2718 2661 2607

2000 5055 4729 4458 4230 4033 3861 3710 3675 3453 3344 3244 3153 3068 2991 2919 2852 2789 2730 2675

2100 5160 4646 4568 4334 4132 3956 3601 3663 3539 3426 3324 3230 3144 3065 2991 2912 2656 2796 2741

2200 5302 4960 4676 4436 4230 4049 3891 3749 3622 3502 3402 3306 3218 3137 3061 2991 2925 2863 2806

2300 5421 5071 4781 4536 4325 4140 3978 3883 3703 3586 3479 3381 3291 3207 3130 3058 2991 2928 2869

2400 5538 5180 4884 4633 4418 4230 4064 3916 3783 3663 3554 3453 3361 3276 3197 3124 3055 2991 2930

2500 5652 5267 4965 4729 4509 4317 4147 3997 3661 3738 3627 3525 3431 3344 3263 3168 3116 3052 2991

2600 5764 5392 5083 4822 4598 4402 4230 4076 3937 3812 3699 3594 3499 3410 3328 3251 3180 3113 3050

2700 5874 5494 5180 4914 4686 4486 4310 4153 4013 3885 3769 3663 3565 3475 3391 3313 3240 3172 3108

2800 5981 5595 5275 5004 4772 4568 4389 4230 4086 3956 3838 3730 3631 3539 3453 3374 3300 3230 3165

2900 6087 5694 5369 5093 4856 4649 4467 4304 4158 4026 3906 3796 3695 3601 3515 3434 3358 3288 3221
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6.  Coleta, transporte e preparo da amostra biológica

6.1. Exame de urina de rotina

O exame de urina é considerado o marco inicial da medicina laboratorial. 
Gravuras clássicas mostram médicos ao lado de pacientes, examinando um 
balão de vidro contendo urina. Embora não dispusessem de procedimentos 
analíticos além dos órgãos dos sentidos, os médicos eram capazes de obter in-
formações diagnósticas a partir da observação da cor, da turbidez, do odor, do 
volume, da viscosidade e até do sabor da urina. Há referências históricas sobre 
a constatação de que a urina de alguns pacientes atraíam insetos, permitindo 
a inferência de que tinham sabor adocicado. A maioria dessas características 
ainda é relatada, atualmente, pelos laboratórios clínicos.

Personalidades ilustres da história da medicina estão associadas ao estudo da 
urina, inclusive Hipócrates, o qual, no século V antes da Era Cristã, teria escrito 
um livro sobre uroscopia. O exame de urina evoluiu da simples observação de 
suas características físicas para o reconhecimento da presença e possibilidade 
de quantificação de glicose quando, em 1848, o químico alemão Hermann von 
Fehling descreveu um método químico para a dosagem de açúcar na urina.

A invenção do microscópio, no século XVII, permitiu a incorporação do 
exame do sedimento urinário, e, em 1926, Thomas Addis aprimorou o método 
de análise, introduzindo a quantificação do exame microscópico do sedimento 
urinário. No início do século XVIII, o exame de urina era parte integrante do 
exame médico de rotina do paciente. Com o aumento do número e da comple-
xidade dos testes que passaram a ser realizados, essa prática tornou-se inviável, 
passando o exame de urina a ser procedimento independente.

O exame de urina atual inclui, além do exame físico, as análises químicas e 
microscópicas. As análises químicas foram simplificadas, com a utilização da 
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química seca nas tiras reagentes, e a análise microscópica tem incorporado os 
benefícios da automação e da informatização, empregando metodologias de 
citometria de fluxo e de análise digital de imagens.

O desenvolvimento de técnicas analíticas mais práticas e eficientes permitiu 
que o exame de urina de rotina se mantivesse como um dos testes mais fre-
quentemente solicitados, seja para pacientes com diferentes queixas clínicas, 
seja para indivíduos saudáveis que se submetem a avaliação periódica, mesmo 
sem nenhuma sintomatologia.

Por essa razão, o exame de urina de rotina deve ser entendido como um 
teste de triagem, capaz de fornecer informações úteis que possibilitam o diag-
nóstico de eventuais problemas nos rins e nas vias urinárias, como processos 
irritativos, inflamatórios ou infecciosos, além de alguns distúrbios metabó-
licos, como diabete melito e insípido, e distúrbios do equilíbrio acidobásico. 
Uma vez que diferentes substâncias são rotineiramente pesquisadas, é possível, 
também, a detecção de algumas condições mórbidas não diretamente relacio-
nadas com os rins ou vias urinárias, como hemólise intravascular, algumas 
doenças hepáticas e de vias biliares, etc.

Exame de urina tipo I, sumário de urina, exame simples de urina, urinálise, 
uroanálise, 3A+S (albumina, açúcar e acetona mais sedimento) e urina, EAS 
(elementos anormais e sedimento) são alguns dos sinônimos utilizados para 
denominar esse exame. Optamos por utilizar exame de urina de rotina, por 
entender que essa nomenclatura expressa melhor o procedimento realizado.

O Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) define exame de uri-
na de rotina como “o teste de urina com procedimentos normalmente reali-
zados de forma rápida, confiável, precisa, segura e custo-efetiva”. As razões 
para a realização do exame de urina identificadas pelo CLSI incluem auxílio 
no diagnóstico da doença, triagem de populações assintomáticas para a de-
tecção de doenças e acompanhamento da progressão da doença e da eficácia 
do tratamento.

PrEParo do PaCiEntE
Não há necessidade de nenhum preparo especial do paciente para a coleta de 
urina para exame de rotina, mas deve-se ter em mente que algumas carac-
terísticas da urina se modificam ao longo do dia, dependendo do tempo de 
jejum, da composição da dieta, da atividade física e do uso de determinados 
medicamentos. Algumas dessas modificações podem ter significado e devem 
ser consideradas quando da interpretação dos resultados. De forma ideal, a 
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urina deve ser coletada, no mínimo, duas horas após a última micção, sem que 
o indivíduo tenha realizado atividade física intensa nas seis horas precedentes.

tiPos dE amostras dE urina
Para que o exame de urina forneça resultados representativos e, portanto, cli-
nicamente significativos, é importante que a amostra seja coletada seguindo 
um protocolo bem estabelecido, que deve ser claramente explicado ao pacien-
te e controlado pelo pessoal do laboratório.

Os tipos de amostras mais frequentemente utilizados para o exame de urina de 
rotina são: amostra aleatória, primeira urina da manhã e segunda urina da manhã.

A amostra aleatória é a mais comumente utilizada pela facilidade de coleta 
e comodidade para o paciente. Pode ser coletada a qualquer momento, mas o 
horário da micção deve ser informado ao laboratório por registro na etiqueta 
do frasco. A amostra aleatória é útil para detectar anormalidades evidentes. 
Entretanto, resultados anormais decorrentes da ingestão de alimentos ou da 
atividade física antes da coleta podem ser observados, sendo necessária a cole-
ta de nova amostra de urina em condições mais controladas.

A primeira amostra da manhã é a amostra ideal para o exame de urina de 
rotina, por ser mais concentrada, garantindo, assim, a detecção de substâncias 
químicas e elementos formados que podem não ser observados em uma amos-
tra aleatória mais diluída. O paciente deve ser instruído a coletar a amostra 
imediatamente após se levantar.

A segunda amostra da manhã deve ser coletada com o paciente permane-
cendo em jejum após ter desprezado a primeira micção. Essa coleta minimiza 
eventuais interferências dos metabólitos provenientes de alimentos ingeridos 
na noite anterior.

Nos três casos, o paciente deve ser instruído a entregar a amostra no labora-
tório no prazo máximo de duas horas após a coleta.

instruçõEs aos PaCiEntEs
Na coleta de urina para exame de rotina, é desejável que seja feita assepsia 
da região urogenital. Para tanto, os pacientes devem ser orientados a lavar as 
mãos antes de iniciar a coleta e a estarem munidos de material de higiene ade-
quado, um recipiente identificado com o nome e a data da coleta e instruções 
para a higienização e coleta da urina. Ao receber a amostra, o atendente deve 
se certificar de que o paciente seguiu todos os procedimentos de higienização e 
de coleta prescritos e de que o frasco está corretamente identificado e fechado.
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É recomendável o uso de sabonetes neutros. Agentes bactericidas fortes, 
como hexaclorofeno ou povidina-iodo, não devem ser utilizados como pro-
dutos de higiene pessoal, mas, sim, para assegurar as condições de assepsia 
necessárias em coletas de urina.

Muitos pacientes realizam a coleta de urina em domicílio e a encaminham 
para o laboratório. Nessas circunstâncias, o laboratório deve fornecer instruções 
por escrito e com desenhos ilustrativos para garantir que o procedimento seja 
realizado conforme desejado. O paciente deve ser orientado a entregar a urina 
no laboratório no prazo máximo de duas horas após a coleta.

Há diferenças significativas no procedimento de coleta, dependendo do 
sexo do paciente.

Para pacientes do sexo masculino, devem ser fornecidas as seguintes orien-
tações:

1.  Identificar o frasco de coleta que deve ser fornecido pelo laboratório, colo-
cando o nome do paciente, data e horário de coleta.

2.  Lavar as mãos com água e sabão.
3.  Retrair o prepúcio para expor o meato uretral.
4.  Lavar a glande com água e sabão, começando pelo meato uretral.
5.  Enxugar, utilizando gaze ou toalha, a partir do meato uretral.
6.  Com uma das mãos, manter o prepúcio retraído.
7.  Com a outra mão, segurar o frasco de coleta de urina já destampado.
8.  Iniciar a micção, desprezando o primeiro jato de urina no vaso sanitário.
9.  Coletar urina do jato médio até cerca de 1/3 ou metade da capacidade do frasco.
10.  Desprezar o restante de urina no vaso sanitário.
11.  Fechar o frasco de coleta.
12.  Encaminhar o frasco para o laboratório no prazo máximo de duas horas, 

mantendo-o em local fresco e ao abrigo da luz.

Para pacientes do sexo feminino, as orientações são as seguintes:

1.  Identificar o frasco de coleta que deve ser fornecido pelo laboratório, colo-
cando o nome da paciente, data e horário de coleta.

2.  Lavar as mãos com água e sabão.
3.  Fazer higiene da região genital com água e sabão, sempre no sentido de 

frente para trás. É importante que os resíduos de pomadas, pós e cremes 
vaginais, eventualmente utilizados, sejam totalmente removidos.
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4.  Enxugar toda a região genital com gaze ou toalha, sempre no sentido de 
frente para trás.

5.  Separar os grandes lábios, limpar o meato urinário e a região ao redor da 
uretra.

6.  Com uma das mãos, manter os grandes lábios separados.
7.  Com a outra mão, segurar o frasco de coleta já destampado.
8.  Iniciar a micção, desprezando o primeiro jato de urina no vaso sanitário.
9.  Coletar urina do jato médio até, mais ou menos, 1/3 ou metade da capaci-

dade do frasco.
10.  Desprezar o restante de urina no vaso sanitário.
11.  Fechar o frasco de coleta.
12.  Encaminhar o frasco para o laboratório no prazo máximo de duas horas, 

mantendo-o em local fresco e ao abrigo da luz.

Na medida do possível, deve-se evitar a coleta de urina durante o período 
menstrual. Se não for possível, avaliar a conveniência da utilização de um tam-
pão vaginal.

Para a coleta de urina de pacientes que não têm controle da micção, pode ser 
utilizado o procedimento com saco coletor. Neste caso, se a coleta for realizada 
em domicílio, as orientações para pacientes do sexo masculino são as seguintes:2

1.  Identificar o saco coletor com o nome do paciente e a data da coleta.
2.  Proceder à higienização da região genital, como descrito anteriormente.
3.  Certificar-se de que a região genital e perineal estejam secas.
4.  Retirar o papel que cobre a área aderente do coletor.
5.  Fixar o saco coletor na região genital de modo que o pênis permaneça no 

seu interior.
6.  Aguardar que ocorra a micção espontânea. Se não ocorrer micção em um 

prazo de 60 minutos, retirar o saco coletor e repetir os procedimentos de 1 a 4.
7.  Ocorrendo a micção, retirar o saco coletor, vedar adequadamente, anotar 

o horário da coleta e encaminhar ao laboratório no prazo máximo de duas 
horas, mantendo-o em local fresco e ao abrigo da luz.

Para pacientes do sexo feminino, as instruções são as seguintes:

1.  Identificar o saco coletor com o nome da paciente e a data da coleta.
2.  Proceder à higienização da região genital, como descrito anteriormente.
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3.  Certificar-se de que a região genital e perineal estejam secas.
4.  Retirar o papel que cobre a área aderente do coletor.
5.  Fixar o saco coletor na região genital, esticando a pele para remover as do-

bras, cuidando para que a região anal fique fora da área de coleta.
6.  Aguardar que ocorra a micção espontânea. Se não ocorrer micção em um 

prazo de 60 minutos, retirar o saco coletor e repetir os procedimentos de 1 a 4.
7.  Ocorrendo a micção, retirar o saco coletor, vedar adequadamente, anotar 

o horário da coleta e encaminhar ao laboratório no prazo máximo de duas 
horas, mantendo-o em local fresco e ao abrigo da luz.

tiPos dE ColEta
Na grande maioria das vezes, a urina é emitida espontaneamente, mas existem 
situações particulares nas quais é necessário recorrer ao cateterismo vesical ou, 
até mesmo, à punção suprapúbica. Esses procedimentos devem ser entendi-
dos como alternativas excepcionais, e a relação risco-benefício, considerando 
a possibilidade de lesão ou contaminação das vias urinárias, deve ser cuidado-
samente avaliada. Outros tipos de coleta incluem jato médio, com assepsia e 
coleta com saco coletor.

A amostra ideal para a realização do exame de urina de rotina é a coletada no 
jato médio, com assepsia, e deve ser recomendada sempre que possível. Consiste 
em uma amostra correspondendo à porção intermediária do fluxo urinário cole-
tado espontaneamente após assepsia genital. Devem ser desprezados uns poucos 
mililitros iniciais de urina, uma vez que podem conter secreções eventualmente 
presentes no terço distal da uretra e no meato uretral. No caso de o volume total 
colhido não ser muito grande, esta pequena contaminação, principalmente por 
leucócitos, pode induzir à interpretação equivocada dos resultados.

Sacos coletores são frequentemente empregados na obtenção de amostras 
de urina de pacientes pediátricos ou geriátricos, nos quais o controle esfinc-
teriano pode estar comprometido. Seu uso, aparentemente simples, deve ser 
realizado apenas por pessoal capacitado e bem treinado.

Nos casos em que a coleta espontânea não seja possível e a amostra também 
seja utilizada para o exame de cultura, procedimentos mais invasivos, como o 
cateterismo vesical e a punção suprapúbica, devem ser considerados.

A amostra coletada pela colocação de um cateter através da uretra até a be-
xiga, sob condições estéreis, é um recurso comumente utilizado para a reali-
zação de cultura para bactérias. Uma situação menos frequente que utiliza a 
amostra de urina cateterizada é quando se faz necessária a medida das funções 
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de cada um dos rins. As amostras são coletadas separadamente pela passagem 
de cateteres através dos respectivos ureteres.

Ocasionalmente, podem ser coletadas amostras de urina pela introdução de 
uma agulha através da parede abdominal até a luz da bexiga. Como a bexiga, 
em condições normais, é estéril, a punção suprapúbica fornece uma amostra 
de urina para a cultura bacteriana completamente livre de contaminação ex-
terna.

Os dois últimos procedimentos devem ser realizados apenas por profissio-
nais capacitados e com competência legal para isso.

ColEtas EsPECiais
A coleta de amostras de urinas de pacientes que não possuem controle esfinc-
teriano, sejam crianças ou idosos, apresenta-se como um desafio. Sacos plás-
ticos transparentes, macios e com adesivo hipoalergênico para fixá-los à área 
genital estão comercialmente disponíveis.

A coleta de urina de paciente com sonda vesical de demora exige alguns cui-
dados específicos. Antes de se colher a urina, a sonda deve ser mantida fechada 
por um período entre 1 e 2 horas. Deve ser feita assepsia no dispositivo da sonda 
com álcool 70% e devem ser coletados de 30 a 60 mL de urina, com uso de agu-
lha e seringa estéreis. Não deve ser utilizada a urina contida na bolsa coletora.

ColEta dE amostras
A urina é um material biológico potencialmente contaminante e exige a obser-
vação de cuidados específicos de coleta, a fim de serem preservadas a integri-
dade da amostra e a segurança dos profissionais que a manuseiam. Em todos 
os momentos em que seja possível o contato físico com a amostra, as pessoas 
responsáveis pela coleta, transporte e manuseio devem utilizar luvas adequa-
das. As amostras devem ser etiquetadas com o nome do paciente e número de 
identificação, data e hora da coleta e o tipo de material coletado, bem como 
informações adicionais, se assim for exigido pelo protocolo do laboratório. As 
etiquetas devem ser anexadas ao corpo do recipiente, não na tampa, e não de-
vem se soltar caso o recipiente seja mantido em refrigerador.

Um formulário de requisição deve acompanhar as amostras enviadas ao 
laboratório. As informações do formulário devem corresponder ao descrito 
na etiqueta da amostra. Informações adicionais no formulário podem incluir 
modo de coleta ou tipo de amostra, possíveis medicações interferentes e infor-
mações clínicas do paciente.
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Como todos os demais exames de laboratório, a ocasião e as condições de cole-
ta são de fundamental importância para que as informações obtidas sejam úteis e 
confiáveis. Acrescentem-se, como relevantes, as condições de armazenamento da 
amostra e o tempo decorrido entre a coleta do material e a realização do exame.

Com a finalidade de serem minimizadas as variações pré-analíticas, o exa-
me deve ser realizado em amostra de urina recentemente emitida, sem adição 
de nenhum conservante e mantida à temperatura ambiente. Quando as análi-
ses não forem realizadas em um prazo máximo de duas horas após a coleta, a 
amostra deverá ser refrigerada e protegida da luz. Nessas condições, em geral, 
a amostra mantém-se adequada ao exame por um período de até 12 horas, 
mas esse tempo deve ser definido pelo laboratório, considerando as caracterís-
ticas locais. A amostra nunca deve ser congelada.

FrasCos dE ColEta
A urina deve ser coletada em frasco de material inerte, limpo, seco e à prova de 
vazamento. É recomendado o uso de recipientes descartáveis porque eliminam a 
possibilidade de contaminação decorrente de lavagem inadequada e todos os in-
convenientes e custos de manutenção de um sistema de recuperação dos frascos. 
Recipientes descartáveis estão disponíveis comercialmente em uma variedade 
de tamanhos e formas, incluindo sacos para a coleta de amostras pediátricas.

Os recipientes de coleta para o exame de urina de rotina devem ter boca 
larga para facilitar o uso por pacientes do sexo feminino e ter fundo chato e 
amplo o suficiente para prevenir o tombamento. Além  disso, devem ser feitos 
de material que permita a fácil visualização da cor e do aspecto da urina. A 
capacidade recomendada do recipiente é de 50 mL, o que permite a coleta de 
volume da amostra suficiente para as pesquisas químicas e microscópicas e 
eventuais confirmações, sobrando espaço para que a amostra seja homogenei-
zada no próprio frasco. Tampas de rosca, quando corretamente aplicadas, têm 
menor probabilidade de vazamento do que tampas de encaixe.

Recipientes esterilizados e embalados individualmente, em geral, são reser-
vados para as amostras destinadas a exames microbiológicos, mas têm indica-
ção se o exame for realizado mais de duas horas após a coleta. Nesse caso, além 
do frasco estéril, a amostra deve ser refrigerada.

manusEio E transPortE da amostra
O fato de a urina ser, na maioria das vezes, muito disponível e facilmente cole-
tada, com frequência implica descuido no manuseio da amostra. Mudanças na 
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composição da urina ocorrem não só in vivo, mas também in vitro, exigindo a 
adoção de procedimentos de transporte e manuseio corretos.

Após a coleta, a urina deve ser entregue imediatamente ao laboratório e 
testada dentro de duas horas. Uma amostra que não possa ser analisada nesse 
prazo deve ser refrigerada ou ter um conservante químico adequado adicio-
nado. Em nenhuma eventualidade a urina deve ser congelada, pois isso des-
trói os elementos figurados presentes, inviabilizando o exame microscópico 
e falseando os dados bioquímicos da amostra. A Tabela 6.1.1 descreve as al-
terações mais frequentes que podem ocorrer em uma amostra de urina que 
permanece em temperatura ambiente por mais de duas horas sem adição de 
conservantes.

O procedimento de conservação da amostra mais frequentemente utilizado 
é a refrigeração, entre 2 e 8°C. A refrigeração diminui o crescimento e o meta-
bolismo bacteriano, mas pode aumentar a gravidade específica, quando medida 
pelo urodensímetro, e propiciar a precipitação de fosfatos e uratos amorfos.

É importante lembrar que a amostra deve atingir a temperatura ambiente 
antes da análise química, principalmente se realizada por tiras reagentes, para 
que ocorra a correção da gravidade específica, a dissolução dos uratos e fosfa-
tos amorfos e para que a baixa temperatura não interfira na atividade enzimá-
tica das áreas reagentes.

Se a amostra precisar ser transportada para longas distâncias ou o tempo 
entre a coleta e a análise for superior a duas horas e a refrigeração não for alter-
nativa viável, devem ser utilizados conservantes químicos específicos. Existem 
frascos de transporte comercialmente preparados. O conservante ideal deve 
ter algumas características, como ser bactericida, inibir a atividade da enzima 
urease, preservar os elementos celulares e não interferir com os testes quími-
cos. A Tabela 6.1.2 apresenta os conservantes de uso comum nos laboratórios 
clínicos. Cada laboratório deve escolher aquele que melhor atender às neces-
sidades da sua rotina.

Critérios dE aCEitabilidadE
Amostras não identificadas, ou incorretamente coletadas, devem ser rejeitadas 
pelo laboratório, e o pessoal responsável pela coleta deve ser notificado para 
providenciar nova amostra. Situações inaceitáveis incluem uso de recipientes 
inapropriados, dados discordantes na etiqueta e no formulário, amostras con-
taminadas com fezes ou com papel higiênico, recipientes contaminados no 
lado de fora, amostras com volume insuficiente e amostras inadequadamente 
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transportadas ou preservadas. Não devem ser aceitas amostras que tenham 
sido congeladas, pois esse procedimento promove a destruição dos compo-
nentes celulares habitualmente presentes na urina. O laboratório deve ter uma 
política escrita detalhando as suas condições de rejeição de amostras.

tabela 6.1.1 alterações frequentes na urina mantida sem conservantes, à temperatura 

ambiente, por mais de duas horas

analito alteração Causa

Cor Escurecimento Oxidação ou redução de metabólitos

Aspecto Turvação Crescimento bacteriano e precipitação do 

material amorfo

Odor Aumento Multiplicação bacteriana ou metabolização da 

ureia para amônia

pH Aumento Metabolização da ureia para amônia por 

bactérias produtoras de urease/perda de CO2

Glicose Redução Glicólise e consumo bacteriano

Cetonas Redução Volatilização e metabolismo bacteriano

Bilirrubina Redução Foto-oxidação à biliverdina 

Urobilinogênio Redução Oxidação à urobilina

Nitritos Aumento Multiplicação de bactérias redutoras de nitrato

Eritrócitos Redução Desintegração

Leucócitos Redução Desintegração

Cilindros Redução Dissolução 

Bactérias Aumento Multiplicação
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tabela 6.1.2 Conservantes utilizados para o exame de urina de rotina

Conservantes Vantagens  desvantagens

Refrigeração Não interfere com testes 

químicos

Precipita fosfatos e uratos 

amorfos

Eleva gravidade específica por 

hidrometria

Timol Preserva bem glicose e 

elementos formados

Interfere com testes de 

precipitação ácida para proteínas

Ácido bórico Preserva bem proteínas e 

elementos formados

Não interfere com as análises 

de rotina, exceto pH

Pode precipitar cristais quando 

em grande quantidade

Formaldeído Excelente conservante dos 

elementos formados 

Age como agente redutor, 

interferindo em testes químicos 

para a glicose, hemoglobina e 

esterase leucocitária

Tolueno Não interfere com os testes 

químicos de rotina

Flutua na superfície das amostras 

e adere à vidraria

Fluoreto de sódio Inibe a glicólise Inibe os testes de glicose, 

hemoglobina e leucócitos nas 

tiras reagentes

Fenol Não interfere com os testes 

químicos de rotina

Na concentração habitualmente 

utilizada, não há desvantagens 

significativas
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6.2.  Coleta de urina de 24 horas para exames laboratoriais

Quando o sangue passa pelos capilares glomerulares, ocorre o processo 
de filtração, gerando, em condições normais, cerca de 170 L de ultrafiltrado a 
cada 24 horas. À medida que esse ultrafiltrado flui pelos túbulos renais, sua 
composição vai se alterando graças à adição e à reabsorção de substâncias. 
Como resultado final, é produzido cerca de 1,2 a 1,5 L de urina a cada 24 horas.

Ainda que a filtração e a função tubular sejam contínuas ao longo do tempo, 
a composição da urina final pode variar de um momento a outro, na depen-
dência das necessidades de adaptação do organismo em relação ao metabolis-
mo, atividade física e condições ambientais. Algumas substâncias apresentam 
variações diurnas regulares, como as catecolaminas, os 17-hidroxi-esteroides 
e os eletrólitos, cuja concentração é mais baixa no início da manhã e maior à 
tarde, caracterizando o que se denomina ritmo circadiano. Além disso, em 
condições habituais, os rins excretam 2 a 3 vezes mais volume de urina durante 
o dia do que durante a noite.

Quando a concentração de determinada substância a ser medida na urina 
se altera em razão das atividades diárias, da alimentação e do metabolismo 
corporal, a coleta de urina por 24 horas se faz necessária. Contudo, se a con-
centração da substância se mantém relativamente constante, a amostra de uri-
na pode ser coletada por um período mais curto, e o resultado, extrapolado 
para 24 horas. Porém, para que essa estimativa seja fidedigna, é importante 
que o paciente se mantenha adequadamente hidratado e em condições habitu-
ais durante o período de coleta de urina.
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PreParo do PaCiente
Na maioria das vezes, não há necessidade de um preparo especial para o pa-
ciente colher urina de 24 horas, porém é importante que a coleta seja feita den-
tro das condições mais habituais possíveis, especialmente em relação à dieta 
e à atividade física. Por essa razão, não é recomendável a coleta de urina nos 
finais de semana e feriados, por mais conveniente que seja para o paciente 
coletar a urina nesses dias.

instruções ao PaCiente
Para a coleta de amostra de urina cronometrada, o paciente deve ser orien-
tado a começar e terminar o período de coleta com a bexiga vazia, uma vez 
que a quantidade de uma substância eliminada na urina será calculada a 
partir do volume urinário produzido durante esse tempo determinado. A 
presença de urina formada antes do início do período da coleta, assim como 
a não inclusão de urina produzida no final do período de coleta, produzirá 
resultados inexatos.

Para minimizar a ocorrência desse tipo de erro, o laboratório deve forne-
cer ao paciente instruções escritas, além de explicar detalhadamente o proce-
dimento de coleta. É importante que o laboratório informe sobre a eventual 
utilização de algum conservante, sua natureza e cuidados necessários. Cabe 
ao laboratório, também, a responsabilidade em fornecer os frascos de coleta 
adequados. Segue um exemplo de instruções para a coleta de urina por escrito.

instruções de coleta de urina de 24 horas
•	 Primeiro dia: às 7 horas da manhã, urine, procurando esvaziar ao máximo 

a bexiga; despreze todo volume dessa amostra e inicie a coleta de todo o 
volume de todas as urinas das próximas 24 horas; 

•	 segundo dia: também, exatamente às 7 horas da manhã, ou seja, na mesma 
hora do dia anterior em que começou a coleta, urine, esforçando-se para es-
vaziar totalmente a bexiga. Acrescente todo o volume desta micção à urina 
coletada anteriormente;

•	 durante todo o período de coleta, mantenha sua dieta e atividades físicas 
habituais;

•	 caso faça uso regular de alguma medicação, mantenha o esquema, não in-
terrompendo ou alterando o uso de nenhum medicamento sem ordem de 
seu médico. Se for necessário o uso excepcional de algum medicamento 
durante o período de coleta de urina, informe ao laboratório;
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•	 durante a coleta, mantenha o frasco com as amostras já coletadas em local 
seguro, fresco e protegido da luz;

•	 encaminhe todo o volume de urina coletado ao laboratório imediatamente 
após o período de coleta, com a relação dos medicamentos utilizados, se for 
o caso.

Grande parte dos desvios observados nos resultados dos testes quantitativos 
em amostras de urina de 24 horas é causada por problemas relacionados à co-
leta e/ou à preservação da amostra, ou seja, da fase pré-analítica. Dentre esses 
problemas, destacam-se a perda de volume de urina, a marcação incorreta do 
tempo de coleta e a preservação inadequada da amostra, como exposição à luz 
intensa ou à temperatura elevada, a adição incorreta, insuficiente ou mesmo 
excessiva de conservantes.

reCePção Pelo laboratório
Ao ser entregue no laboratório, a totalidade da amostra de urina de 24 ho-
ras deve ser homogeneizada, e o volume total deve ser medido e registrado. 
Uma alíquota com volume adequado para a realização dos exames solicitados 
e eventuais repetições é encaminhada para a área técnica, e o volume restante 
pode ser descartado. Se a urina foi encaminhada em mais de um frasco, o 
conteúdo de todos os recipientes deve ser homogeneizado antes de ser feita a 
alíquota destinada à análise.

FrasCos de Coleta
O laboratório deve fornecer frascos para a coleta de urina de 24 horas, os quais 
devem ser, preferencialmente, de plástico, opacos, de boca larga, inertes em 
relação à matriz biológica e adequados para conter um volume médio de 2,5 a 
3 L, o que facilita a coleta e a homogeneização das amostras. Para a população 
pediátrica, podem ser utilizados frascos com capacidade média de 1 L.

Conservantes
Dependendo dos exames a serem realizados, pode haver a necessidade serem 
utilizadas substâncias específicas para preservar as amostras de urina. Esses 
conservantes podem atuar como agentes solubilizantes, evitando ou reduzin-
do a cristalização e a aderência de algumas substâncias às paredes do frasco; 
como antimicrobianos, impedindo ou retardando o crescimento bacteriano e 
o consequente consumo de substratos; e como estabilizantes do pH da amostra. 
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Alguns produtos, como ácido benzoico, clorofórmio, formaldeído, ácido clo-
rídrico, carbonato de sódio, timol e toluol, podem ser adicionados à amostra 
para preservar os elementos celulares. O conservante escolhido não deve ser 
tóxico para o paciente e não deve interferir com os testes a serem realizados.

Em geral, o carbonato de sódio deve ser adicionado na proporção de 5 g/L 
de urina, e o ácido clorídrico deve ser diluído a 50% (6 N) e adicionado na pro-
porção de 10 ou 20 mL/L de urina. Porém, as concentrações dos conservantes 
utilizados e o pH final da amostra variam amplamente, o responsável técnico 
do laboratório deve consultar os fornecedores dos conjuntos diagnósticos de 
que faz uso para esclarecer as condições ideais e eventuais interferências.

Para que os conservantes atuem eficientemente, é importante que sejam adi-
cionados aos frascos antes de se iniciar a coleta de urina, agindo, desta forma, 
durante todo o período de coleta e estabilizando o pH, de modo a prevenir a 
cristalização e a aderência de substâncias e minimizar o crescimento bacteriano.

Algumas das substâncias utilizadas como conservantes estão sob a forma 
líquida e, em geral, são necessários cerca de 10 a 20 mL para cada litro de urina. 
Se o volume urinário for muito baixo, deve-se considerar a diluição provocada 
pela adição do conservante. A Tabela 6.2.1 apresenta as condições geralmente 
recomendadas para a coleta e preservação de urina de 24 horas para algumas 
dosagens bioquímicas.

Com alguma frequência, mais de um exame é solicitado para ser realizado 
em amostras de urina de 24 horas e, em algumas situações, há necessidade do 
uso de diferentes conservantes. Há, pelo menos, duas abordagens possíveis, 
ambas exigindo a colaboração efetiva do paciente ou de seus familiares.

A primeira delas consiste na coleta de amostras de urina de 24 horas em dias 
seguidos, utilizando-se, em cada uma das coletas, o conservante mais indicado.

A segunda opção é dividir o volume de urina de cada micção, por exemplo, 
em duas porções de igual volume, e colocar cada uma das porções no frasco 
contendo o conservante ideal para o exame solicitado. A dosagem é realizada, e 
o resultado final deve ser calculado e reportado considerando-se o volume uri-
nário total. Este procedimento facilita a coleta de urina em apenas um período 
de 24 horas, mesmo que os exames solicitados precisem de conservantes dife-
rentes, mas só deve ser adotado se o paciente ou os familiares tiverem condições 
de realizar o manuseio adequado da amostra.
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tabela 6.2.1 Conservantes e condições de coleta de urina de 24 horas para dosagens 

bioquímicas de algumas substâncias de interesse prático

substância a ser dosada  refrigeração  Conservante

Ácido	úrico Não Carbonato	de	sódio

Aldosterona Sim Ácido	bórico

AMP	cíclico Não Ácido	clorídrico

Cálcio Não Ácido	clorídrico

Chumbo Sim Ácido	acético

Cistina Não Ácido	clorídrico

Citrato Não Ácido	clorídrico

Cloro Sim Ácido	bórico	ou	nenhum

Creatinina Não Nenhum

Estrógenos Sim Ácido	bórico

Fósforo Não Ácido	clorídrico

Magnésio Não Ácido	clorídrico

Metanefrinas Não Ácido	acético

Oxalato Não Ácido	clorídrico

Potássio Sim Nenhum

Sódio Sim Nenhum
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6.3.  Exames de sorologia em doenças infecciosas

HIV
O vírus da imunodeficiência humana (HIV) é um retrovírus que infecta as 
células do sistema imunológico e pode destruir ou danificar sua função. Com 
a evolução da doença, o sistema imunológico torna-se mais frágil, deixando 
o indivíduo mais suscetível a infecções. O estágio mais avançado da infecção 
pelo HIV é a Aids. É comum que um indivíduo infectado pelo HIV leve anos 
para desenvolver Aids. Drogas antirretrovirais podem retardar, e vacinas espe-
cíficas estão em fase de pesquisa/validação.

•	 Tempo de jejum: não interfere.
•	 Quebra de jejum: não interfere.
•	 Prática de exercício físico: não interfere.
•	 Tipo de amostra ideal: soro.
•	 Tipo de anticoagulante: tubo soro gel 5 mL.
•	 Procedimento de coleta: solicitar assinatura do cliente na autorização, con-

sentimento informado.
•	 Assepsia: no local da coleta.
•	 Sítios de coleta: punção venosa.
•	 Estabilidade da amostra: temperatura entre 2 e 8°C por até 14 dias; se o 

ensaio não for realizado nesse prazo, deve-se separar o soro do coagulado e 
congelar a -20°C ou menos, por um maior período.

•	 Periodicidade: em casos de acidente com profissional de saúde, deve ser acom-
panhado pelo período de 1 ano, tanto para acidentes com material infectado 
pelo HIV como em acidentes com paciente-fonte desconhecido. O acompa-
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nhamento sorológico com anti-HIV (enzimaimunoensaio – Elisa) deve ser 
realizado no ato do acidente, devendo ser repetido após 6 e 12 semanas, 6 
meses e liberado para término do acompanhamento em 1 ano. A realização 
de teste anti-HIV deve ser feita após aconselhamento pré e pós-teste, devendo 
ser garantido ao profissional a confidencialidade dos resultados dos exames. 
A mesma periodicidade de acompanhamento sorológico deve ser seguida 
para pacientes com histórico de contato sexual suspeito ou usuários de drogas.

DEnguE
A dengue é transmitida pela picada de um mosquito Aedes infectado com 
qualquer um dos quatro vírus da dengue. Ela ocorre em áreas subtropicais e 
tropicais. Os sintomas aparecem 3 a 14 dias após a picada infecciosa. A dengue 
é uma doença febril que afeta lactentes, crianças jovens e adultos.

•	 Tempo de jejum: não interfere.
•	 Quebra de jejum: não interfere.
•	 Prática de exercício físico: não interfere.
•	 Tipo de amostra ideal: soro.
•	 Tipo de anticoagulante: tubo soro gel 5 mL.
•	 Procedimento de coleta: não interfere.
•	 Assepsia: no local da coleta.
•	 Sítios de coleta: punção venosa.
•	 Estabilidade da amostra: temperatura entre 2 e 8°C por até 14 dias; se o 

ensaio não for realizado nesse prazo, deve-se separar o soro do coagulado e 
congelar a -20°C ou menos, por um maior período.

•	 Periodicidade: IgM é detectável a partir do quinto dia de doença em 80% 
dos pacientes e em 93 a 99% entre 6 e 9 dias de evolução. Seu surgimento 
pode ser mais tardio na dengue secundária, podendo permanecer positiva 
por 30 a 90 dias. IgG surge na primeira semana de doença na dengue pri-
mária e permanece positiva toda a vida. Aumenta rapidamente na dengue 
secundária. NS1, proteína viral que pode ser detectada no diagnóstico de 
detecção precoce entre 1 e 3 dias de doença, é indicativa de doença aguda e 
ativa. Todos os testes podem ser realizados por Elisa ou teste laboratorial re-
moto (TLR). A sensibilidade diagnóstica dos testes rápidos aumenta quan-
do a pesquisa do NS1 é utilizada em conjunto com a detecção de anticorpos 
específicos, IgG/IgM.

•	 Interpretação sorológica: ver Tabela 6.3.1.
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Tabela 6.3.1 Interpretação sorológica da dengue

nS1 IgM Igg Interpretação

+ - - Dengue	primária	–	diagnóstico	precoce

+ + - Dengue	primária

+ + + Dengue	secundária

+ - + Dengue	secundária	–	diagnóstico	precoce

- + - Dengue	primária

- + + Dengue

- - + Dengue	passada	ou	dengue	secundária

ToxoplaSMoSE
A toxoplasmose, zoonose de distribuição universal causada pelo Toxoplasma 
gondii, é de especial importância quando acomete a gestante, uma vez que a 
transmissão placentária pode provocar lesão de localização e gravidade varia-
da no feto.

•	 Tempo de jejum: não interfere.
•	 Quebra de jejum: não interfere.
•	 Prática de exercício físico: não interfere.
•	 Tipo de amostra ideal: soro.
•	 Tipo de anticoagulante: tubo soro gel 5mL.
•	 Procedimento de coleta: não interfere.
•	 Assepsia: no local da coleta.
•	 Sítios de coleta: punção venosa.
•	 Estabilidade da amostra: temperatura entre 2 e 8°C, por até 14 dias; se o 

ensaio não for realizado nesse prazo, deve-se separar o soro do coagulado e 
congelar a -20°C ou menos, por um maior período.

•	 Periodicidade: quando são encontrados concomitantemente IgG e IgM em 
uma sorologia para toxoplasmose, o clínico pode supor que a doença se 
encontra em fase aguda, o que pode representar risco de infecção congênita. 
Entretanto, nos dias atuais, considera-se que anticorpos IgM podem persis-
tir por muitos meses (8 meses, em média) e, raramente, por até 1 ou 2 anos 
após o início da infecção. Esses anticorpos IgM passaram a ser designados 
como anticorpos IgM residuais. Partindo desse conceito, a interpretação da 
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sorologia para toxoplasmose somente com IgM positiva pode não servir 
para determinar com exatidão se o paciente está ou não na vigência de uma 
infecção aguda. A medida da avidez de IgG é o exame mais indicado para 
confirmar se uma gestante com sorologia IgM positiva para toxoplasmose 
está ou não infectada.

SífIlIS
Doença sexualmente transmissível causada por Treponema pallidum.

•	 Tempo de jejum: não interfere.
•	 Quebra de jejum: não interfere.
•	 Prática de exercício físico: não interfere.
•	 Tipo de amostra ideal: soro.
•	 Tipo de anticoagulante: tubo soro gel 5 mL.
•	 Procedimento de coleta: não interfere.
•	 Assepsia: no local da coleta.
•	 Sítios de coleta: punção venosa.
•	 Estabilidade da amostra: temperatura entre 2 e 8°C por até 14 dias; se o 

ensaio não for realizado nesse prazo, deve-se separar o soro do coagulado e 
congelar a -20°C ou menos, por um maior período, podendo chegar a 1 ano.

•	 Periodicidade: VDRL é um teste não treponêmico utilizado rotineiramente 
no diagnóstico de sífilis. De baixo custo, realizado manualmente e prático, 
mas dependente da visualização humana. Além disso, é utilizado em larga 
escala. As dosagens quantitativas do VDRL, expressas em títulos, elevam-se 
até o estágio secundário. Depois do primeiro ano da doença, os títulos ten-
dem a diminuir, podendo desaparecer sem a terapêutica específica. A amos-
tra com resultado “reagente” no teste não treponêmico deve ser submetida 
ao teste treponêmico, preferencialmente na mesma alíquota sanguínea, para 
evitar uma nova solicitação, retardando o diagnóstico e subsequente trata-
mento. Caso necessário, deve-se repetir em nova amostra. O teste não trepo-
nêmico deve ser realizado no soro puro e na amostra diluída (1:8) para evitar 
eventual resultado falso-negativo, decorrente do fenômeno de prozona. Esse 
fenômeno pode ocorrer em amostras sorológicas não diluídas e com altos 
títulos de anticorpos em 1 a 2% dos pacientes, especialmente no estágio se-
cundário da doença. Testes treponêmicos utilizam AG do T. pallidum através 
de reações sorológicas de elevada sensibilidade e especificidade e podem ser 
utilizados como testes confirmatórios no algoritmo convencional e/ou como 
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triagem no algoritmo alternativo, conforme Portaria CCD-25 de 18 de julho 
de 2011. Os testes treponêmicos permanecem positivos, sendo considerados 
de cicatriz sorológica.

InfluEnza a/B
Doença contagiosa causada pelo vírus influenza A e B, cuja contaminação é 
por aerossóis. Provoca uma doença febril aguda e resulta em graus variáveis 
de doenças sistêmicas, que vão desde indisposição e insuficiência respiratória 
até a morte.

•	 Tempo de jejum: não interfere.
•	 Quebra de jejum: não interfere.
•	 Prática de exercício físico: não interfere.
•	 Tipo de amostra ideal: soro.
•	 Tipo de anticoagulante: tubo soro gel 5 mL.
•	 Procedimento de coleta: não interfere.
•	 Assepsia: no local da coleta.
•	 Sítios de coleta: punção venosa.
•	 Estabilidade da amostra: temperatura entre 2 e 8°C por até 14 dias; se o 

ensaio não for realizado nesse prazo, deve-se separar o soro do coagulado e 
congelar a -20°C ou menos, por um maior período.

•	 Periodicidade: isoladamente, a presença de anticorpos em uma única amos-
tra não pode confirmar infecção recente. A condição ideal seria a coleta de 
sorologias pareadas no período agudo (2 a 3 dias após início dos sintomas) 
e na convalescença (cerca de 3 semanas após o início) para demonstração 
do aumento dos níveis dos anticorpos. Um aumento de quatro vezes em 
relação ao título inicial pode sugerir infecção recente. Ressalta-se que, em 
relação ao diagnóstico H1N1, não são utilizados testes sorológicos, sendo 
realizado diagnóstico na prática, com técnicas de biologia molecular.

aDEnoVíruS
São vírus comuns que podem causar doenças em seres humanos, mas de baixa 
gravidade. Frequentemente, causam doença respiratória, febre, doença exan-
temática, diarreia, olhos vermelhos (conjuntivite) e cistite (infecção na bexiga).

•	 Tempo de jejum: não interfere.
•	 Quebra de jejum: não interfere.
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•	 Prática de exercício físico: não interfere.
•	 Tipo de amostra ideal: soro.
•	 Tipo de anticoagulante: tubo soro gel 5 mL.
•	 Procedimento de coleta: não interfere.
•	 Assepsia: no local da coleta.
•	 Sítios de coleta: punção venosa.
•	 Estabilidade da amostra: temperatura entre 2 e 8°C por até 14 dias; se o 

ensaio não for realizado nesse prazo, deve-se separar o soro do coagulado e 
congelar a -20°C ou menos, por um maior período.

•	 Periodicidade: o diagnóstico da infecção aguda é feito pela comparação de 
títulos entre duas amostras pareadas, colhidas com intervalo de 2 semanas. 
Um aumento de duas vezes ou mais nos títulos das duas amostras indica 
infecção aguda.

MononuclEoSE
O vírus responsável pela doença é o Epstein-Barr, da família Herpesviridae, 
transmitido pela saliva contaminada em um contato íntimo entre as pessoas; 
por isso, também é conhecida como “doença do beijo”.

•	 Tempo de jejum: não interfere.
•	 Quebra de jejum: não interfere.
•	 Prática de exercício físico: não interfere.
•	 Tipo de amostra ideal: soro.
•	 Tipo de anticoagulante: tubo soro gel 5 mL.
•	 Procedimento de coleta: não interfere.
•	 Assepsia: no local da coleta.
•	 Sítios de coleta: punção venosa.
•	 Estabilidade da amostra: temperatura entre 2 e 8°C por até 14 dias; se o 

ensaio não for realizado nesse prazo, deve-se separar o soro do coagulado e 
congelar a -20°C ou menos, por um maior período.

•	 Periodicidade: a IgM contra o antígeno do capsídeo viral aparece no início 
da infecção e desaparece dentro de 4 a 6 semanas. A IgG para o antígeno 
do capsídeo viral aparece na fase aguda, com picos de 2 a 4 semanas após 
o início, depois diminui um pouco e persiste por toda a vida. Resultados 
falsos-negativos podem ser encontrados em indivíduos imunocomprome-
tidos, que podem não produzir anticorpos, assim como em situações nas 
quais a determinação do anticorpo tenha sido realizada muito precocemen-
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te. Nesses casos, principalmente na vigência de atipia linfocitária e quadro 
clínico suspeito, a pesquisa deve ser repetida após alguns dias; se positiva, 
confirma o diagnóstico de mononucleose.

coxSackIE
Vírus membro de uma família de vírus chamados enterovírus. Causam fre-
quentemente febre, dor abdominal, herpangina, conjuntivite, pleurodinia e 
bolhas nas mucosas.

•	 Tempo de jejum: não interfere.
•	 Quebra de jejum: não interfere.
•	 Prática de exercício físico: não interfere.
•	 Tipo de amostra ideal: soro.
•	 Tipo de anticoagulante: tubo soro gel 5 mL.
•	 Procedimento de coleta: não interfere.
•	 Assepsia: no local da coleta.
•	 Sítios de coleta: punção venosa.
•	 Estabilidade da amostra: temperatura entre 2 e 8°C por até 14 dias; se o 

ensaio não for realizado nesse prazo, deve-se separar o soro do coagulado e 
congelar a -20°C ou menos, por um maior período.

•	 Periodicidade: os testes sorológicos são considerados positivos quando apre-
sentam títulos elevados ou aumento de quatro vezes em sorologia pareada no 
intervalo de duas semanas.

Toxocara canIS
Toxocaríase, também conhecida como síndrome da larva migrans visceral 
(SLMV). É causada por parasita pertencente ao gênero Toxocara.

•	 Tempo de jejum: não interfere.
•	 Quebra de jejum: não interfere.
•	 Prática de exercício físico: não interfere.
•	 Tipo de amostra ideal: soro.
•	 Tipo de anticoagulante: tubo soro gel 5 mL.
•	 Procedimento de coleta: não interfere.
•	 Assepsia: no local da coleta.
•	 Sítios de coleta: punção venosa.
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•	 Estabilidade da amostra: temperatura entre 2 e 8°C por até 14 dias; se o 
ensaio não for realizado nesse prazo, deve-se separar o soro do coagulado e 
congelar a -20°C ou menos, por um maior período.

•	 Periodicidade: a IgG anti Toxocara canis positiva-se no início da infecção 
com títulos máximos até a quarta semana e diminui a partir de então, po-
rém se mostra presente como cicatriz imunológica. A IgM Toxocara canis 
positiva-se na primeira semana até a quinta, diminuindo a partir deste perí-
odo e tornando-se indetectável.

lEISHManIoSE
É uma doença transmitida por protozoários do gênero Leishmania. As varie-
dades mais encontradas são a leishmaniose visceral (LV) e a leishmaniose te-
gumentar americana (LTA).

•	 Tempo de jejum: não interfere.
•	 Quebra de jejum: não interfere.
•	 Prática de exercício físico: não interfere.
•	 Tipo de amostra ideal: soro.
•	 Tipo de anticoagulante: tubo soro gel 5 mL.
•	 Procedimento de coleta: não interfere.
•	 Assepsia: no local da coleta.
•	 Sítios de coleta: punção venosa.
•	 Estabilidade da amostra: temperatura entre 2 e 8°C por até 14 dias; se o 

ensaio não for realizado nesse prazo, deve-se separar o soro do coagulado e 
congelar a -20°C ou menos, por um maior período de tempo.

•	 Periodicidade: na leishmaniose visceral, os títulos são autoanticorpos totais 
para Leishmanias (≥ 1/160) e tendem à negativação após a cura. Na leish-
maniose tegumentar, os títulos são mais baixos e tendem a se correlacionar 
com a extensão das lesões e comprometimento de mucosas. Em regiões en-
dêmicas para doença de Chagas, deve-se estar atento para a possibilidade de 
reação cruzada. A sorologia pelo método da imunofluorescência indireta é 
utilizada no controle de cura; a negativação geralmente ocorre após o pri-
meiro ano de tratamento nas formas cutâneas, e após 1 ou 2 anos nas formas 
mucosas. Títulos persistentemente positivos são encontrados em recidivas 
frequentes, em casos com potencial de desenvolver a forma mucosa ou em 
indivíduos residentes.
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cIToMEgaloVíruS (cMV)
É um vírus do grupo herpes, que causa latência após a infecção primária e 
pode reativar a replicação nas situações de quedas do sistema imunológico, 
como em indivíduos transplantados de órgãos, Aids e situações estressantes, 
como impactos emocionais.

•	 Tempo de jejum: não interfere.
•	 Quebra de jejum: não interfere.
•	 Prática de exercício físico: não interfere.
•	 Tipo de amostra ideal: soro.
•	 Tipo de anticoagulante: tubo soro gel 5 mL.
•	 Procedimento de coleta: não interfere.
•	 Assepsia: no local da coleta.
•	 Sítios de coleta: punção venosa.
•	 Estabilidade da amostra: temperatura entre 2 e 8°C por até 14 dias; se o 

ensaio não for realizado nesse prazo, deve-se separar o soro do coagulado e 
congelar a -20°C ou menos, por um maior período.

•	 Periodicidade: a presença de anticorpos IgG específico para CMV não garan-
te proteção contra a doença, pois o vírus se caracteriza pela possibilidade de 
reinfecção por vírus exógenos ou reativação de vírus latente. Valores positi-
vos podem indicar infecção passada ou presente. A confirmação diagnóstica 
deve ser analisada em conjunto com o histórico do paciente e outros marca-
dores de CMV. Na fase aguda da infecção primária, os anticorpos IgG estão 
presentes a partir de sete dias após o início dos sintomas A medida da avidez 
de IgG é o exame mais indicado para confirmar a infecção de uma gestante 
ou paciente sintomático com sorologia IgM positiva para CMV.

A positividade IgM sugere infecção primária, porém já foram observadas IgM 
específicas persistentes até 18 meses após a infecção primária. Amostras colhi-
das em uma fase muito precoce podem não conter quantidade detectável de 
anticorpos IgM; nesses casos, o exame deve ser repetido após 7 dias de evolução. 
Durante a reativação do CMV, o ensaio pode não detectar a IgM (anticorpos 
IgM positivos são encontrados em adultos com infecção primária em 93 a 100% 
dos casos. Nas infecções reativadas, há IgM positiva em 40% dos casos). Em 
recém-nascidos, pode-se observar IgM falso-positivo por causa da transferência 
materna de anticorpos. Nos casos em que, associada aos dados clínicos, a soro-
logia for inconclusiva, deve-se buscar outros marcadores moleculares.
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ruBéola
É uma doença exantemática aguda, de etiologia viral da família Rubivirus, que 
apresenta alta contagiosidade, acometendo principalmente crianças. Sua im-
portância epidemiológica está representada pela possibilidade de ocorrência 
da síndrome da rubéola congênita, atingindo os recém-nascidos e os fetos de 
mães infectadas durante a gestação, acarretando diversas complicações, como: 
abortos, natimortos, surdez e cardiopatias congênitas.

•	 Tempo de jejum: não interfere.
•	 Quebra de jejum: não interfere.
•	 Prática de exercício físico: não interfere.
•	 Tipo de amostra ideal: soro.
•	 Tipo de anticoagulante: tubo soro gel 5 mL.
•	 Procedimento de coleta: não interfere.
•	 Assepsia: no local da coleta.
•	 Sítios de coleta: punção venosa.
•	 Estabilidade da amostra: temperatura entre 2 e 8°C por até 14 dias; se o 

ensaio não for realizado nesse prazo, deve-se separar o soro do coagulado e 
congelar a -20°C ou menos, por um maior período.

•	 Periodicidade: a presença da IgG para rubéola indica exposição prévia ao ví-
rus. Entre 20 e 50% dos pacientes que são expostos ao vírus evoluem de forma 
assintomática ou com sintomatologia branda e inespecífica, sendo necessário 
o diagnóstico laboratorial. Esse método também permite avaliar a resposta 
imunológica à vacinação. Um aumento significativo dos níveis de IgG entre 
a fase aguda e a fase de convalescença podem caracterizar a fase aguda da 
doença. Nesses casos, a amostra de IgG deve ser colhida precocemente, entre 
7 e 10 dias após o aparecimento dos sintomas, e repetida após 7 a 14 dias, pre-
ferencialmente após 2 a 3 semanas. IgM pode ser detectada 4 a 15 dias após 
o aparecimento dos sintomas clínicos em aproximadamente 100% dos casos. 
IgM começa a diminuir após 36 a 70 dias e, em geral, não são mais detectadas 
após 180 dias. O tempo ideal para a coleta é de 1 a 2 semanas após o apareci-
mento dos sintomas, quando ocorre o pico da presença de IgM.

HErpES SIMplES 1  E  2
Herpes simples é uma infecção causada pelo vírus herpes humano (HSV 1 e 2) que 
se caracteriza pelo aparecimento de pequenas bolhas agrupadas especialmente 
nos lábios e nos genitais, mas que podem surgir em qualquer outra parte do corpo.
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•	 Tempo de jejum: não interfere.
•	 Quebra de jejum: não interfere.
•	 Prática de exercício físico: não interfere.
•	 Tipo de amostra ideal: soro.
•	 Tipo de anticoagulante: tubo soro gel 5 mL.
•	 Procedimento de coleta: não interfere.
•	 Assepsia: no local da coleta.
•	 Sítios de coleta: punção venosa.
•	 Estabilidade da amostra: temperatura entre 2 e 8°C por até 14 dias; se o 

ensaio não for realizado nesse prazo, deve-se separar o soro do coagulado e 
congelar a -20°C ou menos, por um maior período.

•	 Periodicidade: o diagnóstico de herpes tipo 1 e 2 (tipo 1, labial; tipo 2, in-
fecções da genitália). Ambos podem infectar qualquer área da pele ou das 
mucosas. Aproximadamente 85% dos adultos apresentam evidência soroló-
gica IgG SV-1 e IgG SV-2 de infecções por herpes simples do tipo 1 (SV-1), 
normalmente adquiridas assintomaticamente. Os anticorpos IgM são iden-
tificados muito facilmente na fase aguda e caem rapidamente em 2 semanas. 
Em geral, o diagnóstico clínico é feito com exame físico.

lEgIonElla
Legionella pneumophila é uma bactéria saprófita da água e patógeno intrace-
lular facultativo, com capacidade de invadir a célula hospedeira. É encontrada 
em chuveiros e filtros de ar-condicionado.

•	 Tempo de jejum: não interfere.
•	 Quebra de jejum: não interfere.
•	 Prática de exercício físico: não interfere.
•	 Tipo de amostra ideal: soro.
•	 Tipo de anticoagulante: tubo soro gel 5 mL.
•	 Procedimento de coleta: não interfere.
•	 Assepsia: no local da coleta.
•	 Sítios de coleta: punção venosa.
•	 Estabilidade da amostra: temperatura entre 2 e 8°C por até 14 dias; se o 

ensaio não for realizado nesse prazo, deve-se separar o soro do coagulado e 
congelar a -20°C ou menos, por um período.

•	 Periodicidade: o diagnóstico sorológico depende de coleta pareada, deven-
do a primeira amostra ser coletada na fase aguda da doença, e a segunda, 
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de 4 a 6 semanas após, na fase de convalescença. A maioria dos autores 
considera um incremento de 4 vezes nos títulos da segunda amostra (IgG 
ou IgM) ou um resultado igual ou superior a 1:128 como indicativo de po-
sitividade. Um título em amostra única igual ou superior a 1:256 também 
é altamente sugestivo de infecção recente. Como o diagnóstico sorológico 
depende fundamentalmente da coleta de uma segunda amostra na fase de 
convalescência, o diagnóstico baseado somente na sorologia é usualmente 
retrospectivo. O diagnóstico sorológico pode não ser útil em pacientes com 
imunidade comprometida.

HEpaTITE a
O vírus da hepatite A pertence à família dos picornavírus. Está presente nas 
fezes e sua transmissão é oral-fecal, por infecção direta ou através de objetos 
contaminados.

•	 Tempo de jejum: não interfere.
•	 Quebra de jejum: não interfere.
•	 Prática de exercício físico: não interfere.
•	 Tipo de amostra ideal: soro.
•	 Tipo de anticoagulante: tubo soro gel 5 mL.
•	 Procedimento de coleta: não interfere.
•	 Assepsia: no local da coleta.
•	 Sítios de coleta: punção venosa.
•	 Estabilidade da amostra: temperatura entre 2 e 8°C por até 14 dias; se o 

ensaio não for realizado nesse prazo, deve-se separar o soro do coagulado e 
congelar a -20°C ou menos, por um período maior.

•	 Periodicidade:
	– anti-HAV IgM: indica infecção aguda pelo HAV. Está positivo desde o 

início do quadro clínico e persiste detectável até 4 a 6 meses depois. Nas 
formas recorrentes e prolongadas, são mais comuns em indivíduos infec-
tados na vida adulta. Pode permanecer positivo por até 12 meses;

	– anti-HAV total (ou IgG): anticorpo anti-HAV IgG surge logo após o apareci-
mento do anti-HAV IgM, tornando-se o anticorpo predominante na fase de 
convalescença e persistindo detectável por toda a vida. Assim, é usado como 
um marcador de contato prévio com o HAV, indicando também a presença 
de imunidade contra o vírus (natural ou artificial/imunizado por vacina).

•	 Interpretação sorológica: ver Tabela 6.3.2.
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Tabela 6.3.2 Interpretação sorológica segundo a Secretaria de Saúde do Estado de Santa 

catarina

anti-HaV Igg anti-HaV IgM Interpretação

- - Suscetível,	nunca	foi	infectado	pelo	vírus	da	

hepatite	A

+ - Imune,	infecção	pelo	vírus	da	hepatite	A	em	

período	impossível	de	ser	determinado

+ + Infecção	recente	(aguda)	pelo	vírus	da	hepatite	A

HEpaTITE B
O vírus da hepatite B pertence à família Hepadnaviridae. Possui trofia/afini-
dade pelos hepatócitos, sendo transmitido por contato íntimo por fluidos or-
gânicos e sangue.

•	 Tempo de jejum: não interfere.
•	 Quebra de jejum: não interfere.
•	 Prática de exercício físico: não interfere.
•	 Tipo de amostra ideal: soro.
•	 Tipo de anticoagulante: tubo soro gel 5 mL.
•	 Procedimento de coleta: não interfere.
•	 Assepsia: no local da coleta.
•	 Sítios de coleta: punção venosa.
•	 Estabilidade da amostra: temperatura entre 2 e 8°C por até 14 dias; se o 

ensaio não for realizado nesse prazo, deve-se separar o soro do coagulado e 
congelar a -20°C ou menos, por um período maior.

•	 Periodicidade:
	– HBsAg: aparece antes do início dos sintomas, atinge o auge durante a 

doença franca e, então, declina a níveis indetectáveis; 3 a 6 meses na con-
valescença, podendo permanecer positivo nas doenças crônicas;
	– HBeAg: aparece no soro logo depois do HBsAg e significa replicação 

viral;
	– anti-HBc IgM: torna-se detectável no soro pouco antes do início dos 

sintomas, concomitantemente ao início da elevação dos níveis séricos de 
transaminases. Durante os dois primeiros meses, os anticorpos IgM são 
substituídos por IgG anti-HBc;
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	– anti-HBc IgG: aparece aproximadamente 60 dias depois do início infec-
ção e frequentemente com aumento progressivo de anti-HBs;

	– anti-HBe: detectável logo depois do desaparecimento do HBcAg, signifi-
cando que a infecção aguda chegou ao pico máximo e a doença começa 
a convalescer;

	– anti-HBs IgG: eleva-se somente após a doença aguda acabar e geralmente 
é indetectável por algumas semanas a vários meses após o desapareci-
mento do HBsAg.

•	 Interpretação sorológica: ver Tabela 6.3.3.

HEpaTITE c
A hepatite C é causada pelo vírus RNA da família Flaviviridae. Sua transmis-
são ocorre principalmente pelo sangue contaminado, mas a infecção também 
pode se dar através das vias sexual e vertical (da mãe para filho). O portador 
do vírus da hepatite C pode desenvolver uma forma crônica da doença que 
leva a lesões no fígado (cirrose) e câncer hepático.

•	 Tempo de jejum: não interfere.
•	 Quebra de jejum: não interfere.
•	 Prática de exercício físico: não interfere.
•	 Tipo de amostra ideal: soro.
•	 Tipo de anticoagulante: tubo soro gel 5 mL.
•	 Procedimento de coleta: não interfere.
•	 Assepsia: no local da coleta.
•	 Sítios de coleta: punção venosa.
•	 Estabilidade da amostra: temperatura entre 2 e 8°C por até 14 dias; se o 

ensaio não for realizado nesse prazo, deve-se separar o soro do coagulado e 
congelar a -20°C ou menos, por um período maior.

•	 Periodicidade: detecta anticorpos contra vírus hepatite C e permanece o 
resto da vida. Outros marcadores moleculares sanguíneos e teciduais devem 
ser monitorados para avaliar gravidade e melhora clínica.
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Tabela 6.3.3 Interpretação sorológica segundo a Secretaria de Saúde do Estado de Santa 

catarina

agHBs agHBe anti-

-HBc 

IgM

anti- 

-HBc 

Igg

anti- 

-Hbe

anti-HBs* Interpretação

+ + + + - - Infecção	aguda	pelo	VHB

+ + - + - - Infecção	pelo	VHB	(infecção	

crônica	ou	final	de	uma	

infecção	aguda)

+ - - + + - Infecção	crônica	pelo	VHB	ou	

final	de	infecção	aguda

+ - - + - - Infecção	crônica	pelo	VHB	ou	

final	de	infecção	aguda

- - + + - - Infecção	recente	pelo	VHB	

Início	do	período	de	

convalescença

- - - + - - Infecção	antiga	pelo	VHB	

Cicatriz	sorológica

- - - + + + Imune	

Infecção	passada	pelo	VHB	

Cicatriz	sorológica

- - - + - + Imune	

Infecção	passada	pelo	VHB

- - - - - + Imune	

Resposta	vacinal

- - - - - - Suscetível
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6.4.  Doenças infecciosas e os exames do pré-natal

As importantes mudanças pelas quais passa a sociedade moderna fize-
ram que as famílias encolhessem e as mulheres tivessem um número cada vez 
menor de filhos. Nos grandes centros urbanos brasileiros, raramente vemos 
mulheres com mais de dois filhos e, atualmente, não é difícil encontrar casais 
que optaram por não ter filhos.

Paralelamente, também em decorrência dessas mudanças sociais, a idade 
com que as mulheres têm seu(s) filho(s) é, em média, mais alta, o que se reflete 
muitas vezes em problemas de saúde no período gestacional.

A consequência dessa série de eventos, além de outros fatores, tem sido a 
atribuição de cuidados durante a gestação em uma escala maior e um em-
penho para que esse período seja amparado por todos os recursos de saúde 
levado a um grau sem precedentes.

Contudo, avaliando informalmente as solicitações de exames que nos che-
gam e que poderiam ser enquadradas como “perfil pré-natal” (PPN), observa-

-se, no Brasil, uma heterogeneidade bastante relevante, inclusive com caráter 
regional. Provavelmente, nenhum ginecologista-obstetra deixaria de fazer um 
hemograma, um exame básico de urina e sorologia para HIV, hepatite B, sífilis, 
entre outros. Mas será que todos eles incluiriam no PPN a sorologia para ci-
tomegalovírus (CMV), por exemplo? Para alguns de nós isso seria óbvio, mas, 
ao discutir com um grupo de ginecologistas em apresentações pelo país, fui 
surpreendido com o questionamento: “Para que eu faria uma sorologia para 
CMV no pré-natal? O que você faria caso o resultado indicasse infecção agu-
da?” Assim, solicitações para determinadas doenças infecciosas que parecem 
desnecessárias em uma localidade podem ser indispensáveis em outras. Some-
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-se a isso o fato de que, habitualmente, o pedido que o laboratório clínico rece-
be é: solicito perfil pré-natal. Que fazer?

Evidentemente, não há uma resposta única, especialmente em se tratando 
de doenças infecciosas, mas, considerando as características gerais da popula-
ção brasileira, algumas situações (infecções) para as quais pode ser relevante 
um rastreamento no PPN em determinadas regiões serão descritas.

Deve-se lembrar ainda que o PPN trata de situações em que, regra geral, a 
incidência das doenças infecciosas e mesmo a prevalência de determinadas 
infecções costuma ser baixa. Como os testes empregados são de altíssima sen-
sibilidade, o valor preditivo do resultado positivo reduz-se consideravelmente, 
fazendo com que a chance de se obter resultados falsos-positivos, particular-
mente para as IgM, seja elevada, gerando preocupações desnecessárias, des-
gastes pessoais e profissionais e, quando não, problemas jurídicos.

Esse texto não tem nenhuma pretensão de esgotar todos os aspectos refe-
rentes às doenças infecciosas no pré-natal e muito menos chegar a detalhes de 
cada agente individualmente. A ideia é listar as doenças e os agentes mais co-
mumente avaliados em um exame de pré-natal, apresentar nossa abordagem 
da questão, discutir aspectos particulares de cada situação e sugerir soluções 
para os problemas mais comuns.

SífiliS
A incidência de sífilis tem aumentado espantosamente em várias regiões do 
Brasil, e a identificação de gestantes infectadas é da maior relevância, conside-
rando a gravidade da doença no recém-nascido e a possibilidade de se obter 
cura de forma relativamente simples. Nessa situação, há duas abordagens su-
geridas:

1. Triagem inicial com teste treponêmico (CMIA, EIE, FTA-Abs, HA). Se esse 
teste for negativo, esse resultado já exclui a infecção, desde que tenham trans-
corrido pelo menos três semanas de uma eventual exposição. Se esse primeiro 
teste for positivo, passa-se, então, a um teste não treponêmico (RPR, VDRL). 
Se esse segundo teste for reagente, liberam-se os dois testes, com a titulação 
do segundo. Caso esse segundo teste seja não reagente, a especificidade do pri-
meiro teste deve ser reavaliada, incluindo-se novo teste treponêmico distinto 
do primeiro. Se o 1º e o 2º testes treponêmicos forem reagentes, conclui-se que 
se trata sorologicamente de uma paciente curada (inadvertidamente ou não). 
Caso os dois testes treponêmicos tenham resultados discrepantes, liberam-
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-se os resultados como inconclusivos e sugere-se seguimento sorológico após 
cerca de dez dias para observar o comportamento do teste não treponêmico 
e excluir a possibilidade de uma infecção recente. Esse procedimento segue 
o raciocínio lógico de que, uma vez que não são fixados os tipos de testes 
usados como 1o ou 2o testes treponêmicos, não há razões para se definir qual 
dos dois seria mais sensível ou específico do que o outro. Ambos apresentam 
resultados discordantes e isso já seria suficiente para se denominar o resultado 
inconclusivo.
2. Triagem inicial com teste não treponêmico (RPR ou VDRL). Caso esse teste 
resulte negativo, ele já exclui a infecção, desde que se tenham transcorrido pelo 
menos três semanas de uma eventual exposição. Caso ele seja positivo, deve-se 
confirmar essa reatividade empregando-se um teste treponêmico (CMIA, EIE, 
FTA-Abs, HA) . Se os resultados forem concordantes, libera-se o resultado quan-
titativo do teste não treponêmico e o qualitativo do teste treponêmico. Caso o 
teste treponêmico resulte negativo, provavelmente se trata de um falsa reativida-
de biológica do primeiro teste e exclui-se o diagnóstico sorológico de lues.

Há inúmeros detalhes nessa situação relativamente simplificada, e cada labo-
ratório deve analisar qual estratégia é melhor para sua realidade, considerando 
a incidência, a prevalência, a sensibilidade e a especificidade de cada um dos 
testes empregados. Deve-se, ainda, sempre ter em mente que a sorologia é um 
processo dinâmico; portanto, fazer um seguimento sorológico após uma se-
mana ou mais pode ajudar a esclarecer situações delicadas.

Deve-se lembrar, também, da importância de se repetir a sorologia para lues 
ao redor da 28a semana de gestação e mais proximamente do final dela (35a 
semana, aproximadamente), bem como fazer a sorologia do parceiro.

CitomegalovíruS (Cmv)
Embora a infecção pelo CMV seja amplamente disseminada pelo país, com a 
melhoria do padrão econômico e de higiene da população em geral, encon-
tramos com frequência cada vez maior gestantes soronegativas para esse vírus. 
Nessa situação, a infecção, em qualquer momento da gestação, traz risco de 
cerca de 30% de transmissão ao feto, com consequências potencialmente graves. 
Apesar disso, essa é uma daquelas situações em que alguns ginecologistas-obs-
tetras argumentam que não vale a pena fazer o teste porque não se vai tomar 
nenhuma conduta se o resultado for positivo para IgM. Isso, é claro, está calca-
do em uma realidade local, com epidemiologia bastante própria dessa infecção.
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Atualmente, temos observado com frequência crescente na literatura espe-
cializada procedimentos visando a minimizar a contaminação do feto ante 
uma infecção primária na gestante. Essa infecção na gestante pode ser oli-
gossintomática ou incaracterística do ponto de vista clínico. Dessa forma, se 
a mulher não tiver uma sorologia realizada no início da gestação (preferen-
cialmente antes da 16ª semana), dificilmente poderemos obter interpretações 
mais conclusivas a respeito de sua saúde em relação a esse vírus. Além disso, 
caso haja infecção fetal, a consequência mais comum e relevante é a surdez 
neurológica, cujos desdobramentos podem ser minimizados pelo trabalho 
de uma fonoaudióloga competente. Assim, alguns protocolos têm sido publi-
cados por especialistas em medicina fetal, trazendo abordagens profiláticas 
usando drogas antivirais ou gamaglobulina. Dessa forma, considero impor-
tante que se faça uma avaliação sorológica no primeiro exame pré-natal para 
que se tenha um balizador da situação materna, assim como elementos de 
comparação em caso de necessidade futura.

O CMV é um vírus do grupo herpes que existe sob diferentes formas mo-
leculares de DNA, sendo possível a reinfecção repetidas vezes durante a vida. 
O risco de transmissão materno-fetal é elevado, desde que se trate de uma 
primoinfecção, isto é, quando a gestante é soronegativa e sofre soroconver-
são (IgG negativa passa a IgG positiva). Na situação em que a mãe já inicia a 
gestação soropositiva e tem uma reinfecção por uma outra cepa de CMV ou, 
então, uma reativação da cepa já existente, a possibilidade de transmissão ao 
feto existe, mas é bastante reduzida em relação àquela da primoinfecção; do 
ponto de vista sorológico, é bastante complexo fazer essa distinção sem dispor 
de parâmetros de comparação (sorologia no início da gestação).

A estratégia proposta é que se faça a pesquisa de IgG e IgM no início da 
gestação para referencial. Se houver positividade para IgM, habitualmente 
sem qualquer expressão clínica, é sugerida a realização do teste de avidez, 
se a IgG também for reagente. Isso permitirá estimar o momento em que 
ocorreu a infecção pelo CMV e se esta foi pré ou pós-concepcional (nível de 
avidez de IgG abaixo de 30% sugere infecção mais recente; nível de avidez 
de IgG superior a 60% sugere infecção mais antiga; níveis intermediários 
não permitem conclusões definitivas). Caso a IgG seja negativa, deve-se fa-
zer a repetição da dosagem de IgG após cerca de uma semana para verificar 
se ocorreu ou não a soroconversão de IgG. Caso ocorra, configura-se uma 
infecção aguda. Se não ocorrer, configura-se uma falsa reatividade no teste 
de IgM.
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Recomenda-se, também, não tomar medidas definitivas com base apenas 
em uma avaliação do nível de avidez. Essa também é uma variável biológica, 
dinâmica, e que, ao ser monitorada, permite conclusões mais estruturadas.

rubéola
Atualmente, a infecção pelo vírus da rubéola é bem mais incomum do que foi 
até há 15 anos ou mais. Por causa da gravidade da doença no feto, se a infecção 
ocorrer nas primeiras 12 semanas da gestação, constitui boa prática médica a 
vacinação de adolescentes, particularmente (mas não exclusivamente) as do 
sexo feminino, para evitar preocupações desnecessárias no futuro.

Entretanto, isso nem sempre é feito e, quando a mulher resolve engravidar, é 
comum que os ginecologistas-obstetras façam a verificação do estado de imu-
nidade para dar um reforço na vacinação, caso ela não tenha sido feita durante 
a adolescência. Assim, não é raro, no primeiro exame do pré-natal, surpreen-
dermo-nos com a descoberta não apenas de anticorpos da classe IgG, como 
também os da classe IgM. Na grande maioria dos casos, trata-se de IgM com 
baixo nível de reatividade e que guarda relação com a vacinação pré-concep-
cional, e não com a ocorrência da doença. Como a vacina da rubéola é consti-
tuída de vírus vivos atenuados (juntamente com a do sarampo e da caxumba), 
a pessoa vacinada pode apresentar uma reinfecção por esse vírus e expressar 
IgM contra ele. Mais frequentemente, os anticorpos da classe IgG serão de alta 
avidez (acima de 60%), mas, dependendo do histórico vacinal, podem ser até 
mesmo de baixa avidez e, ainda assim, serem decorrentes de vacinação. Não é 
possível se aferir, com base nos testes laboratoriais atualmente disponíveis, se 
são anticorpos decorrentes de vacinação ou de infecção pelo vírus selvagem, 
mas, nesse momento, a história da vacinação recente, poucos meses (até cerca 
de 1 ano) antes da concepção, fornece elementos para inferir que esses anti-
corpos sejam mais provavelmente decorrentes de vacinação, e não de doença.

Hepatite b
A infecção pelo vírus da hepatite B (VHB) apresenta prevalências díspares ao 
redor do Brasil, sendo mais baixa no Sul e Sudeste e maior no Norte e Nordeste. 
A tendência de queda nessa prevalência já se faz sentir em todo o país graças 
às medidas de prevenção, sobretudo a vacinação sistemática que tem sido feita 
desde a metade dos anos 1990. Apesar disso, ainda consideramos importante 
fazer a pesquisa do antígeno de superfície (AgHBs) no PPN, considerando que 
as medidas de imunização ativa e passiva (gamaglobulina) são altamente efica-
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zes na prevenção da transmissão materno-fetal do VHB. Caso haja reatividade 
confirmada ao AgHBs na gestante, é importante que se siga com as demais 
medidas de avaliação clínica e laboratorial para que o ginecologista-obstetra 
tenha melhores recursos no momento do parto e para que o clínico-gastroen-
terologista ou infectologista possa dar melhor apoio após o parto.

Inicialmente, a confirmação da presença do AgHBs pode ser feita pela de-
terminação dos anticorpos totais contra o antígeno central do vírus (anti-HBc 
total).

toxoplaSmoSe
A infecção pelo T. gondii também apresenta grande disparidade regional e, em 
razão da gravidade da situação para o feto, quando ocorre infecção particu-
larmente no primeiro trimestre da gestação, é essencial que se faça a triagem 
sorológica desde as primeiras semanas. O esquema proposto aqui é semelhan-
te àquele sugerido para o CMV. Realiza-se a pesquisa de IgG e IgM contra o T. 
gondii. Quando a IgG é negativa, sugere-se repetição desse exame pelo menos 
três vezes durante a gestação. Caso a IgG já seja detectada inicialmente (sem a 
IgM), não há maiores riscos, uma vez que a reinfecção e reativação costumam 
ser raras.

Caso a IgM seja reativa inicialmente, sugere-se a realização do teste de avi-
dez de IgG. Se a IgG estiver negativa, deve-se repetir a sorologia após 2 a 3 
semanas para se observar a ocorrência de soroconversão de IgG. Se ocorrer, 
configura-se primoinfecção pelo T. gondii. Se não ocorrer, configura-se falsa 
reatividade da IgM e recomenda-se apenas seguimento sorológico até o final 
da gestação.

Com relação ao teste de avidez, os valores sugeridos são os mesmos pro-
posto para CMV e, nesse caso, sugere-se que seja feita uma segunda avaliação 
após 2 a 4 semanas, caso se depare com níveis baixos de avidez inicialmente, 
para que se verifique a evolução desses parâmetros.

Hepatite C
A prevalência da infecção pelo vírus da hepatite C (VHC) no Brasil é cerca de 
2%, e há profissionais que consideram desnecessária a realização do exame 
para detectá-lo, pelo menos em determinadas circunstâncias. Essa sorologia 
deve ser solicitada forçosamente pelo menos nas gestantes soropositivas para 
o HIV-1, uma vez que a transmissão materno-fetal do VHC é de cerca de 10% 
nessas circunstâncias (contra 3%, aproximadamente, nas HIV soronegativas). 



93

Embora não existam, atualmente, medidas para prevenir essa transmissão, a 
identificação das crianças contaminadas é importante em seu seguimento clí-
nico, evitando evolução para formas mais graves da doença.

O princípio básico é a sorologia (anticorpos totais anti-VHC), cuja presença 
requer confirmação, seja com um teste do tipo imunoblot ou um teste molecu-
lar (PCR), para atestar a reatividade e fornecer elementos para o seguimento 
posterior do paciente.

Doença De CHagaS
A prevalência da infecção pelo T. cruzi varia muito ao redor do país, e há situações 
em que se justifica fazer essa determinação.

Caso se opte por incluí-lo no PPN, as regras para essa sorologia costumeira-
mente empregadas (pelo menos duas técnicas com princípios metodológicos 
distintos) devem ser seguidas para guiar a correta interpretação, que servirá 
para o ginecologista-obstetra orientar a mãe e minimizar a transmissão ma-
terno-fetal.

Hiv-1
Atualmente, não existem mais dúvidas da importância da realização de soro-
logia para HIV-1 no PPN. Recomenda-se que se empregue o mesmo sistema 
utilizado em alguns países europeus de opt-out, ou seja, comunica-se à gestan-
te que o sistema de avaliação no pré-natal normalmente inclui essa pesquisa e 
que ela só não será realizada caso a gestante expresse esse desejo formalmente 
(no momento da abertura da ficha no laboratório).

A partir daí, segue-se o fluxo habitual proposto para as sorologias de HIV, 
com triagem com teste de 3a ou 4a geração e confirmação com uma segunda 
metodologia, além de repetição em nova amostra dos casos reagentes. Caso a 
gestante chegue ao momento do parto sem que tenha feito a sorologia, a ma-
ternidade deve ter um teste rápido, que será a triagem inicial de seu processo 
diagnóstico e servirá para serem tomadas as medidas preventivas da transmis-
são materno-fetal. Conforme dados epidemiológicos, essa sorologia pode ser 
repetida outras vezes ao longo da gestação. Em casos de mães já soropositivas 
anteriormente, deve-se seguir o protocolo do Ministério da Saúde específico 
para esse fim e fazer a carga viral a partir da 28ª até a 30a semana de gestação, 
para monitoração e intervenção correspondentes.
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eStreptoCoCo grupo b
Já está bem caracterizado que o estado de portador de estreptococo do grupo 
B em gestantes no final da gravidez (após a 35a semana e preferencialmente 
até a 37a) guarda relação com a contaminação do bebê no canal de parto e a 
possibilidade de ocorrência dessa infecção grave (mais comumente meningite) 
no recém-nascido na primeira semana de vida.

Em decorrência da elevada frequência dessa situação (10 a 30%, depen-
dendo da localidade) e do risco de contaminação (cerca de 30%) da criança, 
recomenda-se a triagem para identificar as mulheres portadoras e iniciar a 
intervenção com antibióticos, capaz de reduzir em até 90% essas ocorrências.

A triagem é feita com cultivo, em meio específico, de material obtido por 
swab retal e do introito vaginal para verificar a presença dessa colonização 
e tentar discriminá-la da presença dessa bactéria como parte da microbiota 
dessas localizações. O uso de antibióticos adequados é preconizado para as 
mulheres colonizadas por estreptococos do grupo B.

HerpeS SimpleS (HSv)
Habitualmente, o diagnóstico de infecção pelo HSV é feito em bases clínicas, 
com história compatível e nos casos de reincidência de lesões genitais compa-
tíveis.

Entretanto, em algumas situações, pode ser indicado o exame sorológico 
para melhor definição de quadros de lesões ulceradas na região genital, que 
permitem outros diagnósticos diferenciais. Atualmente, existem disponíveis 
testes sorológicos para identificação de anticorpos da classe IgG específicos 
contra o HSV-1 (mais comumente oral ou nasal) e do HSV-2 (mais comumen-
te genital). Os anticorpos da classe IgM não conseguem discriminar adequa-
damente as moléculas dirigidas contra os sorotipos HSV-1 do HSV-2, e outros 
critérios microbiológicos precisam ser empregados para esse fim.

No contexto específico do pré-natal e da assistência ao parto, as mulheres 
que tiverem sorologia positiva para HSV-2 e, eventualmente, para HSV-1, com 
lesões genitais compatíveis, podem ter indicação para parto cesariano; daí a 
relevância de, em casos selecionados, incluir essa sorologia no PPN.

liSterioSe
Embora não haja consenso, temos recebido pedidos de inclusão no PPN de 
sorologia para Listeria monocytogenes. Essa prática parece ter uso mais regio-
nal, porém importantes áreas do país têm usado essa estratégia no intuito de 
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minimizar o risco de infecção do recém-nascido por essa bactéria (cocobacilo) 
Gram-positiva, que pode provocar lesões muito sérias quando acomete o bebê. 
Essa bactéria está presente no meio ambiente em várias situações e costuma ser 
ingerida pela boca, disseminar-se pelo organismo e alojar-se no útero/placen-
ta, infectando o feto, ou, ainda, pela via hematogênica.

Como a incidência dessa infecção parece ser bastante díspar nas diversas 
localidades, torna-se muito difícil estabelecer um nível de corte único para a 
presença de IgG que tenha valor clínico isoladamente. Por vezes, identificamos 
gestantes com títulos de 320 sem qualquer manifestação clínica, ao lado de ou-
tras com títulos de 80, cujo seguimento sorológico acaba revelando infecção pela 
L. monocytogenes. Dessa forma, acreditamos que a melhor abordagem seja, nas 
localidades em que essa infecção apresente relevância clínica e a experiência do 
ginecologista-obstetra justificar essa pesquisa, estabelecer um título basal e, com 
o seguimento sorológico, tentar documentar a elevação de títulos após duas se-
manas, verificando se trata-se de uma infecção recente ou não.
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6.5. Testes moleculares

InTrodução
O mercado de testes moleculares para fins diagnósticos está em expansão, com 
a taxa composta de crescimento anual/mundial estimada em 11,5% entre 2009 
e 2014. A introdução de novos marcadores, a regulação de pagamento pelos 
testes e o desenvolvimento de novas tecnologias para sua detecção são impor-
tantes fatores para o crescimento.

Apesar de muitas pessoas acreditarem que o resultado de um teste molecular 
seja absoluto e inerrante, ele está, assim como qualquer outro teste laboratorial, 
sujeito a erros, especialmente na fase pré-analítica. A qualidade e a quantidade 
dos ácidos nucleicos extraídos são bastante afetadas pela coleta da amostra, 
seu manuseio e transporte, bem como pela escolha do método de extração.

A extração de ácidos nucleicos seguida de métodos moleculares permite-nos 
detectar a presença ou quantidade de vírus, a caracterização de micro-organis-
mos, a determinação do genótipo viral e a presença de doenças hereditárias, 
assim como a predisposição ou estado do seu portador. Mais recentemente, 
a análise de alvos que exigem o exame de RNA/DNA intracelular começou 
a ser realizada, como a análise de produtos de fusão gênica que caracterizam 
algumas neoplasias hematológicas, assim como a detecção de marcadores em 
urina para o diagnóstico de câncer de próstata, por exemplo.

A natureza lábil do RNA, especialmente, dificulta muito a padronização des-
ses testes. Além disso, um resultado negativo em uma amostra manuseada sem 
o devido cuidado pode ser decorrente da degradação do ácido nucleico-alvo, 
não significando, necessariamente, ausência de doença.
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ColeTa e TransporTe de amosTras  
para TesTes moleCulares
Como na coleta de qualquer amostra biológica para fins diagnósticos, deve-

-se considerar a amostra potencialmente contaminada e utilizar as precauções 
de biossegurança padronizadas pela legislação e pelos programas de acredita-
ção laboratorial (como o Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos 
[PALC], da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica). Igualmente, é essencial 
manter o cuidado na identificação da amostra e na garantia da obtenção de 
todos os dados necessários para a correta interpretação dos resultados a partir 
da solicitação médica. Sugere-se que as seguintes informações acompanhem 
as amostras:

•	 número de identificação;
•	 data e hora da coleta;
•	 nome do responsável pela coleta (opcional);
•	 tipo de amostra ou origem do tecido.

A requisição que deve acompanhar a amostra, por sua vez, deve conter:

•	 número de identificação do laboratório;
•	 nome completo do paciente;
•	 número de identificação do governo (p.ex., CPF para garantir rastreabilidade 

de exames anteriores);
•	 data de nascimento;
•	 sexo;
•	 raça/etnia (se necessário);
•	 tipo de amostra (sangue, liquor, etc.);
•	 informações laboratoriais e clínicas relevantes;
•	 nome do médico responsável pela solicitação;
•	 local onde a amostra foi coletada;
•	 convênio (quando aplicável);
•	 outras informações relevantes (para testes genéticos, é importante histórico 

familiar da doença, exames anteriores, etc.).

Já existem testes moleculares que consideram o fenótipo (ou informações clí-
nicas) para o cálculo de risco de doenças ou de dose necessária de um fármaco 
para a obtenção de um efeito clínico (p.ex., a dose de varfarina para a obtenção 
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de um determinado índice de normalização internacional – INR). A individu-
alização das informações necessárias para cada teste e sua obtenção cuidado-
sa são essenciais para que os resultados sejam mais informativos e relevantes 
para a condução clínica do caso.

A rejeição de amostras deve ser minimizada pelo laboratório. Entretanto, as 
seguintes amostras devem ser consideradas inaceitáveis para os testes molecula-
res: sangue hemolisado, sangue total congelado e amostras inapropriadamente 
identificadas. Apenas em situações raras, a critério do diretor do laboratório e 
com anuência do médico solicitante, pode-se considerar a realização do teste 
em amostra com problema de identificação, desde que exista procedimento para 
garantir sua identidade (p.ex., testes de SNP – marcadores polimórficos de um 
único nucleotídeo). Os critérios de aceitação e rejeição de amostras devem ser 
documentados no procedimento operacional-padrão de cada ensaio.

sangue e aspIrado de medula óssea
Vários estudos demonstraram que a heparina e o heme são potentes inibidores 
da reação em cadeia da polimerase (PCR), de modo que os anticoagulantes 
recomendados para estas amostras são os ácidos etilenodiaminotetracéticos 
(EDTA) ou citratos dextroses (ACD). No caso de o alvo molecular ser um RNA 
intracelular, recomenda-se que o sangue ou medula óssea seja coletado com um 
aditivo para estabilização de RNA ou colocado em uma solução estabilizadora 
de RNA o mais rapidamente possível. Devem ser considerados as recomenda-
ções do fabricante do teste, o volume da amostra necessário e o tipo de ácido 
nucleico de interesse para determinação dos aditivos e tubos para cada teste.

Apesar de o EDTA ser o anticoagulante de escolha para coleta de sangue e sepa-
ração de plasma para métodos moleculares, é importante seguir as recomendações 
do fabricante do teste, pois o EDTA pode interferir em alguns resultados. Quando 
o EDTA é usado, o sangue pode ser coletado em tubos com ou sem gel separador. 
Para análises de RNA viral (p.ex., HIV), o sangue deve ser centrifugado; no caso 
do tubo sem gel separador, o plasma deve ser removido para outro tubo estéril e 
livre de RNAses em até quatro horas da coleta. O plasma, separado por gel, pode 
ser transportado até o laboratório sem manipulação, sendo esta a preferência de 
vários serviços para evitar o risco de contaminação. As amostras de plasma são es-
táveis a 2 a 8oC por até cinco dias, suportando tempos maiores quando congeladas; 
recomenda-se que sejam transportadas refrigeradas e congeladas posteriormente, 
evitando ciclos de congelamento-descongelamento. O soro deve ser mantido con-
gelado e transportado com gelo seco, tanto para as análises de DNA quanto de RNA.



100

O sangue total é estável a temperatura ambiente por 24 horas para análise de 
DNA e até oito dias, quando resfriado (2 a 8oC). Para análise de RNA celular, o 
sangue deve ser coletado com aditivo estabilizador. A coleta e o armazenamento 
de sangue total sem estabilizador não são recomendados para análise de trans-
crição genética em função da indução e degradação de RNA que ocorre ex vivo.

A medula óssea deve ser aspirada utilizando-se uma seringa com EDTA, e 
a equipe responsável pelo processamento deve ser avisada assim que a amos-
tra chegar ao laboratório. Para extração de DNA, o aspirado de medula óssea 
pode ser armazenado temporariamente por até 72 horas a 2 a 8oC, antes do 
processamento. Caso seja necessário armazenar por tempo superior, deve-se 
remover os eritrócitos e congelar a -20oC (por até vários meses). Deve-se aten-
tar para a remoção dos eritrócitos, que podem liberar heme e inibir a reação 
de PCR. Para a extração de RNA, o aspirado de medula óssea também deve 
ser coletado em seringa com EDTA, mas colocado o mais rápido possível em 
solução estabilizadora de RNA. Quando não for possível, deve ser transpor-
tado em meio a gelo triturado, e a extração deve ser realizada em até quatro 
horas da coleta, caso a amostra não possa ser congelada. A amostra não deve 
ser congelada antes da eliminação dos eritrócitos.

amosTras de TeCIdos
Amostras de tecidos são usadas quando a coleta de sangue não é possível 
(p.ex., paciente falecido), quando o tecido e o sangue apresentarem diferente 
genótipo (p.ex., mutações somáticas em doenças neoplásicas ou mosaicismos) 
ou quando o tecido é a única fonte de ácidos nucleicos para potenciais agentes 
infecciosos.

Idealmente, 1 a 2 g de tecidos devem ser obtidos, mas essa quantidade óti-
ma depende da celularidade e da quantidade de núcleos da amostra. Assim, 
podemos necessitar de menor quantidade de tecidos de linfonodos do que de 
tecido gorduroso. Entretanto, qualquer quantidade de tecido não gorduroso 
acima de 10 mg costuma fornecer mais de 10 mcg de DNA ou RNA, o que é 
suficiente para muitas análises diagnósticas. Uma vez que quantidades e tipos 
de proteínas são muito variáveis entre os tecidos, os protocolos de extração de 
ácidos nucleicos são tecido-específicos. As recomendações do fabricante para 
o isolamento de DNA e/ou RNA nesses casos devem ser seguidas.

Para algumas aplicações, como identificação de perda de heterozigozidade, 
é essencial que o patologista examine o tecido e separe a área lesada da não 
lesionada, que servirá de controle.
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A estabilidade dos ácidos nucleicos varia com o tipo de tecido. Em geral, não 
é recomendável manter o tecido à temperatura ambiente para posterior análise 
molecular. O ideal seria o congelamento em nitrogênio líquido ou colocar o te-
cido em uma solução de preservação de ácidos nucleicos. Quando isso não for 
possível, recomenda-se que a amostra de tecido seja colocada e transportada 
em banho de gelo para melhor preservação dos ácidos nucleicos, especialmente 
do RNA. Amostras muito pequenas podem ser embrulhadas em gaze embebida 
com salina para evitar que a amostra resseque. Mesmo assim, as amostras de-
vem ser colocadas em solução de preservação de ácidos nucleicos o mais rapi-
damente possível, evitando sua degradação. Isso é particularmente crítico para 
transcritos de RNA, alguns dos quais têm meia-vida de segundos ou minutos. 
Contudo, como a maioria dos aditivos de preservação de ácidos nucleicos não é 
adequada para a fixação de análises histológicas e imunoquímicas tradicionais, 
recomenda-se padronizar esse procedimento com o laboratório de patologia.

Por causa dos efeitos da anestesia e da falta de padronização nas tecnologias 
de estabilização de RNA, a hipóxia decorrente dos procedimentos cirúrgicos 
pode alterar a expressão de muitos genes. Hipóxia prolongada diminui o pH 
local dos tecidos, o que diminui a quantidade de ácidos nucleicos extraídos.

Para extração de DNA, o tecido deve ser resfriado imediatamente e trans-
portado ao laboratório em banho de gelo triturado, onde deve ser acondicio-
nado a 2 a 8oC e processado em até 24 horas. Amostras que serão analisadas 
por técnicas moleculares in situ, como hibridização fluorescente in situ (FISH), 
devem ser colocadas em meio OCT (optimal cutting temperature) e congela-
das até seu processamento. Em geral, o DNA é estável em tecidos por até 24 
horas a 2 a 8oC, por pelo menos duas semanas a -20oC, e por pelo menos dois 
anos a -70ºC ou inferior. Tecidos sólidos, especialmente tumorais, são ricos 
em endonucleases e devem ser processados ou congelados o mais rapidamente 
possível após serem recebidos no laboratório. Idealmente, o laboratório deve 
ser notificado com antecedência sobre o envio de amostras e se preparar para 
recebê-las e processá-las rapidamente. Um tecido com sangue deve ser lavado 
com salina antes de ser congelado.

Para extração de RNA, a amostra deve ser congelada rapidamente em nitrogê-
nio líquido antes de ser congelada a -70oC ou inferior, colocada em solução esta-
bilizadora de RNA ou, então, processada para extração de RNA em no máximo 
uma hora após a coleta. Como o RNA pode ser degradado por RNAses, deve-se 
armazenar as amostras em tubos plásticos estéreis, hidrofóbicos e que não foram 
tocados por mãos sem luvas. Independentemente da duração esperada do arma-
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zenamento, a temperatura deve ser de -70oC ou inferior. Amostras congeladas 
não devem ser descongeladas para extração de RNA, mas, sim, homogeneizadas 
diretamente em isotiocianato de guanidina ou outro agente de extração.

amosTras CervICaIs e swabs ureTraIs
Amostras uretrais masculinas devem ser coletadas com swabs com ponta de 
poliéster e haste flexível. Amostras endocervicais ou vaginais femininas devem 
ser coletadas com swabs com cerdas de rayon ou poliéster e colocadas no meio 
de transporte especificado pelo fabricante do ensaio. Amostras para análise 
de HPV devem ser coletadas com os swabs recomendados pelo fabricante do 
ensaio e colocadas no meio de transporte especificado por ele. Caso sejam 
realizados outros exames no mesmo procedimento (p.ex., colposcopia, Papa-
nicolaou), a amostra para o teste molecular deve ser a primeira a ser coletada, 
antes da aplicação de qualquer solução ou manipulação do paciente.

Células buCaIs
As células bucais podem ser fonte de DNA e RNA. Amostras de bochecho também 
são comumente usadas como fonte de células bucais. Deve-se utilizar solução esta-
bilizante de RNA tanto para células bucais obtidas por raspado ou swab como por 
bochecho. Para análise de DNA, amostras coletadas em swabs específicos podem 
ser secas e transportadas à temperatura ambiente. Amostras de bochecho podem 
ser transportadas a temperatura ambiente e são estáveis por até uma semana.

líquIdo CefalorraquIdIano (lCr)
Amostras de LCR devem ser transportadas a 2 a 8oC para análise de DNA e, 
caso não possam ser processadas imediatamente, podem ser congeladas (a 

-20oC ou menos) para pesquisa de vírus de DNA (p.ex., herpes simples, cito-
megalovírus, varicela-zoster).

Para análise de RNA (incluindo vírus de RNA, como os enterovírus), a amos-
tra deve ser colocada em banho com gelo triturado e o RNA deve ser extraído 
em até 4 horas da coleta. Se não for possível, deve-se remover possível conta-
minação com eritrócitos e congelar a amostra, transportando-a com gelo seco.

punção aspIraTIva de agulha fIna (paaf)
Para extração de DNA, o procedimento é semelhante ao recomendado para as-
pirado de medula óssea. Para estudos de RNA, a amostra obtida por PAAF deve 
ser resfriada imediatamente ou colocada em solução com estabilizador de RNA. 
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Entretanto, no caso de contaminação da punção com sangue, é aconselhável que 
os eritrócitos sejam removidos antes da adição da solução estabilizadora de RNA. 
Eritrócitos também devem ser removidos caso a amostra resfriada não possa ser 
processada em até quatro horas e precise ser congelada (a -70oC ou menos).

sêmen
A amostra deve ser imediatamente resfriada e mantida a 2 a 8oC até a extração 
do DNA. A análise de DNA pode ser realizada em sêmen seco ou em sêmen 
fixado em lâmina para citologia, utilizando-se técnicas de hibridização in situ.

esCarro
O escarro para análise de DNA deve ser coletado em frasco estéril e transpor-
tado ao laboratório à temperatura ambiente, caso demore até 30 minutos; caso 
contrário, deve ser refrigerado. Apesar de as aplicações clínicas normalmente 
demandarem resultados rápidos para os agentes infecciosos pesquisados (p.ex., 
Mycobacterium tuberculosis) e a amostra permanecer apenas resfriada nesses 
casos, o DNA no escarro pode ser estável por até um ano quando congelado 
a -70oC. Alguns protocolos de extração de DNA utilizam a concentração do 
escarro para aumentar a sensibilidade da pesquisa de agentes infecciosos, e as 
recomendações do fabricante devem ser seguidas nesses casos.

fezes
Amostras de fezes devem ser transportadas de acordo com as recomendações 
do teste a ser realizado; alguns exigem preservante da amostra e outros re-
querem apenas refrigeração, sem preservante. Alguns protocolos de extração 
de DNA envolvem a diluição da amostra com solução tamponada (pH 7,4) e 
centrifugação para eliminação dos debris. A amostra passa, então, por uma 
filtragem para eliminação de restos celulares, sendo que a maioria dos micro-

-organismos ficará no filtrado, que será submetido à extração de DNA.

urIna
O volume de urina, o tempo desde a última micção, a presença de inflamação e 
outros fatores podem afetar a obtenção de ácidos nucleicos. O tempo da amostra 
à temperatura ambiente deve ser minimizado, já que o pH baixo e a alta quantida-
de de ureia rapidamente degradam o DNA, especialmente acima de 25oC. O pro-
cessamento deve obedecer às recomendações do fabricante, em função do tipo 
de teste, e pode envolver algum procedimento para a concentração da amostra.
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armazenamenTo do dna purIfICado
Depois de isolar o DNA das amostras, recomenda-se que este seja armazenado 
abaixo de 0oC para minimizar a atividade de degradação das DNAses, em tubo 
de plástico hidrofóbico, com tampa de vedamento eficaz e preferencialmente 
com uma vedação de borracha para prevenir a evaporação. Os tubos de polia-
lômeros e alguns tubos de polipropileno são mais apropriados para o armaze-
namento do DNA; tubos de polietileno e a maioria dos tubos de polipropileno 
não tratados causam significativa adsorção de DNA no tubo.

O DNA purificado pode ser armazenado em tampão TE (tris-EDTA pH 7,2) 
por 26 semanas à temperatura ambiente, por um ano a 2 a 8oC (na ausência de 
DNAses), por até 7 anos em freezer a -20oC e por mais tempo a -70oC. O freezer 
utilizado não deve ser do tipo frost-free, já que esse mecanismo faz que a tem-
peratura oscile, causando deterioração por cisalhamento dos ácidos nucleicos.

armazenamenTo do rna purIfICado
Após a obtenção da amostra, pode ocorrer tanto a degradação como a indução 
de RNA, causando alterações no perfil de expressão gênica in vivo, às vezes 
em poucos minutos. Assim, é recomendável que, quando possível, as amostras 
sejam obtidas com solução estabilizadora de RNA (ou, no caso de tecidos, con-
geladas em nitrogênio líquido). Independentemente da duração estimada do 
armazenamento, recomenda-se que este seja realizado como um precipitado 
em etanol a -70oC ou inferior, visto que a atividade de degradação do RNA das 
RNAses continua a -20oC. Devem ser utilizados tubos plásticos estéreis, hidro-
fóbicos, que não foram manuseados por mãos sem luvas e que foram tratados 
com água com dietilpirocarbonato para eliminação de RNAses dos tubos, que 
são muito estáveis (ou que contenham a informação de RNAse-free).

bIblIografIa
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6.6. Teste laboratorial remoto

O teste laboratorial remoto (TLR) também é conhecido como teste à 
beira do leito, teste rápido, teste ao lado do paciente, entre outras denomina-
ções. Uma característica do TLR é a ausência de transporte, já que é um teste 
realizado próximo ao paciente. Por fornecer resposta rápida, sua análise é sim-
plificada, e os operadores podem não pertencer ao laboratório. Dessa forma, 
o tipo de coleta que melhor atende à necessidade de rapidez, com ausência de 
preparo da amostra, é a coleta de sangue capilar.

O TLR compreende exames de várias especialidades, por isso a necessidade 
de preparo (como jejum, interrupção do uso de medicamentos, dieta específi-
ca ou prática de atividade física) varia conforme o tipo de exame que será rea-
lizado. O fato de o TLR ser realizado por metodologia diferente da utilizada no 
laboratório de referência não altera as condições necessárias para a realização 
do teste, portanto, as orientações são as mesmas. Nos casos de atendimento de 
emergência, a necessidade do resultado rápido se sobrepõe às condições para 
a coleta, como jejum, dieta, etc.

Na plataforma TLR de testes disponíveis, encontramos exames de várias 
especialidades, como gasometria e hematologia, por exemplo, em que o tipo 
de amostra a ser coletada não é diferente, tanto para o teste realizado por me-
todologia tradicional como para o teste rápido.

Para a bioquímica, há, no mercado, diversos tipos de equipamentos que for-
necem resposta rápida, mas que utilizam amostras de soro ou plasma. Apesar 
da realização do teste em poucos minutos, a etapa pré-analítica requer maior 
tempo pela necessidade de preparo da amostra (retração do coágulo, centrifu-
gação, separação da amostra, etc.). Quando existe a possibilidade de utilização 
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de amostra capilar para realização do TLR, o método/equipamento possibilita 
maior rapidez no resultado.

O advento das tiras reagentes, nas quais se deposita uma gota de sangue, 
permite que, com a coleta de sangue capilar, seja possível realizar, em poucos 
minutos, dosagens bioquímicas (p.ex., glicose, colesterol), marcadores cardí-
acos (p.ex., troponina, mioglobina, BNP), coagulação (p.ex., tempo de pro-
trombina), HIV, entre vários outros exames.

Quando se utiliza a tira reagente para qualquer que seja o teste, é importan-
te seguir as orientações do fabricante quanto ao tipo de amostra, quantidade 
necessária e sobre como dispensar a amostra na tira, pois falhas no preenchi-
mento da região da amostra contribuem para resultados incorretos. Da mes-
ma forma, diretrizes para coleta de sangue capilar devem ser seguidas para 
minimizar erros na etapa pré-analítica do TLR.

O sangue obtido por punção transcutânea é uma mistura de proporções 
indeterminadas do sangue de arteríolas, vênulas capilares e dos fluidos inters-
ticial e intracelular. Por efeito da pressão nas arteríolas, a proporção de sangue 
arterial na mistura é maior que a de sangue venoso. O aquecimento do local de 
coleta aumenta a proporção de sangue arterial na mistura e o fluxo de sangue 
em até sete vezes, facilitando a obtenção de maiores volumes da amostra.

Em adultos, a coleta de sangue capilar é aplicável em pacientes com queima-
dura severa, pacientes com tendências trombóticas, pacientes idosos ou não, 
mas com veias superficiais frágeis ou de difícil acesso, obesos, pacientes com 
medo paralisante de agulhas e para os casos de TLR.

Contudo, há situações em que a coleta de sangue capilar não é indicada. Em 
situações como desidratação ou circulação colateral reduzida, há maior difi-
culdade para obtenção de quantidade suficiente de sangue capilar.

Diferenças enTre amosTras De sangue 
capilar e venoso
Os valores normais ou valores de referência variam de acordo com o local da 
punção, por exemplo, a glicose possui valores mais altos na amostra de sangue 
capilar em comparação ao sangue venoso. Por outro lado, potássio, proteínas 
totais e cálcio são exemplos de analitos com valores mais baixos no sangue 
capilar quando comparados ao sangue venoso.
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iDenTificação Do pacienTe
A proximidade do paciente ao equipamento de teste rápido não exclui a neces-
sidade de identificação apropriada para prevenir a troca de resultados.

Para evitar a ocorrência de erros, alguns procedimentos básicos devem ser 
seguidos quando se realiza a coleta de sangue capilar de pacientes. Para pa-
cientes adultos e conscientes, solicitar o nome completo e uma segunda identi-
ficação (número de identidade ou data de nascimento). Comparar essas infor-
mações com as que constam no pedido dos exames.

Para pacientes internados, deve-se verificar, antes da coleta, a identificação 
do bracelete ou a identificação na entrada do quarto, se disponível. Não se 
deve utilizar o número do leito como critério de identificação. Em unidades de 
terapia intensiva (UTI), sempre se deve buscar ajuda de profissionais do setor 
para confirmar a identificação do paciente.

A identificação de crianças ou pacientes com dificuldade de comunicação 
deve ser realizada com a ajuda de acompanhantes ou da enfermagem, no caso 
de pacientes em hospitais.

A utilização de equipamentos de TLR com leitor de código de barras permite 
a identificação de pacientes antes da realização do exame e garante a rastreabili-
dade do processo.

Técnica para assepsia Do local De punção
O documento do CLSI Procedures and devices for the collection of diagnostic 
capillary blood specimens recomenda que o local de punção seja limpo com 
solução aquosa de isopropanol (70% v/v).

Após a assepsia, é fundamental a completa evaporação do álcool, pois resí-
duos de álcool podem causar hemólise. Além disso, a mistura do sangue com 
álcool também interfere em alguns testes.

Tipos De equipamenTo para coleTa 
De sangue capilar
Os equipamentos para coleta de sangue capilar podem ser do tipo incisão 
ou punção. Os equipamentos do tipo incisão cortam o tecido, enquanto os 
aparelhos de punção perfuram verticalmente a pele. Aparelhos de incisão 
costumam provocar menos dor e apresentar menos probabilidade de lesão 
na pele ou hemólise da amostra. Em geral, apenas uma incisão é suficiente 
para obtenção de quantidade suficiente de sangue. Já os aparelhos de punção 
são mais apropriados para pacientes que realizam múltiplas coletas, como 
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no caso de monitoramento de glicose ou acompanhamento de bilirrubina 
neonatal.

Aparelhos para coleta de sangue capilar devem ser de uso único e possuir 
agulha retrátil protegida para impedir acidente com material perfurocortante. 
Aparelhos com agulha não retrátil ou que exijam retirada manual da agulha 
contaminada antes do descarte não devem ser utilizados.

passo a passo Da punção TranscuTânea  
em aDulTos
1. Confirmar a identificação do paciente.
2. Posicionar o paciente.
3. Verificar restrições, como dieta e medicamentos.
4. Lavar as mãos e calçar luvas.
5.  Selecionar o material de coleta (lanceta descartável, tubos capilares ou reci-

pientes apropriados para armazenar amostras obtidas na coleta).
6.  Escolher o local da punção e aquecer, se necessário.
7.  Fazer assepsia do local da punção com isopropanol a 70% e aguardar a se-

cagem natural.
8.  Preparar a lanceta de punção.
9.  Explicar ao paciente como será a punção.
10.  Puncionar a pele e descartar a lanceta de acordo com os procedimentos de 

biossegurança.
11.  Limpar a primeira gota de sangue com gaze seca (desde que não seja contra 

orientação do fornecedor do equipamento de TLR) e coletar o sangue. Se 
necessário, colocar em recipiente apropriado, homogeneizar o recipiente 
com anticoagulante ou estabilizador e fechar o recipiente quando indicado.

12.  Pressionar o local da punção com algodão ou gaze e elevar ligeiramente 
a extremidade puncionada acima do nível do coração para interromper a 
saída de sangue.

13.  Identificar os recipientes com a amostra conforme procedimento e verificar 
se a quantidade de sangue é suficiente para os exames solicitados; caso não 
seja, realizar nova punção em outro local.

14.  Descalçar as luvas e lavar as mãos.

Amostras de sangue capilar são utilizadas para o TLR e são especialmente impor-
tantes em pediatria, casos em que há maior dificuldade para punção venosa e riscos 
de complicações importantes como hemorragia, trombose venosa, infecções, etc.
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locais De punção TranscuTânea (figuras. 6.6.1 e 6.6.2)
em crianças maiores de 1 ano de idade ou adultos
Superfície palmar da falange distal (extremidade) dos dedos médio ou anular.

Para a punção na falange distal, coloca-se o polegar acima ou abaixo, distan-
te do local a ser puncionado. Realiza-se a punção com movimento contínuo, 
firme e quase perpendicular ao local da punção, cruzando as marcas digitais, e 
não paralelamente a elas. Mantém-se pressão moderada sem massagear a área. 
A primeira gota de sangue pode conter excesso dos líquidos intersticial e intra-
celular e deve ser desprezada. Realiza-se o TLR de acordo com o procedimento 
informado pelo fabricante.

Não se realiza a punção em locais previamente puncionados, com infecções 
ou com edema.

em crianças menores de 1 ano de idade
Superfície plantar lateral ou medial do calcanhar (área de menor risco).

figura 6.6.1 As áreas em vermelho mostram os locais 
recomendados para punção capilar no dedo médio ou anular.

figura 6.6.2 As áreas em vermelho mostram os locais de 
menor risco no calcanhar.



110

Para punção transcutânea em crianças menores de 1 ano, segura-se o calcanhar 
firmemente com o dedo indicador no arco do pé e o polegar abaixo do local a ser 
puncionado. Realiza-se a punção com um movimento contínuo, firme e perpen-
dicular ao local da punção. A pressão do polegar deve ser liberada à medida que 
as gotas de sangue se formam e são utilizadas para o TLR ou transferidas para os 
recipientes apropriados. A realização de massagem na área não é indicada, pois 
provoca hemólise e a mistura de sangue com os líquidos intersticial e intracelular.

Em crianças menores de 1 ano de idade, as seguintes áreas não devem ser 
puncionadas:

•	 curvatura posterior do calcanhar;
•	 área central do pé (área do arco);
•	 falange distal dos dedos;
•	 lóbulo das orelhas.

A punção transcutânea não deve ser mais profunda que 2 mm. Em nenhuma 
hipótese a punção deve ser realizada com agulha, em razão do enorme risco 
de provocar lesão óssea.

Na falange distal, a distância entre a superfície da pele e o osso em crianças me-
nores de 1 ano de idade varia de 1,2 a 1,5 mm. Portanto, o osso pode ser atingido 
com lancetas, e complicações, como gangrena ou infecção local, podem ocorrer.

O choro excessivo do paciente pode afetar adversamente a concentração de 
alguns constituintes (contagem de leucócitos e gases capilares).

Hemólise
A hemólise interfere na análise de diversos analitos. Pode ocorrer na punção 
capilar por diversos motivos, sendo mais comum por:

•	 presença de álcool residual no local de punção;
•	 hemácias com fragilidade celular aumentada;
•	 excesso de manipulação e pressão sobre a área a ser puncionada antes da coleta.

aquecimenTo Do local anTes Da coleTa
O aquecimento do local da punção aumenta o fluxo de sangue no local em até 
sete vezes, não queima a pele e não provoca mudanças significativas nos ana-
litos que são analisados rotineiramente. Considera-se também que o aqueci-
mento é capaz de arterializar a amostra para as medições de pH e gases (exceto 
pO2), apesar de existirem controvérsias.
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Aquece-se uma toalha úmida a uma temperatura não superior a 42°C e 
aplica-se sobre a área a ser puncionada durante 3 a 5 minutos. Temperaturas 
acima de 42°C podem provocar queimaduras. A punção deve ser realizada em 
seguida ao aquecimento.

precauções De segurança
As precauções de segurança indicadas para coleta de material biológico tam-
bém devem ser aplicadas às coletas de sangue capilar:

•	 usar somente equipamento de punção com agulha retrátil;
•	 desprezar os dispositivos de punção em local apropriado para perfurocor-

tantes imediatamente após o uso;
•	 limpar o local de coleta com desinfetante apropriado, retirando gotas de 

sangue que possam ter espirrado.

conclusão
O TLR é realizado ao lado do paciente, portanto não há armazenamento e trans-
porte da amostra, o que diminui a possibilidade de erros na etapa pré-analítica. 
A coleta de sangue capilar proporciona maior rapidez na realização do TLR.
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6.7.  Gasometria

A coleta de sangue arterial ou venoso para análise de gases sanguíneos re-
quer cuidados na escolha do material a ser utilizado na coleta, na conservação 
da amostra e no transporte imediato ao laboratório. A análise dos gases no 
sangue arterial é fundamental no tratamento de pacientes críticos, sendo ge-
ralmente necessária quando a amostra venosa não permite a medição de todos 
os parâmetros requeridos pelo médico-assistente.

Fase pré-analítica
A fase pré-analítica no processo de execução do exame concentra a grande 
maioria dos erros laboratoriais. As falhas cometidas nessa etapa podem re-
sultar na liberação de um resultado inadequado e na eventual tomada de uma 
conduta equivocada ou ineficiente pelo médico-assistente. A Figura 6.7.1 des-
creve as principais atividades envolvidas nas fases pré-analítica, analítica e 
pós-analítica do exame laboratorial.

identiFicação do paciente
A identificação correta do paciente, juntamente com outras informações com-
plementares, são essenciais para que o laboratório possa avaliar corretamente 
os resultados obtidos após a análise da amostra. Os dados mais relevantes são:

•	 nome completo do paciente, idade, sexo;
•	 número/registro do paciente;
•	 identificação do médico solicitante;
•	 localização do paciente: andar, quarto e leito;
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•	 data e horário da obtenção da amostra;
•	 fração de oxigênio inspirado (FIO2);
•	 temperatura do paciente;
•	 frequência respiratória;
•	 modo da ventilação: respiração espontânea ou ventilação assistida/contro-

lada;
•	 local da punção;
•	 posição ou atividade: em repouso ou após a prática de exercício;
•	 identificação do flebotomista.

avaliação do paciente
1.	 	Se o paciente estiver consciente, é importante que seja esclarecido acerca do 

procedimento ao qual será submetido.
2.	 O consentimento deve ser obtido previamente à coleta.
3.	 As condições de coleta devem ser verificadas e documentadas.
4.	 Deve-se dar atenção especial aos pacientes em terapia com anticoagulantes.
5.	 	Deve-se observar o estado do paciente em relação à temperatura, ao padrão 

de respiração e à concentração de oxigênio inalado.
6.	 	O paciente deve estar em uma condição ventilatória estável por aproxima-

damente 20 a 30 minutos antes da coleta, quando em respiração espontâ-

FiGura 6.7.1 Fases	pré-analítica,	analítica	e	pós-analítica	do	exame	laboratorial.
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nea. Os outros pacientes necessitam de 30 minutos ou mais para alcançar o 
equilíbrio após alteração nos padrões ventilatórios.

tipos de serinGas
O documento do CLSI C46 – A blood gas and pH analysis related measure-
ments; approved guideline recomenda o uso de seringas plásticas preparadas 
com anticoagulante apropriado, preferencialmente a heparina liofilizada. O 
volume de sangue coletado pode variar de 1 a 3 mL. A seringa pode ser manti-
da à temperatura ambiente por, no máximo, 30 minutos após a coleta.

Nas situações em que houver a possibilidade de atraso no processamento, 
recomenda-se a conservação da amostra em um recipiente com gelo e água. É 
importante lembrar que temperaturas mais baixas inibem a glicólise e dimi-
nuem a atividade da bomba de sódio e potássio, resultando na liberação do 
potássio das células e elevação na amostra.

As células sanguíneas continuam seu metabolismo na amostra de sangue co-
letada, alterando os valores de gases, pH, glicose, lactato e outros metabólitos. 
Em uma situação de leucocitose muito acentuada, por exemplo, como ocorre 
na leucemia, pode ocorrer uma diminuição muito rápida no nível de PO2, de 
modo que o processamento da amostra deve ser realizado imediatamente.

anticoaGulantes
Atualmente, seringas específicas para coletas de gasometria preparadas com 
heparina de lítio jateada na parede, com balanceamento de cálcio, estão dis-
poníveis no mercado, minimizando uma série de interferências anteriormente 
observadas com o uso da heparina líquida.

O uso de seringa de preparação caseira, utilizando heparina líquida, não é 
recomendado em razão das seguintes influências nos resultados:

•	 a heparina líquida em excesso pode causar diluição da amostra, resultando 
em valores incompatíveis com a situação clínica do paciente;

•	 a heparina de sódio pode elevar os níveis de sódio na amostra ao redor de 
1 a 3 mEq/L, mesmo coletando o volume máximo de preenchimento da 
seringa;

•	 a heparina líquida aumenta a possibilidade de interferência na dosagem de 
cálcio iônico, pois a heparina liga-se quimicamente ao cálcio, resultando em 
valores falsamente mais baixos. A introdução do cálcio em concentração 
balanceada nas seringas destinadas especificamente para coleta de gasome-
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tria e eletrólitos tem a finalidade de minimizar os efeitos da queda deste íon 
na amostra. As seringas específicas para a análise de gases sanguíneos, além 
de eliminarem o risco de diluição da amostra, asseguram a proporção exata 
entre volume de sangue e anticoagulante, evitando, assim, a formação de 
microcoágulos que podem produzir resultados errôneos, bem como obs-
truir os equipamentos analisadores de gases sanguíneos;

•	 a elevada concentração de heparina pode alterar o pH da amostra e, por 
consequência, o resultado de cálcio ionizado, que também sofre variações 
dependendo do pH da amostra;

•	 a heparina líquida pode também induzir alterações no nível de magnésio 
iônico, embora em menor intensidade quando comparada à dosagem do 
cálcio ionizado.

coleta de Gasometria
Os locais usuais para a realização da punção arterial são as artérias radial, bra-
quial ou femoral. Em situações especiais, como no caso dos recém-nascidos, 
pode-se optar pelas artérias do couro cabeludo ou as umbilicais durante as 
primeiras 24 a 48 horas de vida.

Para a escolha da artéria a ser puncionada, deve-se levar em consideração:

•	 a presença de circulação colateral, para que, em caso de espasmo ou coágulo 
que possa se formar, o território não tenha o fluxo sanguíneo interrompido;

•	 artéria de bom calibre e superficial; a artéria radial preenche esses critérios, 
sendo, por isso, a mais frequentemente puncionada.

A artéria radial é, habitualmente, o local preferido para punção arterial em adul-
tos, e a artéria ulnar costuma proporcionar um excelente fluxo colateral. A veri-
ficação da permeabilidade deve ser confirmada pela realização do teste de Allen 
antes da punção da artéria radial. O procedimento consiste na aplicação de uma 
pressão no pulso para bloquear as artérias ulnar e radial, orientando o pacien-
te a abrir e fechar a mão cinco vezes, em média. Quando se observa palidez na 
mão, a pressão sobre a artéria ulnar é liberada. Se a mão retornar à sua coloração 
avermelhada dentro de segundos, isso indica que a perfusão se encontra presente 
através da artéria ulnar, confirmando que é seguro puncionar a artéria radial.

A punção arterial não é indicada para pacientes com distúrbio de coagu-
lação, particularmente para punção de artérias profundas ou quando o local 
escolhido apresente algum grau de dificuldade de compressão.
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Imediatamente após a coleta, deve-se aplicar uma pressão no local da pun-
ção, utilizando gaze ou algodão. Para assegurar a parada da hemorragia e a 
prevenção de hematoma, deve ser aplicada pressão por pelo menos 5 minutos. 
Punção na artéria femoral exige um tempo maior de compressão, cerca de 10 
minutos. Ao final, deve ser aplicada uma bandagem.

Após a obtenção da amostra arterial ou venosa, despreza-se a agulha e es-
gota-se o ar residual. A retirada da bolha de ar da seringa deve ser realizada 
cobrindo a extremidade com uma gaze, mantendo a seringa na posição vertical 
e batendo-a levemente; em seguida, empurra-se vagarosamente o êmbolo da 
seringa para expelir as bolhas de ar. Quando as bolhas forem removidas, veda-

-se a ponta da seringa com o dispositivo oclusor e homogeneiza-se suavemente 
por inversão vertical, rolando a seringa entre as palmas das mãos para dissolver 
a heparina na amostra. A posição preferencial da seringa durante o transporte 
é a horizontal, pois facilita a homogeneização da amostra previamente à análise 
e minimiza a sedimentação das hemácias. Antes da análise, a amostra deve ser 
novamente homogeneizada por pelo menos 1 minuto.

principais parâmetros na análise  
dos Gases sanGuíneos
pressão parcial do oxigênio (po2)
A PO2 arterial indica a eficácia das trocas de oxigênio entre os alvéolos e os 
capilares pulmonares e depende diretamente da pressão parcial de oxigênio no 
alvéolo, da capacidade de difusão pulmonar desse gás, da existência de shunt e 
da reação ventilação/perfusão pulmonar. Alterações desses fatores constituem 
causas de variações de PO2.

pressão parcial de dióxido de carbono (pco2)
A PCO2 arterial é o parâmetro que indica a eficácia da ventilação alveolar, sen-
do que a PCO2 arterial é praticamente a mesma que a alveolar, em função da 
grande difusibilidade desse gás.

saturação de hemoglobina (so2)
A saturação de hemoglobina (SO2) refere-se ao percentual de hemoglobina sa-
turado com oxigênio. Corresponde à fração de hemoglobina transportando 
oxigênio em relação a todas as hemoglobinas que podem transportá-lo.

O cálculo da SO2 pode ter a acurácia reduzida nas situações em que seja de-
tectada a presença das dis-hemoglobinas: meta-hemoglobina (MetHb), carboxi-
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-hemoglobina (COHb) e sulfo-hemoglobina (SulfHb). Nessa condição, a “satu-
ração” de oxigênio deve ser expressa pela fração de oxi-hemoglobina (FO2Hb).

O método espectrofotométrico utilizado para medida da oxi-hemoglobina, 
desoxi-hemoglobina, carboxi-hemoglobina e meta-hemoglobina é conhecido 
como co-oximetria.

As fórmulas matemáticas para determinação da SO2 e FO2Hb estão descritos 
a seguir:

cO2Hb
SO2 = —————————  × 100

cO2Hb + cHHb

cO2Hb
FO2Hb= ————————————————————————— × 100

 cO2Hb + cHHb + cMetHb + cCOHb + cSulfHb

em que:
SO2: saturação de hemoglobina;
FO2Hb: fração de oxi-hemoglobina;
cO2Hb: concentração de oxi-hemoglobina;
cHHb: concentração de desoxi-hemoglobina;
cMetHb: concentração de meta-hemoglobina;
cCOHb: concentração de carboxi-hemoglobina;
cSulfHb: concentração de sulfo-hemoglobina.

conteúdo total de oxigênio (cto2)
O conteúdo total de oxigênio (ctO2) corresponde à soma da concentração do 
oxigênio ligado à hemoglobina e do oxigênio dissolvido no sangue.

pressão parcial do oxigênio em uma saturação de oxigênio de 50% (p50)
O grau de associação ou dissociação do oxigênio com a hemoglobina é deter-
minado pelo PO2 e a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. A dissociação 
do oxigênio com a hemoglobina pode ser representada por uma curva sigmoi-
dal que relaciona SO2 com PO2 (Figura 6.7.2). A afinidade da hemoglobina 
pelo oxigênio depende de cinco fatores: temperatura; pH; PCO2; concentração 
de 2,3-difosfoglicerato (2,3-DPG); e a presença das dis-hemoglobinas. A p50 
é um parâmetro calculado, definido como a pressão parcial do oxigênio (PO2) 
em uma saturação de oxigênio de 50%.
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FiGura 6.7.2 Curva	de	dissociação	do	oxigênio-hemoglobina	e	representação	
gráfica	da	p50.

Quando a curva sofre um desvio para a direita, ocorre a elevação da p50, 
indicando decréscimo da afinidade O2 à hemoglobina, facilitando a liberação a 
nível tecidual. Situações nas quais se observa elevação da p50 indicam elevação 
da 2,3-DPG, elevação da temperatura corporal, aumento da PCO2 e acidose.

Quando a curva sofre um desvio para a esquerda, ocorre queda da p50, in-
dicando aumento da afinidade do O2 à hemoglobina, dificultando a liberação a 
nível tecidual. Situações em que se observa elevação da p50 indicam diminui-
ção da 2,3-DPG, queda da temperatura corporal, diminuição da PCO2, alcalo-
se, níveis elevados de COHb, MetHb e hemoglobina fetal.

lactato
O lactato é produzido em excesso quando há um suprimento inadequado de 
oxigênio aos tecidos. Trata-se de um marcador do balanço entre demanda e 
oferta de oxigênio (Figura 6.7.3).
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FiGura 6.7.3 Formação	do	lactato	pela	célula	em	razão	da	baixa	oferta	de	
oxigênio	(metabolismo	anaeróbico).
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6.8. Cálcio ionizado

BioquímiCa e fisiologia
O cálcio, um dos cinco elementos mais comuns dentro do corpo humano, 
apresenta-se no plasma sob três formas físico-químicas:1 cerca de 50% ioniza-
do, 40% ligado às proteínas – albumina e globulinas – e 10% formando com-
plexos com íons difusíveis como lactato, fosfato, citrato e bicarbonato.

A forma biologicamente ativa é o cálcio livre, iônico ou ionizado. Por se tra-
tar de um ânion bivalente, em sua ligação com as proteínas há uma dependên-
cia do pH. Desse modo, em situações de alcalose, há redução do cálcio livre 
devido a um aumento na ligação. O inverso ocorre nas situações de acidose, 
com aumento do cálcio ionizado.2,3

Do ponto de vista intracelular, o cálcio atua fisiologicamente na contração 
muscular, na secreção de hormônio, no metabolismo do glicogênio e na divi-
são celular. Do ponto de vista extracelular, ele promove a mineralização óssea, 
a coagulação sanguínea e o potencial de membrana plasmática.

A regulação de seu nível sanguíneo tem íntima relação com os níveis de 
PTH e com a vitamina 1,25(OH)2D.4

O cálcio ionizado é reconhecido como o melhor indicador da avaliação fi-
siológica do cálcio no sangue. Corresponde à porção de íons cálcio na parte 
aquosa do plasma, e não está ligado a proteínas ou outras moléculas.

utilidade ClíniCa da dosagem de CálCio ionizado
A manutenção dos níveis séricos de cálcio ionizado tem importante papel no 
tratamento de pacientes em estado crítico.5 Há várias situações nas quais o 
quadro clínico requer que a dosagem de cálcio ionizado seja maior do que a 
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calcemia total. Dentre elas, citam-se: transplantes hepáticos, transfusões san-
guíneas com plasma citratado6 e durante o ato cirúrgico em tireoidectomias, 
para avaliação das hipocalcemias.

Em pacientes submetidos a hemodiálise, a avalição da dosagem de cálcio io-
nizado é crucial, sobretudo quando se emprega o citrato como anticoagulante. 
A maior eficácia diagnóstica dessa dosagem está nos casos de hiperparatireoi-
dismo, hipercalcemias malignas e hipocalcemia neonatal.7

Os avanços na tecnologia para medida direta desse íon têm reduzido cus-
tos e promovido maior disponibilidade dessa dosagem, motivos pelos quais 
as medidas de cálcio ionizado têm sido recomendadas mais amplamente. Tais 
melhorias têm gerado maior eficiência na entrega dos resultados, o que facilita 
e agiliza a instituição no tratamento e/ou os ajustes terapêuticos necessários, 
propiciando ampliação na segurança da assistência ao paciente.8

Causas de variação pré-analítiCa 9-19

variáveis fisiológicas
Atividade física
Exercícios moderados podem elevar os resultados por causa da diminuição do 
pH e do bicarbonato e do aumento do lactato, albumina e cálcio total durante 
os exercícios.

Postura e repouso no leito
Mudança de postura afeta as proteínas e as moléculas a ela vinculadas, assim 
como a concentração de íons de baixo peso molecular. Essas alterações aconte-
cem pelo aumento do tônus muscular e da pressão hidrostática. Ao retornar à 
postura original, o quadro se reverte. Pacientes acamados podem ter elevação 
de até 8% do cálcio ionizado sem que ocorra alteração do cálcio total.

Refeições
Segundo relatos na literatura, após a ingesta, há uma redução temporária de 
cerca de 5% do cálcio ionizado. Várias causas podem responder por isso: au-
mento do pH, aumento da concentração proteica e aumento da concentração 
de bicarbonato e fosfato. Todos esses fatores contribuem para aumentar a for-
mação de complexos do cálcio com a albumina e outros íons. A ingestão de 
alimentos líquidos pobres em sódio têm diminuído o cálcio plasmático por 
aumentar a osmolalidade plasmática isovolumetricamente.
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Taxa de ventilação
A alcalose respiratória induzida pela hiperventilação em voluntários pode di-
minuir a concentração de cálcio ionizado em 0,05 mmol/L a cada 0,1 unidade 
de aumento no pH.

Variação circadiana
O cálcio ionizado varia ao longo do dia, com alterações de 4 a 10%. Tais altera-
ções podem ser consequência de efeito das refeições, variação diária do balan-
ço ácido-base do sono, entre outros fatores. Dados da literatura apontam que 
variações hormonais também podem ter alguma influência nessa oscilação.

Estase venosa
A aplicação de torniquete por tempo excessivo (superior a 3 minutos) pode 
promover a hemoconcentração e estimular a glicólise, gerando redução do pH 
e consequente elevação do cálcio iônico.

variáveis in vitro
Mudanças no pH da amostra in vitro
Quando se efetua a coleta de forma não anaeróbica, propicia-se a glicólise, que 
ocorre nos glóbulos vermelhos e leucócitos, gerando a formação de ácido lác-
tico. Isto pode ser evitado com a redução do tempo para o processamento e 
a dosagem do material em até 15 minutos. Se a estocagem do sangue total 
for inevitável, o material biológico deverá ser estocado sob refrigeração. Para 
amostras de soro e plasma, a centrifugação e a separação deverá acontecer em 
até uma hora após a coleta.

Ligação ao anticoagulante
O anticoagulante adequado corresponde a preparações com baixas concen-
trações de heparina balanceada e com sais íons como o sódio, o lítio e/ou o 
zinco. De acordo com a preparação, há relatos de resultados mais baixos, como 
o citado para heparina com lítio, e de resultados com propensão de aumento, 
como nas preparações nas quais se adicionam sais de cálcio.

Seringas
O uso de seringas é orientado pela conveniência, rapidez e custo. As serin-
gas de plástico ou de vidro têm desempenho equivalente, caso a dosagem seja 
realizada em até quatro horas. O CLSI20 recomenda que sejam empregadas 
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seringas com heparina balanceada para a dosagem de cálcio iônico. Esse re-
curso possibilita que, em uma mesma amostra, seja feita a dosagem de cálcio 
ionizado concomitantemente com sódio, potássio, glicose e a análise de gases.

Diluição com anticoagulante
O uso de heparina seca elimina o efeito de diluição da heparina líquida.

Tubos de coleta
Nos tubos de coleta, há ativadores de coágulo no gel separador e outros aditivos 
associados, como silicone na lubrificação da tampa, o que interfere no magnésio 
ionizado. Contudo, não há relatos de interferência na dosagem de cálcio iônico.

Uso de medicamentos
O uso de nitroprussiato de sódio gera o tiocianato e o cianeto como metabó-
litos, que se combinam ao cálcio e geram valores mais baixos nessa dosagem. 
Também há relatos de diminuições espúrias nas dosagens de cálcio iônico pela 
interferência de metabólitos do leflunomida (Arava®). Recomenda-se, para 
que essa interferência possa ser minimizada, que seja relatado um eventual 
uso de drogas na solicitação do exame.

Procedimentos invasivos prévios à coleta
É importante apontar e registrar a realização de procedimentos de imagem 
utilizando agentes de contraste contendo gadolínio em data próxima e prece-
dente à coleta de sangue para a dosagem de cálcio iônico. Resultados espúrios 
diminuídos de cálcio são relatados para o uso deste tipo de contraste.

recomendações
Quando a dosagem de cálcio ionizado for solicitada para o esclarecimento 
de uma hipótese diagnóstica de patologia afetando o metabolismo de cálcio, 
recomenda-se:

•	 que o paciente esteja relaxado e com frequência respiratória normalizada 
por pelo menos 10 minutos;

•	 estabilidade postural por pelo menos 5 minutos antes da coleta, seja sentado 
ou em pé;

•	 que o paciente esteja em jejum mínimo de 4 horas;
•	 que não se exceda o tempo de torniquete na coleta.
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esColha da amostra 21-23

O estado clínico do paciente deve influenciar na seleção do tipo de amostra 
para as dosagens de cálcio ionizado.

Sangue total heparinizado pode ser o mais apropriado para o paciente em 
estado crítico que requer resultados imediatos. A coleta anaeróbica de soro 
pode ser a melhor escolha para a rotina diagnóstica e aplicações nas pesquisas.

sangue total heparinizado
vantagens do uso do sangue total heparinizado
Utilização do volume total da amostra; amostras disponíveis imediatamente 
para as análises; rapidez nas análises minimiza os efeitos do metabolismo ce-
lular na amostra; outros analitos podem ser dosados concomitantemente na 
mesma amostra e no mesmo analisador.

desvantagens do uso do sangue total heparinizado
A heparina liga-se aos íons cálcio na proporção de sua concentração, possivel-
mente reduzindo sua dosagem; amostras de sangue total não são estocadas tão 
bem como o soro; a hemólise no sangue total não é rapidamente detectável e 
pode diminuir artificialmente a medida do cálcio ionizado; heparinização in-
correta da amostra pode gerar microcoágulos que interferem no desempenho 
dos analisadores.

soro
O soro coletado em condições anaeróbicas é o tipo de amostra mais estável 
para as determinações de cálcio ionizado. Entretanto, tubos que não foram 
completamente preenchidos causam alterações no pH e no cálcio ionizado. 
Em coletas corretas, as amostras de cálcio ionizado são estáveis por até 4 horas. 
Deve-se lembrar de que o cálcio ionizado diminui quando as amostras são 
expostas ao ar.

vantagens do uso de soro
A amostra pode ser utilizada para vários tipos de analitos; há estabilidade da 
amostra por 24 horas, em condições anaeróbicas e à temperatura de 4ºC.

desvantagens do uso do soro
Há atraso no processamento em razão do tempo para retração do coágulo (20 
a 30 minutos); o metabolismo celular continua durante a centrifugação, afe-
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tando o cálcio ionizado presente na amostra; o volume de soro obtido corres-
ponde à metade do sague colhido; o cálcio ionizado e o pH são afetados pela 
temperatura de centrifugação, gerando diminuição.

plasma
O plasma não apresenta vantagem analítica sobre o soro ou o sangue total 
heparinizado. Como no sangue total, há ligação com o cálcio; a adequada 
homogeneização e a temperatura de estocagem devem ser consideradas. So-
mente metade do volume da amostra coletada é disponibilizado para análise; 
o tempo e a temperatura de centrifugação também mudam o resultado final. 
Portanto, o plasma não é recomendado.

Capilar 24

A principal indicação desta abordagem é para neonatos. Previamente à coleta, 
o local deve ser aquecido a 42oC, visando à arterialização do leito capilar.

Este tipo de amostra é adequado, apesar da discussão sobre a formação de 
microcoágulos, por causa das variações de fluxo no leito capilar. Atualmente, 
já estão disponíveis no mercado tubos capilares heparinizados. Nesses casos, é 
importante que a homogeinização ocorra de maneira uniforme e rápida após 
a coleta.

recomendações
Ao usar sangue total heparinizado, recomenda-se:

•	 empregar preparações de heparina balanceada com sais de lítio e/ou zinco 
em baixas concentrações;

•	 homogeneização correta da amostra de modo a minimizar a formação de 
microcoágulos;

•	 a análise da amostra deve ser feita em até 30 minutos após a coleta ou, então, 
a amostra deve ser colocada em banho de água gelada para evitar alterações 
metabólicas;

•	 a amostra deve ser colhida anaerobicamente;
•	 amostras recebidas com heparina de fonte desconhecida ou de concentra-

ção não relatada devem ser rejeitadas ou esse fato deve ser registrado no 
laudo.
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Ao utilizar soro, recomenda-se:
•	 preenchimento correto do tubo com a amostra;
•	 manuseio da amostra anaerobicamente;
•	 observar a presença ou não de hemólise.

O plasma não é recomendado.
Amostras de sangue colhido em capilares podem ser empregadas para a do-

sagem de cálcio ionizado, desde que sejam utilizados capilares heparinizados 
com heparina titulada.

reComendações para as téCniCas de Coleta
•	 Não utilizar o torniquete por tempo excessivo durante a coleta;
•	 na coleta com seringa, empregar heparina formulada e tamponada para mi-

nimizar os efeitos na dosagem de cálcio ionizado;
•	 preencher as seringas com o seu volume nominal;
•	 preencher os tubos com o seu volume nominal para evitar hemólise;
•	 se uma série de tubos for usada, o primeiro deve ser destinado para a dosa-

gem de cálcio ionizado;
•	 se a amostra for de sangue capilar, deve ser empregado capilar heparinizado.

reComendações para o transporte das amostras
sangue total 
Quanto ao transporte de amostra de sangue total, as recomendações são:

•	 transportar as amostras a 4ºC para evitar mudanças metabólicas;
•	 evitar que a amostras sofram aquecimento acima da temperatura ambiente 

(22 a 24ºC);
•	 amostras de sangue total nas seringas não devem ficar mais que 4 horas a 

4ºC;
•	 preferentemente, as amostras devem ser analisadas em até 30 minutos após 

a coleta.

soro
•	 Centrifugar o material em até quatro horas após a coleta;
•	 manter a temperatura durante a centrifugação (+/- 2,5ºC);
•	 material colhido em tubo com gel separador, após centrifugação, pode ser 

estocado por até 70 horas a 4ºC;
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•	 para o envio de amostras a longa distância não deve ser utilizado gelo seco, 
pois pode haver supersaturação de CO2 na amostra, com rebaixamento do 
pH e aumento do cálcio ionizado;

•	 não abrir o tubo antes da centrifugação e manter as condições anaeróbicas 
o tempo todo;

•	 após a dosagem, manter o tubo fechado.
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6.9.  Hemograma

Noções de HigieNe e biosseguraNça 1-4

A venopunção, por ser invasiva e expor tanto o flebotomista quanto o pacien-
te a numerosos riscos, não deve ser considerada procedimento simples. Todo 
sangue venoso deve ser considerado potencialmente infectante. Deve-se seguir 
regras que minimizam a ocorrência de acidentes. O flebotomista deve estar pa-
ramentado com sapatos fechados, calças compridas, avental de mangas longas e 
luvas descartáveis. As luvas devem ser trocadas a cada novo paciente ou quando 
estiverem visivelmente contaminadas ou perfuradas. As unhas devem ser curtas, 
e o cabelo, curto ou mantido preso. Deve-se evitar o uso de anéis, pulseiras e re-
lógio, pois estes podem ficar presos em algum equipamento da coleta ou do local 
de trabalho. As mãos devem ser lavadas em água corrente, com sabão antissépti-
co, e secas com toalha de papel descartável. Os materiais perfurocortantes utili-
zados nunca devem ser quebrados ou reencapados e devem ser descartados em 
caixas apropriadas para esse fim, sempre respeitando sua capacidade máxima. 
Pedaços de algodão e gaze contaminados devem ser descartados em recipientes 
com a identificação de risco biológico. Após o término das atividades, toda a 
estrutura ao redor do flebotomista deve ser desinfectada.3,5

CoNsiderações gerais sobre a Coleta de  
amostra saNguíNea para o Hemograma 3,4,6-10

Estudos atuais mostram que a fase pré-analítica é responsável por 46 a 68,2% do 
total de erros ocorridos nos laboratórios clínicos com um sistema de controle 
de qualidade consolidado. A grande maioria desses erros pode ser evitada por 
meio de padronização, monitoramento e controle dos processos de cadastro 
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e coleta. Os procedimentos de coleta devem garantir a qualidade analítica da 
amostra biológica para o hemograma. A compreensão das informações con-
tidas na requisição médica auxilia no sucesso da coleta. A equipe responsável 
pela coleta deve garantir as condições pré-analíticas relevantes. Dados impor-
tantes como gênero, idade, posição do corpo, atividade física, jejum, dieta, uso 
de drogas terapêuticas, tabagismo, etilismo e condições cronobiológicas de-
vem ser questionadas e levadas em conta no momento da coleta. As condições 
cronobiológicas são alterações cíclicas na concentração de um determinado 
parâmetro em função do tempo, por exemplo, a variação diária dos eosinófilos 
e basófilos decorrentes do ciclo circadiano do cortisol.

Sempre que possível, a coleta da amostra para o hemograma deve ser reali-
zada em local silencioso, limpo e separado do restante do laboratório. O local 
deve ter tamanho suficiente para acomodar todos os suprimentos necessários 
à coleta, além de estar equipado com água corrente e sabão antisséptico para 
a lavagem das mãos. A antissepsia das mãos pode ser feita com solução de 
álcool etílico ou álcool em gel 70%. Os assentos para a venopunção devem ser 
confortáveis e seguros, com descanso para o braço e ajustável em diferentes 
posições, adequando-se a cada paciente. Os suprimentos necessários à coleta 
devem estar organizados no local da coleta e acessíveis ao flebotomista. Para 
profissionais e pacientes sensíveis às luvas de látex, usam-se luvas de polietile-
no e nitrilo. Os suportes para agulhas e agulhas de diferentes calibres podem 
ser selecionados de acordo com a veia do paciente. Pode-se usar seringa para a 
coleta de sangue venoso para hemograma, no entanto, deve-se dar preferência 
à coleta a vácuo e aos sistemas fechados e seguros. Deve-se usar torniquetes, 
preferencialmente descartáveis e livres de látex.

espeCifiCação dos materiais para Coleta  
de saNgue a váCuo para o Hemograma 11

agulhas de coleta de sangue a vácuo e calibres
As agulhas para coleta de sangue a vácuo têm duas pontas: uma maior (proxi-
mal), que será inserida no braço do paciente; outra menor (distal), recoberta 
por um manguito de borracha que perfura o tubo a vácuo no momento da 
coleta. No meio da agulha há uma parte plástica, onde será rosqueado o adap-
tador para coleta de sangue a vácuo. Algumas agulhas são siliconizadas e têm 
o bisel em corte trifacetado a laser, com o intuito de facilitar e tornar menos 
dolorosa a punção. Algumas também possuem dispositivos de segurança, per-
mitindo uma coleta segura ao flebotomista.
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As agulhas para coleta múltipla e calibres são as seguintes:

•	 25 x 7 mm (21G1), em geral, preta: usualmente indicada para pacientes ge-
riátricos, pediátricos e com acesso venoso difícil;

•	 25 x 8 mm (22G1), em geral, verde: usualmente indicada para pacientes 
com bom acesso venoso; é a agulha de coleta múltipla de sangue a vácuo 
mais utilizada.

adaptadores para coleta de sangue a vácuo
O adaptador é uma peça plástica que, uma vez rosqueada à agulha de coleta 
múltipla de sangue a vácuo, possibilita ao flebotomista uma melhor empunha-
dura e segurança na hora da coleta venosa. Cada fabricante produz o adapta-
dor adequado ao seu sistema de coleta de sangue a vácuo (adaptador, agulha, 
tubo a vácuo). Cabe ao laboratório especificar, em sua compra, o adaptador 
compatível com os tubos a vácuo e agulhas para coleta múltipla que utiliza, ob-
tendo, assim, as facilidades do sistema a vácuo e evitando a perda de materiais 
por causa de uma eventual incompatibilidade entre eles.

escalpes para coleta de sangue a vácuo
Os escalpes para coleta de sangue a vácuo são similares aos escalpes de infusão. 
A diferença é que no luer, porção final do tubo vinílico, existe uma peça aco-
plada, na qual o adaptador é rosqueado com uma agulha recoberta por uma 
manga de borracha. Alguns escalpes possuem dispositivos de segurança que, 
ao término da punção, recobrem ou recolhem a agulha, protegendo o flebo-
tomista de uma contaminação por acidente com material perfurocortante. Os 
escalpes para coleta de sangue a vácuo e calibres são:

•	 21G (calibre 8), em geral, verde: usualmente utilizado para pacientes com 
bom acesso venoso;

•	 23G (calibre 6), em geral, azul claro: é o mais utilizado em neonatos, pa-
cientes geriátricos, pediátricos e em tratamentos com quimioterápicos, pois 
possuem acesso venoso difícil;

•	 25G (calibre 5), em geral, azul escuro: usualmente utilizado para o mesmo 
perfil de pacientes anteriormente descritos, porém, com acessos venosos 
ainda mais difíceis.
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O flebotomista deverá escolher o produto que melhor se adeque ao acesso 
venoso de seu paciente.

téCNiCa de Coleta de saNgue veNoso  
para o Hemograma 6,11-14

A coleta de sangue a vácuo é a técnica de coleta de sangue venoso para o hemo-
grama recomendada pelo Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI).11,13

passo a passo
1. Conferir a identificação do paciente.
2.	 Conferir o material a ser usado no paciente.
3.	 Informar ao paciente sobre o procedimento.
4.	 	Higienizar as mãos em lavatório com água e sabão ou por meio de fricção com 

soluções alcóolicas a 70% (álcool etílico líquido ou gel), pois possuem maior 
eficácia germicida in vitro; posteriormente, calçar luvas de procedimento.

5.	 	Posicionar corretamente o braço do paciente, inclinando-o para baixo, na 
altura do ombro.

6.	 	Se o torniquete for usado para seleção preliminar da veia, pedir para que 
o paciente abra e feche a mão. Afrouxar o torniquete e esperar cerca de 2 
minutos para usá-lo novamente.

7.	 	Fazer a antissepsia do local da punção com álcool etílico a 70% (em gaze 
ou algodão), em movimento circular do centro para a periferia. Pode-se 
também usar álcool etílico em gel 70%, álcool isopropílico 70% ou álcool 
etílico iodado 10%.

8.	 	Garrotear o braço do paciente por não mais de 1 minuto (idealmente até 
30 segundos). Isso evita hemoconcentração e falsos resultados nos parâme-
tros hematológicos.

9.	 	Retirar embalagens, rosquear a agulha no adaptador (coleta a vácuo) ou 
acoplar seringa/agulha.

10.		Fazer a punção (agulha com ângulo de 30o) com o bisel voltado para cima. 
Se necessário, para melhor visualizar a veia, esticar a pele com a outra mão, 
sem tocar o local onde foi feita a antissepsia.

11.		Caso haja outros exames além do hemograma, inserir tubo a tubo na se quên cia 
recomendada a seguir pelo CLSI (item Sequência de coleta para tubos plásticos 
de coleta de sangue). Caso a coleta seja feita com agulha/seringa, aspirar lenta-
mente o sangue para o interior da seringa e também seguir o preenchimento 
dos tubos, conforme a sequência do CLSI.
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12.		Retirar o garrote do braço do paciente.
13.		Transferir o sangue tubo a tubo na sequência recomendada (sistema serin-

ga/agulha).
14.		Para auxiliar a oclusão do local da venopunção, usar curativos ou adesivos 

hipoalergênicos.
15.		Os tubos devidamente identificados (ideal que se faça na frente do pacien-

te) devem ser enviados ao setor analítico do laboratório, sempre que possí-
vel acompanhados do pedido médico e no menor tempo possível.

demora Na eNtrega da amostra para  
Hemograma e exames Correlatos 3,4,7 ,9 ,11

A demora na entrega da amostra para hemograma acima de oito horas após a 
coleta, à temperatura ambiente (18 a 25oC), afeta os parâmetros hematológicos. 
Para reticulócitos, a demora (mais de seis horas após a coleta) na entrega da 
amostra com ácido etilenodiaminotetra-acético – C10H16N2O8 (EDTA) afeta a 
contagem (decaimento da porcentagem). É importante lembrar que os reticu-
lócitos chegam ao sangue periférico (vindos da medula óssea), normalmente, 
com uma porcentagem variando entre 0,5 e 1,5%. Nos laboratórios que realizam 
exame de eritrossedimentação (VHS) de forma automatizada ou manual e com 
tubo primário (EDTA), a demora na entrega do material além de quatro horas 
afeta a leitura da VHS por alteração do fibrinogênio e globulinas do plasma.

sequêNCia de Coleta para tubos plástiCos  
de Coleta de saNgue 4,13

A coleta em tubo plástico é mais recomendada por questões de biossegurança, 
pois evita quebras, contaminações do local de trabalho e de maletas de trans-
porte de material biológico. A contagem de plaquetas é mais bem realizada em 
sangue com EDTA em tubo de plástico, pois praticamente não há ativação da 
cascata da coagulação pelo fator contato nesse tipo de tubo. O tubo de vidro 
e a agitação promovem a agregação plaquetária, interferindo no resultado do 
exame. Na coleta múltipla de tubos, há uma pequena possibilidade de conta-
minação por aditivos internos de um tubo para outro durante a troca de tubos, 
no momento da coleta de sangue. Por isso, uma sequência de coleta foi estabe-
lecida e recomendada pela CLSI:4,13

1.	 Frascos para hemocultura.
2.	 Tubos com citrato (tampa azul-claro).
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3.	 	Tubos para soro com ativador de coágulo, com ou sem gel separador (tam-
pa vermelha ou amarela).

4.	 Tubos com heparina com ou sem gel separador de plasma (tampa verde).
5.	 Tubos com EDTA (tampa roxa).
6.	 Tubos com fluoreto (tampa cinza).

a amostra ideal para o Hemograma
A amostra é aquela coletada com anticoagulante EDTA-K2, com homogenei-
zação adequada (8 a 10 vezes, por inversão), com volume de sangue coletado 
conforme o tamanho do tubo utilizado (conferir no rótulo do tubo), sem coá-
gulo e hemólise e entregue no setor analítico em até quatro horas após a coleta.

Causas ComuNs de rejeição de amostras  
para Hemograma 4,6,9,15,16

As amostras de sangue venoso para hemograma devem ser obtidas por proce-
dimentos padronizados, uma vez que o método de coleta pode afetar o espé-
cime. As causas mais comuns de rejeição de amostras para hemograma são:

•	 amostra sem identificação ou com identificação falha;
•	 amostra com muito pouco volume de sangue;
•	 amostra com coágulo: afeta a contagem de leucócitos, eritrócitos e plaque-

tas e interfere no aparelho (entupimentos);
•	 amostra com hemólise in vitro. Porém, hemólise decorrente de doença he-

molítica (in vivo) deve ser aceita.

HomogeNeização para tubos de Coleta  
de saNgue para Hemograma 4

Após a coleta para tubos com EDTA-K2 ou EDTA-K3, homogeneizar o sangue 
por 8 a 10 vezes, por inversão, de forma suave. Em geral, os analisadores hema-
tológicos de última geração que fazem o hemograma automatizado também 
cumprem essa recomendação.

aNtiCoagulaNte para Coleta do Hemograma 3,9,17,18

O EDTA é o anticoagulante usado para a obtenção de sangue total para realiza-
ção do hemograma, pois inibe a agregação plaquetária e mantém a morfologia 
e integridade das células sanguíneas. Ele tem ação bacteriostática; atua como 
quelante, ligando-se fortemente ao cálcio iônico do plasma (íons bivalentes de 
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cálcio), bloqueando a cascata de coagulação e a agregação plaquetária; e está 
disponível na forma de sais dissódico, dipotássico e tripotássico. O Internatio-
nal Council for Standardization in Haematology (ICSH) estabeleceu entre 1,5 
e 2,2 mg de sal anidro por mililitro de sangue a quantidade ideal de EDTA ne-
cessária para a completa quelação do cálcio e minimização dos danos celulares.

O EDTA-K2 (1.650 g/L) na forma seca, revestindo internamente a parede 
dos tubos, é mais solúvel que o EDTA-Na2 (108 g/L). Essa forma também eli-
mina efeitos de diluição nas amostras, especialmente as de pequeno volume, 
sendo, assim, o sal recomendado pelo ICSH e CLSI. O EDTA-K3 (forma líqui-
da) pode tornar as amostras diluídas e contrair os eritrócitos por maior efeito 
osmótico, diminuindo o volume corpuscular médio (VCM) em 2 a 3% nas pri-
meiras quatro horas após a coleta. Em coletas com pequeno volume de sangue, 
a quantidade de EDTA fica excessiva, tornando o meio hipertônico, podendo 
reduzir o tamanho dos eritrócitos, diminuir o VCM, aumentar a CHCM, de-
generar os leucócitos, inchar e desintegrar as plaquetas (contagem falsamente 
diminuída) e aumentar (por impedância) ou diminuir (por método óptico) o 
volume plaquetário médio (VPM). As distensões sanguíneas de amostras cole-
tadas em tubo EDTA, confeccionadas por equipamentos automatizados (slide 
makers), podem apresentar, em menor intensidade, alterações morfológicas 
nas hemácias, tais como pontilhados basófilos.

pseudotromboCitopeNia e  satelitismo 
plaquetário 3,7,9

Em alguns pacientes, o EDTA pode atuar como ponte de ligação de anticorpos, 
acarretando agregação plaquetária com diminuição do número de plaqueta 
(pseudotrombocitopenia) e satelitismo plaquetário (plaquetas agregadas ao re-
dor de neutrófilos), causando falsas leucopenia e trombocitopenia. A pseudo-
trombocitopenia EDTA-dependente é atribuída a autoanticorpos que, in vitro, 
reconhecem antígenos modificados ou expostos pela ação do EDTA e baixa 
temperatura na membrana plaquetária. A hipótese mais provável é que a liga-
ção ocorra no complexo GpIIb/IIIa. As aglutininas podem ser do tipo IgG, IgM 
ou IgA, e reagem mais fortemente à temperatura ambiente ou ao frio. A pseu-
dotrombocitopenia foi observada em diversos processos autoimunes, hepatite 
C, sepse, toxemia da gravidez, púrpura trombocitopênica trombótica (PTT) e 
síndromes mielodisplásicas (SMD). A pseudotrombocitopenia, além do EDTA, 
foi também observada com outros coagulantes, como citrato, oxalato e hepari-
na. O padrão-ouro para a verificação da pseudotrombocitopenia e satelitismo 



142

plaquetário é a distensão sanguínea corada com corante panóptico. É necessá-
rio confirmar a presença de agregados plaquetários isolados e agrupados nas 
diversas regiões da lâmina. O satelitismo plaquetário foi observado em basófi-
los, monócitos e linfócitos, além de neutrófilos. Para tentar liberar as plaquetas 
agregadas, pode-se aquecer a amostra a 37oC, por dez minutos, homogeneizá-

-la por um minuto e realizar novamente a contagem de plaquetas e o esfregaço. 
O uso de vórtex, por três minutos, em amostras com pseudotrombocitopenia 
pode desagregar as plaquetas em 43,6% dos casos. Se ainda assim o problema 
não for solucionado, deve-se solicitar a coleta de nova amostra em tubo conten-
do citrato de sódio 3,2% e, a partir dessa amostra, aquecida a 37oC, preparar e 
corar um novo esfregaço para verificar se a agregação ainda persiste e realizar a 
contagem de plaquetas no analisador hematológico. Se o esfregaço com citrato 
liberar as plaquetas, pode-se corrigir a contagem e estimar o valor em EDTA, 
multiplicando essa contagem por um fator de correção de 1,2 (decorrente o 
volume de 0,5 mL de citrato a 3,2% (1/9) existente no tubo tampa azul que dilui 
a amostra). A coleta de sangue venoso com heparina ou fluoreto de sódio pode 
também ser realizada para testar a desagregação plaquetária. Nos casos de in-
tensa trombocitose (DMP) pelo excesso de plaquetas na lâmina, pode ocorrer 
a falsa impressão de que as plaquetas estão agregadas. No mercado brasileiro 
existe um tubo/seringa com tampa lilás, vendido exclusivamente para uso em 
casos de pseudotrombocitopenia. Para evitar a pseudotrombocitopenia por 
EDTA, deve-se analisar a amostra para o hemograma imediatamente após a 
coleta, não dando tempo para formação dos agregados plaquetários.

tubo tampa roxa edta para Coleta a váCuo  
de amostra para Hemograma 4,6,7 ,9 ,17

Os tubos para coleta de sangue a vácuo para hemograma (tampas roxa, lilás, 
violeta) são de uso único, devem ter seu interior estéril e possuir vácuo ca-
librado, volume/quantidade de anticoagulante (EDTA-k2 recomendado pelo 
ICSH e CLSI) proporcional ao volume de sangue a ser aspirado (especifica-
do em sua etiqueta) e tamanho 13 x 75 mm. Os tubos podem ser de plástico 
(maior preferência pelos laboratórios, sem quebras) ou de vidro (tendência ao 
desaparecimento). Atualmente, no mercado, há tubos de diversos volumes de 
aspiração (2 a 5 mL) para uso em crianças, adultos e adultos idosos, além de 
microtubos, dispositivos específicos para coletas infantis em berçários. Os tu-
bos apresentam características físicas e modelos de tampa específicos. A tampa 
de plástico, tipo Hemogard®, é a que mais oferece proteção ao flebotomista e 
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ao analista, pois evita o espirro de gotículas de sangue quando aberto para uso 
no modo aberto ou na realização de distensões sanguíneas. Também deve-se 
verificar se o produto está devidamente registrado na Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) e se é fabricado de acordo com as boas práticas de 
fabricação estabelecidas pela Anvisa e/ou por outros padrões internacionais, 
como ISO 6710.2, CLSI, Food and Drug Administration (FDA) e Comunida-
de Europeia (CE). Deve-se checar se o fabricante comprova a funcionalidade 
dos tubos, preferencialmente por meio de documentação científica. É impor-
tante também a compatibilidade desses tubos com os equipamentos usados no 
laboratório (altura do tubo e agulha do aparelho, saída da tampa e vazamento 
de sangue dentro do aparelho). Quando houver mudança de fornecedor, deve-

-se solicitar essas informações ao fabricante.

loCais de Coleta de saNgue veNoso  
para o Hemograma 4,6,7 ,14

O local de preferência para a coleta de amostra para hemograma é a fossa an-
tecubital, na área anterior do braço, em frente e abaixo do cotovelo, onde está 
localizado um grande número de veias próximas à superfície da pele. As veias 
de primeira escolha são a cubital mediana e a cefálica. As veias do dorso da 
mão também podem ser utilizadas como uma segunda escolha. Outros locais 
podem ser utilizados em casos em que haja dificuldades ou comprometimento 
desses locais. Devem ser evitados membros em que estiverem instaladas tera-
pias endovenosas, hematomas extensos, estase linfática, cicatrizes de queima-
dura, etc. No caso de difícil acesso, a punção arterial não deve ser considerada 
como uma alternativa comum à venopunção, pois apresenta dificuldade de 
coleta e riscos inerentes para o paciente. Essa substituição deve ser realizada 
apenas com autorização do médico responsável pelo paciente, e a coleta deve 
ser feita por médico ou enfermeira habilitada.

Causas pré-aNalítiCas que podem iNterferir Nos 
resultados e Na iNterpretação do Hemograma 3,4,7 ,9

relacionadas ao pedido médico/solicitação do exame
A letra ilegível do médico pode acarretar problemas para o cadastro, como o 
nome incompleto do paciente, a falta da idade, gênero (valores de referência), 
raça, profissão (às vezes, muito importante), dos dados clínicos, do uso de 
medicamentos, etc. Sempre que possível, o laboratório deve questionar esses 
dados relevantes.
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relacionadas à falta de orientação para a coleta pelo médico  
solicitante ou pelo laboratório executor do exame
Preparação errada do paciente, falta de suspensão de medicamentos quando 
necessário, não realização de dieta prévia, jejum, etc.3

relacionadas a erros de cadastro
Erros no nome, no gênero, na idade, paciente errado, etc.

relacionadas à identificação e etiquetagem incorreta dos tubos
Procurar sempre etiquetar os tubos no momento da coleta e na frente do pa-
ciente. Evitar coletar sangue venoso de dois ou mais pacientes para identificá-

-los apenas posteriormente (risco de troca de pacientes). Tubos coletados em 
enfermarias, UTI, pronto-socorros e outros locais, identificados com espara-
drapo, fita crepe, etiquetas com cola de má qualidade, sem nome completo do 
paciente, letra ilegível, sem registro, sem clínica, sem código de barras, etc., 
favorecem, em muito, o erro pré-analítico. Utilizar, no mínimo, duas informa-
ções do paciente para assegurar a identificação correta da amostra. Não usar 
o número do leito como identificação. A dupla identificação deve ser também 
colocada nas distensões sanguíneas.

relacionadas ao paciente
Gênero
Além das diferenças hormonais específicas e características de cada sexo, mui-
tos parâmetros hematológicos apresentam com valores distintos entre homens 
e mulheres em decorrência das diferenças metabólicas e da massa muscular, 
entre outros fatores. Em geral, os intervalos de referência para esses parâme-
tros são específicos para cada gênero. Durante a gravidez, as gestantes podem 
apresentar decaimento da hemoglobina (anemia da gestação) nas diferentes 
semanas e trimestres que precedem o parto, decorrente da retenção hídrica 
que ocorre durante esse processo fisiológico. Próximo ao parto, a gestante 
apresenta discreta a moderada leucocitose fisiológica (por neutrofilia), poden-
do chegar a 15 x 103/mm3 ou mais. O pico da leucocitose ocorre em torno de 
oito semanas antes do parto. As contagens de leucócitos retornam ao normal 
em, aproximadamente, uma semana após o parto.10
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Idade
Os parâmetros hematológicos possuem variações importantes nos valores de 
referência dependendo da idade do indivíduo. Isso é observado, principal-
mente, em crianças e adolescentes. Essa dependência é resultante de diversos 
fatores, como maturidade funcional dos órgãos e sistemas, conteúdo hídrico e 
massa corporal. Nos adultos, há maior estabilidade dos parâmetros hematoló-
gicos entre as idades. Em situações específicas, até os intervalos de referência 
devem considerar essas diferenças. É importante lembrar que as mesmas cau-
sas de variações pré-analíticas que afetam os resultados laboratoriais em indi-
víduos jovens interferem nos resultados dos exames realizados em indivíduos 
idosos, mas a intensidade da variação tende a ser maior neste grupo etário. 
Doenças subclínicas também são mais comuns nos idosos e precisam ser con-
sideradas na avaliação da variabilidade dos resultados, e as próprias variações 
biológicas, sazonais e ambientais não devam ser subestimadas.

Jejum
Em geral, não se preconiza o jejum para a coleta de hemograma após dieta leve. 
Como a coleta de hemograma, com frequência, acompanha a coleta de outros 
exames (p.ex., bioquímica), o paciente normalmente já vem em jejum de mais 
de quatro horas. Alguns laboratórios orientam um jejum de 2 a 4 horas após 
refeições abundantes e ricas em gordura. A ingestão de alimentos gordurosos 
pode provocar lipemia que, se moderada a intensa, pode interferir na conta-
gem de leucócitos, plaquetas, eritrócitos e elevar muito a dosagem de hemo-
globina. Caso seja necessária a realização do hemograma em amostra forte-
mente lipêmica e não for rotina do laboratório a troca de plasma lipêmico por 
solução fisiológica 0,9%, não se deve considerar o resultado da hemoglobina. 
O motivo deve ser relatado no laudo do hemograma e deve-se solicitar a co-
leta de nova amostra após jejum de 2 a 4 horas. A hiperlipemia decorrente do 
distúrbio do metabolismo (dislipidemia) ou de nutrição parenteral pode ge-
rar contagens falsamente elevadas de plaquetas nos analisadores que utilizam 
método óptico por causa da formação de gotículas com alto índice refratário.9 
Para amostras lipêmicas decorrentes da dieta normal com alimentos gordu-
rosos, amostras de pacientes com dislipidemia grave, etc., pode-se substituir 
o plasma lipêmico por solução salina NaCl 0,9% (mesmo volume retirado de 
plasma). Após centrifugação discreta, deve-se homogeneizar e dosar a hemo-
globina. Para crianças na primeira infância ou lactentes (até 2 anos), o jejum 
para coleta de hemograma pode ser de 1 a 3 horas apenas (intervalo entre ma-
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madas). A ingestão de pequena quantidade de água antes da coleta não quebra 
o jejum e não altera os parâmetros do hemograma. A ingestão de café e o uso 
do fumo não são recomendados antes da coleta para o hemograma. A cafeína 
pode estimular a liberação de epinefrina (adrenalina) e atuar na liberação do 
pool marginal de neutrófilos para a circulação. O fumo pode elevar a con-
centração de adrenalina e cortisol com elevação dos eritrócitos, hemoglobina, 
hematócrito e número de leucócitos (neutrófilos, monócitos, eosinófilos e ba-
sófilos) na circulação. Medicamentos de uso contínuo, quando não suspensos 
pelo médico, são permitidos antes da coleta da amostra para hemograma.

Dieta
A dieta a que o indivíduo está submetido, mesmo respeitado o período regu-
lamentar de jejum, pode interferir na concentração de alguns componentes 
do sangue, na dependência das características orgânicas do próprio paciente. 
Leucocitose e trombocitose discretas podem ser vistas na sequência de uma 
refeição normal.10 Alterações bruscas na dieta, como ocorrem, em geral, nos 
primeiros dias de uma internação hospitalar e no pós-cirúrgico de certas ci-
rurgias gastrointestinais, exigem certo tempo para que alguns parâmetros he-
matológicos retornem aos níveis basais.11

Atividade	física	prolongada	anterior	à	coleta
Após exercício prolongado, há elevação no valor dos eritrócitos (0,5 x 106), 
hemoglobina (1,5 g/dL) e leucócitos (até 30 x 103/mm3) por causa da saída 
de plasma vascular durante o exercício e da entrada de leucócitos neutrófilos 
do pool marginal. Para pacientes que chegam ao laboratório com respiração 
ofegante, após rápida caminhada ou subida de rampas ou escadas, realiza-se a 
coleta após 30 minutos de repouso. A coleta de sangue venoso em indivíduos 
não hospitalizados não é procedimento impeditivo ou limitante para a prática 
de exercício físico ou para o trabalho. A decisão final fica a critério do próprio 
paciente ou a critério e orientação médica.

Estado	emocional	do	paciente,	estresse,	choro
Maior secreção de adrenalina com consequente elevação do número de neu-
trófilos pela liberação do pool marginal para o pool circulatório.
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Tabagismo
O fumo afeta a eritropoese, elevando o número de eritrócitos, contagens leuco-
citárias (neutrofílicas e monocíticas), hemoglobina, hematócrito e VCM, além 
de aumentar a agregabilidade e reduzir a sobrevida das plaquetas. Essas alte-
rações podem persistir no hemograma por meses após a suspensão do vício.

Uso	prévio	de	fármacos	e	drogas	de	abuso
Deve ser questionado durante o cadastro, pois pode provocar alterações no 
hemograma. Medicamentos como a penicilina e outros antibióticos, metildo-
pa, carbonato de lítio, alguns anti-inflamatórios e glicorticoides podem indu-
zir a formação de anticorpos que agirão contra as hemácias. Medicações apli-
cadas via endovenosa, se não diluídas corretamente, podem causar hemólise. 
O álcool tem um efeito tóxico sobre a hematopoese e um efeito hepatotóxico 
direto, causando esteatose, hepatite e cirrose. Do conjunto, origina-se a ane-
mia do alcoolismo.7

Variação	cronobiológica
Corresponde às alterações cíclicas na concentração de um determinado pa-
râmetro em função do tempo. No hemograma, percebem-se essas alterações 
fisiológicas através do ciclo circadiano dos glicocorticóides, que afeta os va-
lores de eosinófilos, basófilos e leucócitos. Para melhorar a interpretação dos 
resultados quanto às variações circadianas, a data e a hora da coleta devem ser 
informadas no laudo.

relacionadas à coleta
Sangue	coagulado
A demora na aspiração do sangue durante a coleta permite a ativação das pla-
quetas e da coagulação antes da ação do EDTA. Quando a coagulação é com-
pleta, é facilmente observada. Quando a coagulação é parcial, há formação 
de pequenos coágulos, às vezes imperceptíveis. Citopenia sem causa evidente 
exige pesquisa de coágulos na amostra.7

Plasma	derramado
Perda de plasma quando os glóbulos estão sedimentados eleva harmonica-
mente as contagens celulares (total de glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e 
plaquetas), a hemoglobina e o hematócrito.7
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Efeitos	da	postura	do	paciente
Decorrente da postura do paciente pode haver redução de até 5% nos resulta-
dos da contagem eritrocitária, níveis de hemoglobina e hematócrito, quando a 
amostra é coletada mais de uma vez, após 20 minutos, de um mesmo paciente, 
com variação na sua postura (de decúbito dorsal para sentado) e posição do 
braço.3,10

O decúbito dorsal causa um aumento de até 3% na contagem eritrocitá-
ria, hemoglobina e hematócrito9 esses aumentos podem ser maiores (entre 5 e 
10%) em cardiopatas e obesos.7

Horário	da	coleta
O ideal é que seja pela manhã, pois os valores de referência foram obtidos 
nesse horário. Em outros horários, por exemplo, à tarde, alguns parâmetros 
hematológicos podem sofrer modificações, tais como a diminuição da hemo-
globina entre 0,3 e 1,5 g/dL. Pode haver modificações nos parâmetros leucoci-
tários, pois a contagem vespertina pode sofrer aumento de até 15% em relação 
à contagem matinal, decorrente do ritmo circadiano do cortisol. Esse meca-
nismo fisiológico também influencia, de forma contrária, as contagens de eo-
sinófilos e basófilos. As contagens de eosinófilos e basófilos tendem a mostrar 
um padrão mais consistente, com valores menores à tarde e mais elevados de 
manhã. Esses valores aparecem de forma paralela com as mudanças diurnas 
dos glicocorticoides.10 A presença de neutropenia em hemograma coletado em 
condições basais exige confirmação com coleta no fim da manhã ou na segun-
da metade da tarde.7 A poliglobulia presente em hemograma coletado no fim 
do dia deve ser confirmada com nova coleta de manhã cedo.7

Estase	venosa	por	aplicação	prolongada	do	torniquete
Acima de um minuto, produz hemoconcentração e elevação do hematócrito 
em 4 a 6% (extravasamento de plasma venoso para o extravascular).

Amostra	inadequada
Por uso de tubo incorreto (p.ex., heparina) ou tubo não preenchido adequada-
mente (volume acima ou abaixo do indicado).

A heparina pode ser usada para avaliar as hemácias, porém, lisa leucócitos e 
dificulta a visualização das plaquetas (coloração violácea de fundo).9
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Hemólise	in vitro
Em qualquer grau de intensidade, atua como interferente analítico, diminuin-
do os valores dos eritrócitos. A hemólise in vitro causa desproporção entre a 
dosagem de hemoglobina, que permanece normal, e a contagem de eritróci-
tos erroneamente diminuída, com aumento desproporcional da concentração 
de hemoglobina corpuscular média (CHCM). É importante verificar a cor do 
plasma (sedimentação, centrifugação) nos casos de CHCM elevada. Quando 
a hemólise in vitro é significativa, o estroma dos eritrócitos rompidos pode 
interferir na contagem de plaquetas, com presença de alarmes eletrônicos (fla-
gs).7

A hemólise nem sempre se refere à ruptura de hemácias. Fatores interferen-
tes podem ser originados da lise de plaquetas e granulócitos quando o sangue 
é armazenado em temperatura não ideal. É importante seguir as boas práticas 
de pré-coleta para a prevenção de hemólise descrita nas recomendações da 
SBPC/ML para coleta de sangue venoso.4

Coleta	de	sangue	via	cateter	de	infusão	medicamentosa
A obtenção de amostra para hemograma por punção em cateter (em geral, em 
pacientes hospitalizados) não é recomendada. Em situações em que esse tipo 
de coleta é imprescindível, há necessidade de que um volume significativo de 
sangue seja desprezado devido à estase e à heparina ali existentes. A amostra 
obtida pode não alterar significativamente o eritrograma e o leucograma, mas 
a contagem de plaquetas pode ser falseada.9 Para coleta correta em cateter de 
infusão medicamentosa, é importante seguir as orientações descritas nas reco-
mendações da SBPC/ML para coleta de sangue venoso.4

relacionadas a interferentes presentes na amostra
Mesmo que a coleta, armazenamento, transporte e preparo das amostras sejam 
realizados perfeitamente, pode-se ter resultados não esperados nos parâme-
tros do hemograma decorrente de particularidades da amostra (Tabela 6.9.1).

Além dos interferentes citados, pode haver erros nas análises do hemogra-
ma em decorrência da presença no sangue de proteína anormal (paraproteína), 
glicose elevada (acima de 400 mg/dL) e hiperosmolaridade.3 As crioaglutini-
nas são autoanticorpos que provocam aglutinação dos eritrócitos e podem 
causar anemia hemolítica. In vitro, esses autoanticorpos (IgM) frios (atuam 
entre 5 e 25oC), fixadores de complemento, diminuem a contagem dos eritró-
citos e aumentam o VCM, HCM e CHCM.7
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Na suspeita da presença de crioaglutininas na amostra, deve-se aquecê-la 
a 37oC por dez minutos e, em seguida, realizar o hemograma no analisador 
hematológico. Se o problema não for solucionado, pode-se substituir o plas-
ma por solução salina NaCl 0,9% (como para lipemia) aquecida previamente 
a 37oC por dez minutos e voltar a realizar o hemograma no analisador he-
matológico.

procedimentos inadequados na coleta3,9

Massagem	no	local	da	coleta
Pode ocasionar redução da contagem de células de até 5%. Tapinhas no local 
da coleta também não são recomendados.10

Garroteamento	prolongado
Por mais de um minuto, produz elevação (hemoconcentração) do hematócrito 
em 4 a 6% por causa do extravasamento de plasma venoso para o extravascular.

tabela 6.9.1 ação de interferentes na amostra sobre parâmetros hematológicos

parâmetro elevação: amostras	com diminuição:	amostras	com 

Leucócitos Crioglobulinas,

eritroblastos,

agregados	plaquetários,

eritrócitos	resistentes	à	lise	

Microcoágulos,

satelitismo	plaquetário

Eritrócitos Leucocitose	>	50.000/mm3,

plaquetas	gigantes

Crioglobulinas,

microcitose	acentuada,

hemólise	in vitro	

Hemoglobina Leucocitose,	lipemia 	

Plaquetas

Micrócitos	em	grande	quantidade,

hemólise	in vitro	intensa	

(estroma),

restos	de	células	leucêmicas,

crioglobulinas,

bactérias,

fungos	(sepse	por	Candida sp),

hiperlipemia	(PLT-O:	distúrbio	do	

metabolismo,	nutrição	parenteral)

Agregados	plaquetários	por	coleta	

difícil,	fluxo	lento,

coagulação	parcial	da	amostra,

relação	inadequada	de	amostra	e	

anticoagulante

pseudotrombocitopenia	induzida	

pelo	EDTA,

satelitismo	plaquetário,

macroplaquetas
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Coleta	de	pequeno	volume	de	sangue
Em tubo com EDTA, pela sobra/excesso de anticoagulante (sal), pode desidra-
tar os eritrócitos (crenados), causando diminuição do hematócrito e do VCM. 
A proporção de EDTA dos tubos de diferentes marcas é de 1,5 a 2,2 mg de 
anticoagulante por cada mililitro de sangue venoso.

Uso	de	tubos	EDTA	com	validade	vencida
É de uso proibido pela Anvisa, mesmo se provado, por validação, seu bom 
funcionamento, pois pode haver perda do vácuo, contaminação com micro-

-organismos e maior tendência à formação de coágulos.

Homogeneização	inadequada	do	tubo
Pode favorecer a formação de coágulos. Ideal: 8 a 10 vezes, por inversão, de 
forma suave.

Formação	de	hematoma
Durante a punção, o rompimento do vaso e a formação de hematoma oca-
sionam a mistura do sangue venoso com o líquido extravascular, tornando 
inadequada a amostra para análise.

Coleta	de	sangue	de	cateter
Pode ocasionar diluição da amostra pelas soluções glicosada e fisiológica. En-
tre os parâmetros avaliados no hemograma, o hematócrito é o que está mais 
sujeito aos efeitos da diluição. Quando houver suspeita de que a amostra foi 
diluída, deve-se solicitar a coleta de nova amostra, justificando a solicitação.

Hemólise	da	amostra
Pode acontecer em consequência a uma série de fatores, como escolha de agu-
lha de calibre pequeno; aspiração muito rápida, quando realizada com seringa; 
perda da veia durante a coleta; homogeneização brusca; longo período de ar-
mazenamento em temperatura inadequada; e congelamento da amostra. Pro-
porcionalmente à intensidade da hemólise, há alterações, como diminuição da 
contagem de eritrócitos, redução do hematócrito e da hemoglobina.

Coagulação	da	amostra
Ocorre, principalmente, por homogeneização insuficiente após a coleta. Essas 
amostras devem ser desprezadas, já que a formação de coágulo afeta todos os 
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parâmetros avaliados no hemograma. Deve-se solicitar a coleta de nova amos-
tra, justificando a solicitação.

outras causas
Certos procedimentos diagnósticos devem ser lembrados como potenciais ris-
cos para alteração de parâmetros hematológicos, tais como a administração de 
novos contrastes existentes no mercado para exames de imagem, alguns pro-
cedimentos terapêuticos, como hemodiálise, diálise peritoneal, cirurgia, trans-
fusão sanguínea e infusão de fármacos. Em relação à infusão de fármacos, é 
importante lembrar que a coleta de sangue para hemograma deve ser realizada, 
sempre que possível, em local distante da instalação do cateter, preferencial-
mente no outro braço. Mesmo realizando a coleta no outro braço, se possível, 
deve-se aguardar pelo menos uma hora após o final da infusão.4

Apesar de as causas pré-analíticas discutidas interferirem nos resultados dos 
hemogramas, as diferenças nos resultados costumam ser clinicamente irrele-
vantes na maioria das vezes, de modo que a coleta e realização do hemograma 
podem ser feitas a qualquer hora do dia e da noite. Entretanto, evita-se coletar 
o hemograma após exercício físico (leucocitose/neutrofilia) e nas duas horas 
seguintes a refeições abundantes e gordurosas.

Causas de resultados discrepantes no hemograma são:

•	 refeição ou fumo nas duas horas anteriores à coleta;
•	 atividade física nos 20 minutos anteriores à coleta;
•	 postura do paciente no momento da coleta;
•	 pressão prolongada do garrote no momento da coleta;
•	 tipo de sangue: capilar (mistura do sangue com líquido extravascular) ou 

venoso;
•	 anticoagulante indevido, em excesso ou insuficiente;
•	 demora no envio da amostra ao laboratório;
•	 identificação errônea do paciente ou da amostra.

traNsporte da amostra para Hemograma
transporte, estabilidade e preservação das  
amostras para o hemograma1,4,9,19

Durante o transporte do material pode ocorrer quedas e quebras acidentais, 
saída da tampa (perda do material) e contaminação dos outros tubos, hemó-
lise por trepidação e agitação forte, etc. Atualmente, os tubos plásticos usados 
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na rotina diminuem as quebras acidentais. Deve haver documentação de fácil 
acesso sobre o transporte e preservação das amostras coletadas ou recebidas, 
visando-se a assegurar sua integridade, estabilidade e a segurança pública e 
dos transportadores. Esses documentos devem estabelecer prazo, condições 
de temperatura e padrão técnico para garantir a integridade e a estabilida-
de das amostras e dos materiais. Além disso, o transporte das amostras em 
áreas comuns a outros serviços ou de circulação de pessoas deve ser feito em 
condições de segurança (NR-32) para os transportadores e para o público em 
geral.1 No recebimento das amostras coletadas deve haver inspeção do mate-
rial biológico por pessoal competente, sendo necessário para este processo o 
estabelecimento de critérios de aceitação, rejeição ou aceitação de amostras 
com restrições. Nos casos em que a aceitação ocorra com restrições, devem ser 
criados registros identificando o responsável por sua liberação, e o motivo da 
aceitação sob restrição deve ser incluído no laudo do exame.

Para amostras coletadas com EDTA-K2 ou K3 e armazenadas em repouso, 
em temperatura ambiente (18 a 25°C), as contagens de leucócitos, plaquetas, 
eritrócitos e índices hematimétricos são geralmente estáveis por oito horas 
após a coleta.

Entretanto, se o tubo com EDTA coletado para hemograma for também uti-
lizado para quantificação de CD4/CD8 ou para imunofenotipagem para diag-
nóstico de doenças hematológicas, por citometria de fluxo, a amostra deve ser 
mantida à temperatura ambiente (não refrigerar, pois isso altera receptores 
celulares) e ser utilizada nas 24 horas após a coleta (no máximo, 30 horas). 
Amostras coletadas em EDTA, analisadas e depois armazenadas entre 4 e 8°C 
(ideal 4°C, em refrigerador) não apresentam alterações significativas em suas 
contagens hematológicas iniciais (devem permanecer dentro de ± 5% dos va-
lores iniciais) durante as primeiras 24 horas após a coleta. Após 24 horas de 
armazenamento a 4°C, as amostras coletadas com EDTA começam a apresen-
tar alterações da estabilidade dos parâmetros hematológicos. Em temperatura 
ambiente, as contagens de reticulócitos de amostras coletadas em EDTA man-
têm-se estáveis por até seis horas; depois, começam a diminuir. Essas amostras, 
se guardadas a 4°C, mantêm-se estáveis com relação às contagens de reticu-
lócitos por até 24 horas. Deve-se evitar analisar amostras para hemograma 
além de 24 horas de armazenamento, independentemente da temperatura de 
armazenamento. As alterações morfológicas diminuem quando a amostra co-
letada com EDTA é mantida a 4°C nas primeiras 24 horas após a coleta. Entre-
tanto, essas alterações não são totalmente eliminadas, sendo imprescindível a 
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confecção de distensões sanguíneas o mais brevemente possível após a coleta. 
Um atraso de até três horas na confecção do esfregaço é permitido e não causa 
interferências maiores na morfologia celular. Amostras coletadas com serin-
ga ou metodologia a vácuo em postos de coleta distantes da central podem 
ser usadas na realização da distensão sanguínea imediatamente. O esfregaço 
feito sem anticoagulante (ponta da agulha/seringa) não costuma apresentar 
dificuldade na análise morfológica dos eritrócitos e leucócitos, mas, sim, na 
avaliação da morfologia das plaquetas e eventual necessidade de confirmação 
da contagem, pois estas tendem a ficar agregadas.

traNsporte de amostra para Hemograma Como 
fator de iNterferêNCia pré-aNalítiCa 4,12

Após a coleta e identificação adequada (de preferência na frente do paciente), a 
amostra para hemograma deve ser encaminhada para o setor analítico, o qual 
pode estar próximo ao local da coleta ou muito afastado. Existem várias manei-
ras de se transportar amostras para hemograma: entre unidades de um mesmo 
laboratório, entre unidades diferentes na mesma cidade ou mesmo para unida-
des do exterior. Em geral, o transporte ocorre rapidamente quando os laborató-
rios estão próximos e não apresenta grandes dificuldades, desde que as amostras 
sejam acondicionadas em maletas que ofereçam garantia de biossegurança no 
transporte. Quando os hemogramas não forem realizados logo após a coleta e a 
área analítica for muito distante, as distensões sanguíneas podem ser processa-
das antes, para que não haja interferência significativa na morfologia celular. As 
amostras colhidas com anticoagulante EDTA devem ser mantidas refrigeradas 
até o procedimento, em temperatura de 4 a 8ºC. Os laboratórios podem utilizar 
empresas especializadas em transporte para melhor adequação de seus processos.

Quando se tem amostras de pacientes que serão enviadas a um laboratório muito 
distante, regras de biossegurança devem ser cumpridas. A integridade da amostra 
deve ser garantida durante todo o transporte a fim de que se tenha precisão e exa-
tidão nos resultados obtidos. Deve-se prevenir o vazamento da amostra, protegê-la 
de choque e variações de pressão. O CLSI, em seu documento H18-A3, descreve os 
procedimentos para manipulação e transporte de amostras de diagnóstico.4,12

preparo da amostra biológiCa
preparo das distensões sanguíneas para hemograma3,6,9,20

A distensão sanguínea é a extensão de uma gota de sangue em uma lâmina 
de vidro (2,5 x 7,5 cm; 0,8 a 1,2 mm) usando-se a borda lisa de outra lâmina 
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idêntica (lâmina extensora). A confecção de um bom esfregaço sanguíneo é 
o primeiro passo para se obter um exame morfológico de qualidade. O labo-
ratorista que distende as lâminas deve usar óculos de proteção, luva e avental.

sangue venoso com edta
Inicialmente, homogeneíza-se a amostra por cerca de três minutos e coloca-se 
uma gota (cerca de 0,05 mL) de sangue colhido com EDTA próxima (cerca de 1 
cm) a um dos extremos da lâmina limpa e seca com gaze, que deve ter, pelo menos, 
duas identificações do paciente. Em seguida, com a borda lisa da lâmina extensora 
(distensor), toca-se a gota de sangue formando um ângulo de 30 a 45o, permitin-
do que o sangue se espalhe por toda região de contato. A lâmina extensora deve 
deslizar suave e uniformemente, no sentido horizontal, oposto à extremidade em 
que está a gota de sangue, até que esta fique completamente estendida, formando 
uma película sobre a lâmina de vidro. A espessura da película é determinada, em 
grande parte, pelo ângulo formado entre as lâminas no momento da extensão da 
gota de sangue. Ângulos superiores a 45o produzem extensões espessas e curtas, 
ao passo que ângulos inferiores a 30o produzem extensões finas e longas. Para a 
obtenção de distensão com qualidade, sempre se deve verificar o valor do hema-
tócrito do paciente. Amostra com valor de hematócrito acima do normal requer 
um ângulo agudo da lâmina extensora, enquanto aquela com hematócrito abaixo 
do normal requer um ângulo obtuso. A limpeza da lâmina extensora deve ser re-
alizada após cada confecção de lâmina, pois isso evita contaminação da amostra 
seguinte. Alguns laboratórios possuem confecção e coloração automática de lâmi-
nas (slide makers), tornando mais regular a distribuição das células, diminuindo 
os artefatos de confecção e possibilitando a identificação correta das lâminas. A 
confecção da distensão sanguínea dentro do laboratório diminui os custos para 
manter o material necessário para a confecção em cada sala de coleta, o tempo de 
atendimento e a necessidade de capacitação de toda a equipe de atendimento. No 
final, o tempo de atendimento total (TAT: turn around time) fica diminuído.

Distensão	sanguínea	
A distensão sanguínea pode ser dividida em três regiões:

1)	 	Cabeça: região imediatamente após o local em que estava a gota sanguínea. 
Nessa região, com frequência, há aumento do número de leucócitos (prin-
cipalmente maior número de linfócitos).



156

2)	 	Cauda: região final da distensão sanguínea. Nessa região, há encontro de al-
guns esferócitos e elevação de monócitos e granulócitos, que podem apre-
sentar maior distorção morfológica.

3)	 	Corpo: região intermediária entre cabeça e cauda. É nessa região que os leucó-
citos, hemácias e plaquetas estão distribuídas de forma mais homogênea. É a 
área de escolha para a análise qualitativa e quantitativa da distensão sanguínea.

Para se garantir a qualidade da lâmina preparada, a extensão deve ter pelo me-
nos 2,5 cm de comprimento, ser estreita e possuir as laterais livres de modo a 
permitir o exame por meio de imersão. A espessura da película deve diminuir 
gradativamente no sentido da cabeça para a cauda e não deve conter artefatos 
provenientes de seu preparo. As distensões sanguíneas podem ser feitas por 
distensores mecânicos (slide makers), que podem estar integrados a máquinas 
de coloração e contadores automatizados. Os slides makers, em geral, utilizam 
a medida do hematócrito para ajuste do ângulo e padronização dos esfregaços.

Concentrado	de	leucócitos	(buffy coat)
O concentrado de leucócitos (buffy coat) ou creme leucocitário pode ser obti-
do após centrifugação do sangue venoso com EDTA em tubo de Wintrobe, por 
10 minutos a 2.500 rpm. Com uma pipeta de Pasteur, retira-se delicadamente a 
camada de leucócitos, homogeneizando-a com algumas poucas gotas de plas-
ma do próprio paciente. Nessa camada concentrada, geralmente se encontra: 
leucócitos, eritrócitos e plaquetas. Faz-se a distensão sanguínea e a coloração 
com o material da mesma forma que para o sangue venoso. As utilidades dessa 
técnica são muitas: avaliação de leucopenias, pesquisa de blastos, pesquisa de 
anomalias leucocitárias, pesquisa de células de Sézary, estudo da segmentação 
de neutrófilos, pesquisa de hematozoários (Plasmodium sp, Trypanosoma cru-
zi), etc. Não se deve utilizar essa técnica para pesquisa de microfilárias, pois 
estas, após a centrifugação, ficam no fundo do tubo de Wintrole. Pode ocorrer 
falso aumento da porcentagem de monócitos quando se realiza o diferencial 
de leucócitos nessa distensão. A contagem de plaquetas também fica falseada 
pela concentração aumentada de plaquetas decorrente da centrifugação.

sangue venoso sem edta
A distensão realizada no momento da coleta pode apresentar má distribuição 
das células e presença de pequenos agregados de plaquetas que dificultam a 
avaliação morfológica e a contagem.



157

sangue capilar6,11

A amostra de sangue capilar pode ser utilizada para o hemograma e distensão san-
guínea. Em recém-nascidos (RN), lactentes e adultos com veias difíceis, pode-se 
obter sangue através de picada na pele (sangue capilar). Essa técnica é pouco usada 
em hematologia. Os locais mais utilizados são: face plantar de um dos calcanhares 
(RN e lactentes), face plantar do grande artelho (lactentes), face palmar de um dos 
dedos da mão (polegar) ou lóbulo da orelha (crianças maiores e adultos). Na coleta, 
usa-se lanceta esterilizada e descartável. Realiza-se assepsia do local com etanol 
70% ou outro. Despreza-se a primeira gota (diluição pelo líquido tissular) e coleta-
-se o sangue em tubo capilar com EDTA (não com heparina) ou microtubo com 
EDTA. Evita-se massagear o local para não misturar líquido tecidual ao sangue. As 
contagens plaquetárias são mais baixas do que as feitas no sangue venoso. Não há 
valores de referência para o hemograma feito com esse tipo de amostra.

Preparo	do	corante	de	Leishman3

1.	 	Dissolver 2,5 g de corante de Leishman em pó em 1 L de metanol PA.
2.  Homogeneizar bastante para dissolver completamente o corante.
3.  Deixar o corante oxidando (envelhecendo) por pelo menos um mês antes 

de ser utilizado.
4.  A solução é estável por 24 meses, se acondicionada em frasco âmbar à tem-

peratura ambiente.
5.  Quando necessário, filtrar o corante com papel de filtro.

Técnica	de	coloração	da	distensão	sanguínea	para	hemograma3,9,20

1.  Cobrir o esfregaço completamente com o corante panóptico e deixar fixan-
do (metanol) por 5 minutos.

2.  Colocar sobre a lâmina, de maneira uniforme, a mesma quantidade de tam-
pão fosfato (mantém o pH entre 6,4 e 7,0).

3.  Deixar em repouso por 15 minutos. Para cada lote de corante, determinar 
empiricamente o melhor tempo de coloração através da variação nos tem-
pos de fixação e coloração.

4.  Lavar em água corrente, limpar o verso da lâmina com gaze ou algodão e 
deixar secar na posição vertical, em temperatura ambiente.

Problemas	na	coloração	panóptica21

Coloração excessivamente azul
Em geral, por tampão alcalino demais (pH > 7).
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Coloração excessivamente rosa
Em geral, por tampão mais ácido (pH < 6,4); transformação do metanol em 
ácido fórmico (oxidação em repouso).

Precipitados na extensão
Não filtragem do corante, lâminas mal lavadas, secagem e precipitação do co-
rante durante a coloração.

Efeitos	do	corante	sobre	os	componentes	das	distensões	sanguíneas6,9

A coloração hematológica deve ser realizada quando o esfregaço estiver com-
pletamente seco (temperatura ambiente). Os corantes policrômicos usados 
são variantes de Romanowsky e constituídos de eosina e azul de metileno em 
proporções variadas (pH 6,4 a 7,0). Esses corantes possuem dois componen-
tes: o azur B e a eosina Y, que coram os grânulos de modo diferenciado. Além 
da técnica manual de coloração (tempo total: até 20 minutos), há no merca-
do coradores automatizados que agilizam a coloração das lâminas (tempo de 
coloração: 5 a 6 minutos). Os corantes de Leishman, Wright, Giemsa e May-

-Grünwald-Giemsa são as mais comuns, também conhecidas como colorantes 
panópticos. Os componentes celulares, que se coram pelo azul de metileno 
(p.ex., corante básico que cora estruturas ácida: DNA e RNA), são basófilos e 
se coram de azul, enquanto os que se coram pela eosina (corante ácido, cora 
estruturas básicas) são acidófilos (rosa) ou eosinófilos (laranja). Os grânulos 
que se coram pelos azures resultantes da oxidação do azul de metileno, duran-
te a fase de oxidação (envelhecimento) do corante, são chamados azurófilos ou 
primários (mieloperoxidase); são grandes e coram-se em vermelho-púrpura 
pelas colorações de Leishman e Wright e em azul-violeta pela coloração de 
Giemsa, e são vistos no escalonamento maturativo dos neutrófilos, inicialmen-
te em raros mieloblastos e promielócitos. Podem, também, ser observados em 
linfócitos e monócitos.

Os grânulos específicos ou secundários (lactoferrina, catelicidina, fosfatase 
alcalina) observados nos promielócitos, mielócitos e células seguintes apre-
sentam coloração púrpura clara ou rosa. As estruturas que se coram pela mis-
tura complexa de corantes são neutrófilas e coram-se de salmão. Na Tabela 
6.9.2, adaptada de Bain,6,9 observa-se a coloração característica de diferentes 
componentes celulares com corante de Romanowsky, servindo de controle de 
qualidade para os corantes panópticos.
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tabela 6.9.2 Corante de romanowsky – coloração dos componentes celulares e 

respectivas cores

Coloração dos componentes celulares Cor

Cromatina	(incluindo	os	corpos	de	Howell-Jolly) Púrpura

Grânulos	promielocíticos	e	bastões	de	Auer Vermelho-púrpura

Citoplasma	dos	neutrófilos Rosa	claro,	com	grânulos	

secundários	na	cor	lilás.

Citoplasma	dos	linfócitos Vários	tons	de	azul.	Os	grânulos	

azurófilos	devem	ser	visualizados	na	

presença	da	basofilia	citoplasmática	

Citoplasma	dos	monócitos Azul-acinzentado,	grânulos	

azurófilos	finos	visualizados	na	

presença	da	basofilia	citoplasmática	

Citoplasma	rico	em	RNA	(citoplasma	basófilo)	 Azul-escuro

Corpúsculo	de	Dohle	 Azul-acinzentado

Núcleos	de	neutrófilos	e	linfócitos Púrpura	intensa

Núcleo	de	monócitos Púrpura	suave

Grânulos	específicos	dos	neutrófilos,	grânulos	

dos	linfócitos,	granulômero	das	plaquetas

Púrpura	clara	ou	rosa

Grânulos	específicos	dos	basófilos	

(metacromasia)

Púrpura	escura	ou	preto

Grânulos	específicos	dos	eosinófilos Laranja

Eritrócitos Rosa-alaranjado

Plaquetas	 Púrpura	intensa.	Os	grânulos	devem	

ser	visualizados

CoNtrole de qualidade dos CoraNtes 
paNóptiCos 6,12,22

Para fins de controle de qualidade (CQ) dos corantes utilizados em hematolo-
gia, deve-se consultar o CLSI, que propôs uma padronização para as colorações 
hematológicas de Romanowsky com o emprego de sais de elevado grau de pu-
reza (excelente CQ, porém alto custo). O controle dos corantes hematológicos 
está lado a lado com o CQ da confecção das extensões sanguíneas. O gestor do 
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laboratório de hematologia deve procurar adquirir o melhor corante panóp-
tico do mercado, pois o diagnóstico de muitas doenças onco-hematológicas 
(leucemias, mielodisplasias, etc.) começa pelo hemograma, e a distensão san-
guínea bem corada evidencia os detalhes das células anômalas. O documento 
H20-A2, do CLSI, aborda como realizar a confecção da extensão sanguínea 
com qualidade22. Em laboratórios que realizam as colorações hematológicas 
de forma manual, os profissionais envolvidos devem ter o devido treinamen-
to e, quando necessário, reciclagem de educação continuada. Em laboratórios 
com coloração automatizada ou semiautomatizada, os profissionais envolvi-
dos devem ser devidamente treinados para operar os equipamentos, e os regis-
tros das manutenções devem ser utilizados e atualizados diariamente. Deve-se 
corar duas extensões sanguíneas diariamente e avaliar conforme as informa-
ções descritas na Tabela 6.9.2, para validar o início da rotina normal.

tempo de guarda e CoNservação das lâmiNas 9

A lâmina hematológica faz parte de um diagnóstico. O armazenamento das 
lâminas é de responsabilidade do laboratório, e a revisão do resultado pode 
ser solicitada pelo médico-assistente (ou pelo paciente). O prazo de guarda 
(retenção) das lâminas deve levar em consideração o prazo de liberação dos 
resultados, pois pode haver necessidade de revisão do laudo. Se o laboratório 
dispuser de espaço físico para guardar as lâminas negativas (sem alterações 
importantes) por 15 a 30 dias, é o ideal. No caso de doenças hematológicas 
oncológicas, anomalias leucocitárias, presença de hematozoários, etc. (lâmina 
positiva), a lâmina deve ser guardada para sempre em um arquivo especial. Se 
possível, devem ser guardadas 1 a 2 lâminas coradas e outra não. As lâminas 
positivas podem ser utilizadas para educação continuada dos colaboradores; 
elas podem ser recoberta por verniz (ou outro produto do mercado) e lamínula 
para maior durabilidade. A identificação (lápis, etiqueta com código de barras, 
laser, etc.) e a embalagem (papel, saquinho plástico, etc.) dessas lâminas são 
fundamentais para sua preservação e rastreabilidade. Os laminários podem ser 
simples ou modernos, associados a um sistema de informática inteligente para 
localização rápida da lâmina em questão.

armazeNameNto e estabilidade das amostras  
de Hemogramas já realizados 4,9,12

O tempo de guarda (retenção) das amostras de hemogramas já realizados deve 
ser sob refrigeração (entre 4 e 8oC), por até 24 horas, dependendo do espaço 
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físico do laboratório. Após esse tempo, deve-se descartar os tubos em reci-
pientes específicos (p.ex., clean box), seguindo as regras de biossegurança. As 
distensões dessas amostras armazenadas por muitas horas podem apresentar 
artefatos provocados pelo anticoagulante e pelo tempo de armazenamento. 
Entretanto, essas distensões de amostras anticoaguladas permitem visualizar 
interferentes dos resultados automatizados, tais como presença de fibrinas, 
agregados plaquetários EDTA-dependentes e crioaglutinação dos eritrócitos. 
Deve-se deixar a amostra voltar à temperatura ambiente antes de se confeccio-
nar a extensão sanguínea.

amostras Coletadas em uNidade exterNa  
e  eNviadas ao laboratório para realização  
do Hemograma 4,9,19,23

Essas amostras coletadas em EDTA devem ser mantidas refrigeradas em reci-
piente isotérmico específicos (existentes no mercado) para este tipo de trans-
porte até o momento do processamento, em temperatura entre 4 e 8oC (refri-
gerador), cumprindo regras de biossegurança. As amostras não devem ficar 
em contato direto com gelo, a fim de evitar hemólise. Em relação ao envio 
de amostras entre laboratórios (terceirização), devem ser seguidas as Leis n. 
6.019, de 3 de janeiro de 1974, e n. 7.012, de 20 de julho de 1983, assim como a 
Portaria n. 472, de 9 de março de 2009 – Resolução GMC 50/8 “Regulamento 
Técnico para transporte de substâncias infecciosas e amostras biológicas entre 
estados partes do Mercosul”. A logística de transporte deve seguir as recomen-
dações da Organização Mundial da Saúde (OMS) (“Transporte de Substâncias 
Infecciosas”, em sua 13ª revisão publicada em 2004) e Portaria n. 204, de 1997.
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6.10. Mielograma

O exame da medula óssea (MO) é essencial para a investigação e o diagnósti-
co de doenças hematológicas. O material utilizado para esse exame pode ser ob-
tido através do aspirado ou da biópsia de MO. Este capítulo discute somente o 
aspirado de MO por se tratar de coleta mais frequente em laboratórios clínicos, 
uma vez que a biópsia é um procedimento realizado em centros especializados.

O diagnóstico das doenças da MO frequentemente requer uma integra-
ção de vários exames, como o hemograma, exames de bioquímica, exames 
de imagem, mielograma, imunofenotipagem, exames de microbilogia, exames 
de biologia molecular, entre outros. A interpretação final requer a associação 
desses resultados correlacionados com os achados clínicos do paciente.1

Neste capítulo são feitas considerações sobre a coleta e distribuição do ma-
terial comumente realizadas no Brasil. Uma análise dos principais centros de 
hematologia nos Estados Unidos e Europa mostra que há uma diversidade 
de conduta com relação ao exame de MO, desde a punção até a forma de li-
beração do laudo. Por causa da dificuldade de padronização, o International 
Council for Standardization in Hematology publicou, em 2008, um artigo de 
revisão com as recomendações de coleta, preparo e forma de apresentação do 
laudo após ampla discussão entre especialistas.2

IndIcações do exaMe de Medula óssea
As principais indicações do exame de MO estão na Tabela 6.10.1 e incluem 
investigação de anormalidades no sangue periférico, avaliação de doenças in-
fecciosas, estadiamento de neoplasias e avaliação de infiltrados linfoides anor-
mais detectados em outros locais.2
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Tabela 6.10.1 Indicações para o exame de medula óssea

Investigação de anemia sem causa definida ou índices eritrocitários anormais

Citopenias ou citoses

Investigação de alterações no hemograma sugestivas de doença da MO

Diagnóstico, estadiamento e seguimento de doenças neoplásicas hematológicas 

Investigação de suspeita de metástase em MO

Lesões ósseas sem explicação

Organomegalias sem explicação 

Investigação de febre de origem indeterminada com coleta de culturas

Avaliação dos depósitos de ferro

Investigação de doenças de depósito

Exclusão de doenças hematológicas e potenciais doadores de stem cell

MO: medula óssea.

O número de pacientes que são submetidos ao exame de MO varia muito 
entre os serviços de saúde e ao longo do tempo. Nos últimos anos, tem ocor-
rido um esforço no sentido de valorizar a interpretação dos exames de sangue 
periférico e, com isso, diminuir o número de indicações de mielograma, con-
sequentemente diminuindo o número de procedimentos invasivos a que os 
pacientes são submetidos durante a investigação de doenças. Analisar dados 
do paciente, como a idade, bem como correlacionar alterações do hemograma 
com achados clínicos, por exemplo, podem evitar a indicação do mielograma.1

coleTa do aspIrado de Medula óssea
Antes de realizar a coleta do aspirado de MO, deve-se analisar o quadro clínico 
do paciente para fazer o planejamento da coleta. Com os dados analisados, 
pode-se avaliar a quantidade de lâminas que serão utilizadas; por exemplo, se 
for um caso de leucemia aguda, devem-se confeccionar mais lâminas para a 
realização de reações citoquímicas. Também é importante verificar se há ne-
cessidade de coleta para outros exames, como citogenética, imunofenotipa-
gem, biologia molecular, culturas, etc.
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Verificar a condição do paciente
Inicialmente, deve-se explicar ao paciente como será o procedimento em de-
talhes; durante essa explicação, é possível avaliar seu estado emocional e pro-
curar deixá-lo o mais calmo possível. Deve-se verificar as condições de mo-
bilidade e obesidade para escolher o local de punção. As condutas podem ser 
alteradas de acordo com a faixa etária, por exemplo, em crianças costuma ser 
necessário um procedimento especial para analgesia.3

É recomendado que todo paciente que será submetido a coleta, ou seu res-
ponsável, leia e assine um termo de consentimento informado que contém 
detalhes sobre o procedimento.

locais de punção
A distribuição do tecido hematopoiético varia com a idade. Em crianças, vir-
tualmente todos os ossos o possuem; em adultos, somente os ossos axiais. Os 
locais podem ser crista ilíaca anterior, crista ilíaca posterior ou esterno. A pun-
ção realizada nas cristas ilíacas anterior ou posterior apresenta menor chance 
de complicação. A punção esternal deve ser realizada somente em adultos sem 
deformidade torácica.2 Em crianças com idade inferior a 1 ano, pode-se reali-
zar a punção no terço médio anterior da tíbia.3 Se o aspirado de MO for reali-
zado em conjunto com a biópsia, o local é a crista ilíaca posterior.

coleta
Após se confirmar a identificação do paciente, o procedimento de coleta con-
siste na escolha do local de punção para colocar o paciente na posição correta, 
que pode ser em decúbito dorsal, para as punções de esterno e crista ilíaca 
anterior, ou decúbito lateral, para as punções de crista ilíaca anterior ou poste-
rior.4 Como já mencionado, a punção de crista ilíaca anterior pode ser realiza-
da em decúbito dorsal ou lateral, a escolha depende do executor.

O próximo passo é a limpeza da área com álcool 70%. Em seguida, faz-se 
a anestesia com xilocaína 1 ou 2% na pele, tecido subcutâneo e periósteo, e 
aguarda-se alguns minutos para o efeito anestésico. A punção é realizada com 
agulha especial com mandril; penetra-se na pele em ângulo de 30° até chegar 
ao periósteo, depois em ângulo aproximado de 90° em relação à tábua óssea. 
Deve-se penetrar cuidadosamente no tecido ósseo com movimentos rotató-
rios, sem fazer muita pressão para não perder a sensibilidade do momento 
em que há diminuição da resistência – isso significa que a agulha chegou no 
parênquima medular. Nesse momento, retira-se o mandril e conecta-se uma 



168

seringa de 20 mL, e um volume entre 0,5 e 1 mL é aspirado. É recomendado 
utilizar seringa de 20 mL para haver suficiente pressão negativa para aspirar a 
MO.1,2,4 Após a aspiração, retira-se o conjunto seringa e agulha para realização 
das lâminas. Como se verá adiante, há mais uma etapa antes de se retirar a 
agulha se houver a solicitação de outros exames além do mielograma.

As Figuras 6.10.1 e 6.10.2 mostram as punções de esterno e crista ilíaca ante-
rior, respectivamente, e no final há a etapa de confecção das lâminas e os frascos 
de microbiologia, já com o material semeado e pronto para o transporte.

O local da punção é tamponado, enquanto um assistente realiza a confecção 
das lâminas. Normalmente, são preparadas 5 a 7 lâminas à beira do leito; o es-
fregaço é realizado de modo habitual e, em seguida, deixa-se secar ao ar. Além 
das lâminas, pode ser realizado o squash; para tanto, coloca-se uma gota no 
centro da lâmina, coloca-se outra lâmina contra a primeira e desliza-se uma 
para cada lado – esse tipo de preparação serve para avaliar a celularidade e os 
megacariócitos.2

Deve-se ter muito cuidado na identificação das lâminas, que devem conter 
dois indentificadores para evitar trocas no momento do exame.3

Em determinadas condições clínicas, a punção de MO pode ser “seca”, isto 
é, não se consegue obter material para o exame. Se o executor tiver certeza de 

fIgura 6.10.1 Punção de esterno. Sequência de fotos mostrando a punção 
de manúbrio. (A) Posição do paciente. (B) Perfuração da pele. (C) Perfuração da 
tábua anterior do osso. (D) Aspiração da medula óssea (MO). (D)
Fonte: cortesia da Profa. Dra. Aparecida de Cassia Carvalho.

a c

dc
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que não houve falha na punção e mesmo assim não obteve material, é indicada 
a biópsia de MO.2

coleTa de Medula óssea para ouTros exaMes
Como já foi referido, a MO pode ser coletada para a realização de outros exa-
mes, como imunofenotipagem, citogenética, biologia molecular, hibridação 
fluorescente in situ (FISH), culturas e pesquisa de bactérias e fungos.

fIgura 6.10.2 Punção de crista ilíaca anterior. Sequência de fotos mostrando 
a punção de crista ilíaca anterossuperior direita e a posterior realização dos 
esfregaços. A foto inferior direita mostra a fase final com as lâminas e os 
materiais para microbiologia prontos para o transporte.
Fonte: cortesia da Profa. Dra. Aparecida de Cassia Carvalho.
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Nesse caso, após a coleta do material para a confecção das lâminas, retira-se 
a seringa e conecta-se outra seringa de 20 mL para aspirar o volume necessário 
para os demais exames. Enquanto isso, o assistente deve estar confeccionando 
as lâminas. Recomenda-se não aspirar todo o volume com uma única seringa 
para não haver diluição com sangue periférico no material que será utilizado 
para a confecção das lâminas; por esse motivo, a primeira seringa sempre é 
destinada para as lâminas.2,3

Para imunofenotipagem, a MO deve ser colocada em frasco com heparina 
ou EDTA;5 para citogenética, em frasco com heparina; para os exames de bio-
logia molecular e FISH, em frasco com EDTA.2,6 Nos exames de microbiolo-
gia, são geralmente utilizados os frascos de hemocultura específicos, ou seja, 
aeróbios, anaeróbios e microbactérias; na pesquisa de fungos, recomenda-se 
colocar uma gota em frasco contendo NaCl 0,9%; para a pesquisa de bactérias, 
utilizam-se as lâminas já confeccionadas.

Os materiais devem chegar aos locais de processamento o mais rápido pos-
sível para não haver inviabilidade das células e devem ser mantidos à tempera-
tura ambiente. O tempo máximo é determinado pelo laboratório que realizará 
as análises; de modo geral, não deve ultrapassar quatro horas.3

Vale ressaltar que é muito importante o médico que realizará a punção veri-
ficar todos os exames solicitados antes de iniciar o procedimento, para planejar 
todas as ações que serão executadas e o volume de MO necessário.

coMplIcações
As complicações decorrentes da punção de MO são raras. Sua frequência va-
ria com o local de punção. A punção esternal possui uma chance maior de 
complicações pela possibilidade de se ultrapassar o espaço medular e atingir o 
mediastino e os vasos da base ou o coração. Por isso, esse local deve ser evitado 
em crianças e adolescentes, bem como em pacientes com hipótese diagnóstica 
de mieloma ou metástases ósseas.1

A Tabela 6.10.2 resume as principais complicações da punção de MO. Ou-
tro tipo de complicação que existe é o risco de o médico que está executando 
a punção adquirir uma infecção do paciente. Por isso, é muito importante a 
utilização dos equipamentos de proteção individual e, em determinados casos, 
equipamentos adicionais, como avental, máscara especial, etc.
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Tabela 6.10.2 complicações da punção de medula óssea

complicação comentários

Sangramento Hematoma de pele ou periósteo é a complicação mais comum

Infecção local Infecções no local de punção são raras

Neuropatia Muito rara, geralmente secundária à lesão de nervo cutâneo

Osteomielite Muito rara

Tamponamento 

cardíaco

Decorrente de perfuração da tábua posterior do esterno, muito rara

Fratura do esterno Muito rara

conTraIndIcações para o exaMe  
de Medula óssea
O exame de MO, incluindo o aspirado e a biópsia, pode ser executado de 
modo seguro em praticamente todos os pacientes. Trombocitopenia profunda, 
deficiências de fatores de coagulação e terapia anticoagulante não contrain-
dicam o procedimento. Entretanto, coagulopatias como hemofilias requerem 
transfusão para que o nível do fator deficiente esteja acima de 50% do valor 
normal. A transfusão de plaquetas não é necessária para os plaquetopênicos, 
exceto quando, após a punção, o sangramento no local de punção não pare 
com pressionamento habitual.1,3

A punção não deve ser realizada em locais com infecções de pele ou que 
sofreram radiação. A maior contraindicação para o procedimento é a ausência 
de critério na solicitação do exame: o mielograma deve ser realizado somente 
quando for essencial para o cuidado do paciente.1

preparo e TransporTe
O preparo do aspirado de MO coletado já foi brevemente discutido.

A Tabela 6.10.3 resume os principais tópicos com relação ao preparo e à 
distribuição do material.2
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Tabela 6.10.3 preparo e distribuição do aspirado de medula óssea

Teste anticoagulante  

ou meio

fixação estabilidade

Lâminas (5 a 7) para 

mielograma

Nenhum ou EDTA Secar ao ar Corar o mais breve 

possível para boa 

qualidade da coloraçãoSquash (2 lâminas) Nenhum ou EDTA Secar ao ar

Citometria de fluxo Heparina Processamento 

de acordo 

com protocolo 

específico

Idealmente, manter à 

temperatura ambiente 

e processar o mais 

rápido possível; do 

contrário, conservar 

em geladeira

Genética molecular EDTA 48 horas em geladeira

Citogenética e FISH Heparina ou meio 

de cultura de tecido 

(RPMI)

12 a 24 horas em 

geladeira

Culturas em geral Meios específicos 

utilizados para 

hemocultura

2 horas à temperatura 

ambiente
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6.11.  Liquor

Introdução
Desde que foi descrita pela primeira vez, em 1891, por Quincke, a punção 
lombar (PL) é o método mais utilizado para coletar amostras de líquido cefa-
lorraqueano (LCR). A PL é uma importante ferramenta de auxílio diagnóstico 
de doenças neurológicas, utilizada tanto para diagnóstico quanto para terapias. 
Muitas doenças neurológicas estão associadas a alterações na dinâmica e/ou 
na composição do LCR, e os médicos dependem desses dados para diagnós-
tico e acompanhamento de seus pacientes. Seus riscos, embora raros, podem 
ser substanciais e potencialmente fatais. Podem ser minimizados por meio de 
uma compreensão adequada das indicações, contraindicações e técnicas do 
procedimento.

Este capítulo aborda suas indicações, técnica, contraindicações, potenciais 
complicações e, em seguida, aspectos relacionados ao transporte e à conserva-
ção das amostras de LCR.

IndIcações
A PL tem indicações diagnósticas e terapêuticas (Tabela 6.11.1). As principais 
indicações diagnósticas são as doenças infecciosas, inflamatórias, vasculares, 
metabólicas e neoplásicas que acometem o sistema nervoso central (SNC). As 
indicações terapêuticas consistem nos casos em que há necessidade de admi-
nistração intratecal de anestésicos, antiespásticos, antibióticos, quimioterá-
picos, radioisótopos (p.ex., DTPA-Tc99m – cisternocintilografia para o estudo 
do fluxo liquórico) e contrastes hidrossolúveis (p.ex., iopamidol – cisterno-
tomografia em investigação de fístulas liquóricas). A PL também é utilizada 
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em situações nas quais é necessário o alívio da pressão intracraniana (p.ex., 
pseudotumor cerebral – hipertensão intracraniana benigna) e como teste tera-
pêutico (p.ex., tap test – punção drenagem em casos de hidrocefalia de pressão 
normal), além de ser importante fonte de obtenção de novos biomarcadores.

tabela 6.11.1 Indicações diagnósticas da punção lombar

Doenças infecciosas

  Meningites

  Encefalites

  Meningoencefalites

  Neurocisticercose

  Neuroesquistossomose

  Neurotoxoplasmose

  Neurossífilis

Doenças neoplásicas

  Carcinomatose meníngea

  Infiltração do espaço subaracnóideo por leucemias e linfomas

Doenças inflamatórias

  Esclerose múltipla

  Neuromielite óptica (doença de Devic)

  Encefalomielite aguda disseminada (ADEM) 

  Polineuropatia desmielinizante aguda e crônica

  Síndrome de Müller-Fisher

Doenças metabólicas

  Erros inatos do metabolismo

  Doenças mitocondriais

Doenças vasculares

  Hemorragias subaracnóideas (TC de crânio inconclusiva)

  Vasculites agudas do SNC

(continua)



175

tabela 6.11.1 Indicações diagnósticas da punção lombar (continuação)

Hipertensão intracraniana com neuroimagem normal

  Hipertensão intracraniana idiopática (pseudotumor)

  Neurocriptococose, sarcoidose, paquimeningite hipertrófica, etc.

Teste terapêutico

  Punção drenagem em hidrocefalia de pressão normal

Indicações terapêuticas de PL

  Punções de alívio de HIC (pseudotumor)

  Terapias intratecais (quimioterapias, antibióticos)

PL: punção lombar; TC: tomografia computadorizada, HIC: hipertensão intracraniana; SNC: sistema 

nervoso central

Os pacientes e/ou responsáveis devem ser sempre informados de maneira 
compreensível sobre a necessidade de realização do procedimento, bem como 
sobre os potenciais riscos e complicações envolvidos. O Departamento Cien-
tífico de LCR da Academia Brasileira de Neurologia (ABN) recomenda, desde 
2002, a adoção do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) como 
procedimento prévio à PL, tendo como finalidade o adequado esclarecimento 
quanto aos riscos do procedimento e às medidas de prevenção das complica-
ções do procedimento.

Uma completa análise do LCR pode auxiliar no diagnóstico e conduta dian-
te de muitas doenças relacionadas ao SNC. Os resultados dos ensaios realiza-
dos são um importante guia para a tomada de decisão médica.

As indicações precisas de quando uma PL deve ser realizada são muito 
abrangentes. Algumas das mais importantes indicações para a realização da 
PL incluem a suspeita de infecção do SNC (p.ex., meningites bacterianas, me-
ningoencefalites ou encefalites virais), febre de origem indeterminada em lac-
tentes e portadores de imunodeficiência, avaliação de comprometimento neu-
rológico de doenças oportunistas (p.ex., neurocriptococose) e sistêmicas (p.ex., 
neurossífilis) em pacientes imunocomprometidos e suspeita de hemorragia 
subaracnoide com tomografia computadorizada (TC) de crânio sem sinais de 
sangramento. A PL mostra-se bastante útil em desordens neuroimunológicas, 
como a escleorose múltipla (doença desmielinizante), doença de Devic (neu-
romielite óptica) síndrome de Guillian-Barré (polirradiculoneurite) e doen-
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ças metabólicas (p.ex., doenças mitocondriais), além de ser de fundamental 
importância na avaliação de possível infiltração do espaço subaracnoide por 
leucemias, linfomas e carcinomas (carcinomatose meníngea).

Punção Lombar (PL)  –  técnIca
Uma adequada compreensão anatômica e o cuidadoso posicionamento do 
paciente são os dois principais pontos para a realização de uma PL de sucesso. 
Quanto às estratégias de posicionamento, os pacientes podem ser colocados em 
decúbito lateral, com o pescoço e os joelhos fletidos (posição fetal), ou sentados, 
com o pescoço e costas em anteroflexão (Figura 6.11.1). Para a punção em crian-
ças e lactentes, existem outras possibilidades de posicionamento (Figura 6.11.2).

Caso haja necessidade de se aferir a pressão liquórica de abertura (ou inicial), 
a posição de escolha é sempre o decúbito lateral. Várias fórmulas foram propos-
tas para que a pressão de abertura possa ser medida com precisão a partir da po-
sição sentada, porém sem sucesso. Na posição de decúbito lateral, o pescoço do 
paciente, quadris e joelhos devem ser flexionados. Toda a coluna deve ficar para-
lela à mesa, e o plano coronal do tronco deve formar um ângulo reto com o piso. 
Deve-se assegurar que os ombros do paciente estejam perpendiculares à mesa. A 
flexão das costas compensará a lordose lombar fisiológica, favorecendo a aber-
tura dos processos espinhosos. Uma vez que o paciente esteja bem posicionado, 
o examinador coloca o dedo indicador na parte superior das cristas ilíacas, com 
a reunião dos polegares na linha média. A intersecção da linha que une a parte 
superior de ambas as cristas ilíacas identifica o espaço intervertebral L3-L4 ou a 

a b

FIgura 6.11.1 Opções de posicionamento para punção lombar em adultos. (A) 
Decúbito lateral, com o pescoço e os joelhos fletidos (posição fetal). (B) Sentado, 
com o pescoço e as costas em anteroflexão.
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ponta do processo espinhoso L4. O examinador pode identificar outros proces-
sos espinhosos e interespaços por palpação, porém esse procedimento pode ser 
mais difícil em pacientes com obesidade ou edema. O cone medular termina ao 
nível de L1-L2 em 94% da população adulta, e estende-se a um espaço inferior 
nos 6% restantes. Dessa maneira, deve-se evitar a punção em L1-L2 e L2-L3 a 
fim de minimizar o risco de danos ao cone medular. Portanto, L3-L4, L4-L5 e 
L5-S1 são os interespaços mais seguros.

Pelo fato de o cone medular estender-se até L1-L2 em lactentes e crianças, 
deve-se optar por punções mais baixas, inferiores a L4-L5.

a

c d

b

FIgura 6.11.2 Opções de posicionamento para punção lombar em crianças e 
lactentes. (A) e (D): Anteroflexão do tronco com imobilização. (B) e (C): Decúbito 
lateral com imobilização.
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Uma vez identificado o espaço adequado para a realização da punção, deve-
-se realizar assepsia da pele com técnica-padrão. Anestesia local pode ser re-
alizada com cloridrato de lidocaína 0,5% sem vasoconstritor, por aplicação 
inicialmente subcutânea até camadas mais profundas.

Agulhas 22G são melhores para a aferição da pressão de abertura (inicial), 
mas agulhas de menor calibre (23-25G) reconhecidamente minimizam a ocor-
rência de cefaleia pós-punção. A agulha deve ser inserida na linha média, na 
direção do umbigo, com o bisel paralelo às fibras longitudinais da dura-máter, 
o que permite que as fibras durais sejam divulsionadas (separadas) em vez de 
cortadas (rompidas). A inserção da agulha na linha média reduz a possibili-
dade de ferimentos das raízes nervosas que se encontram lateralmente posi-
cionadas. A agulha passa através do ligamento supraespinhoso e do ligamento 
amarelo, gerando, muitas vezes, um click quando a dura-máter é perfurada e 
o espaço subaracnoide é atingido. O mandril deve permanecer sempre dentro 
do bisel da agulha quando esta avança, a fim de minimizar a possibilidade de 
introdução de tecido dentro do canal vertebral. Quando o mandril é removido, 
o LCR deve aparecer rapidamente. Se isso não acontecer, o mandril deve ser 
realocado e deve ser realizada uma rotação de 90° na agulha. Se o LCR ainda 
não fluir, o mandril deve ser realocado, e a agulha deve progredir suavemente 
repetindo-se o procedimento anterior. Quando a agulha estiver devidamente 
posicionada no espaço subaracnoide e o LCR estiver sendo drenado, um ma-
nômetro deve ser conectado para a aferição da pressão de abertura (inicial). 
Para determinar a pressão, utilizam-se manômetros calibrados em mm ou em 
cm H2O, de coluna hidrostática livre (tipo Strauss), aneroides (tipo Claude) ou 
eletrônicos digitais. Em caso de lenta subida da pressão liquórica no manôme-
tro, deve-se considerar a possibilidade de obstrução parcial da ponta da agulha 
por uma raiz nervosa ou por uma membrana da meninge ou de hipotensão 
liquórica. Uma ligeira rotação da agulha deve reposicioná-la longe de qualquer 
obstrução parcial. O LCR deve ser coletado, preferencialmente por gotejamen-
to ou aspiração lenta.

Existe alguma controvérsia sobre se o mandril deve ser realocado antes da 
retirada da agulha. Alguns acreditam que a reintrodução do mandril minimi-
zaria o risco de lesão da raiz nervosa ou lesão na dura-máter, o que poderia 
levar a radiculopatia ou a uma fístula liquórica. Outros profissionais consi-
deram que a recolocação do mandril tem potencial para transeccionar uma 
raiz nervosa eventualmente presa dentro do bisel da agulha ou de introduzir 
infecção no espaço subaracnoide.
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contraIndIcações
Definida a necessidade da análise do LCR e, portanto, a necessidade de se rea-
lizar uma PL, os pacientes devem ser cuidadosamente avaliados para minimi-
zar os riscos de possíveis complicações.

Uma detalhada avaliação clínica, a fim de afastar a presença de sinais neu-
rológicos focais ou alguma evidência de aumento da pressão intracraniana, é 
necessária. Inclui-se a realização do exame de fundo de olho (oftalmoscopia) 
para avaliar a possibilidadede de papiledema. Atualmente, é consenso que a 
realização de exames de imagem (tomografia computadorizada [TC] e/ou res-
sonância nuclear magnética [RNM] de crânio) deve ser realizada antes da PL 
em todos os casos que houver a presença de sinal neurológico focal, crise con-
vulsiva de início recente, alteração do nível de consciência e/ou papiledema à 
oftalmoscopia. A avaliação da presença de lesão expansiva oculta através de 
RNM é recomendada para todos os pacientes imunocomprometidos. Nas situ-
ações em que haja suspeita de meningite bacteriana aguda e a realização de TC 
em caráter de urgência não possa ser realizada, a PL deve ser indicada ou con-
traindicada apenas com base nos achados clínicos. A antibioticoterapia deve 
ser iniciada por causa das altas taxas de morbidade e mortalidade da doença.

Não havendo evidência de lesão expansiva e/ou aumento da pressão intra-
craniana mediante exame clínico e/ou de imagem, deve-se avaliar se o paciente 
apresenta ou não risco aumentado de sangramento. Uma anamnese detalhada 
é fundamental para a identificação de condições que possam estar associadas 
à trombocitopenia (p.ex., doenças onco-hematológicas, quimioterapia antine-
oplásica sistêmica, etc.). A PL é relativamente contraindicada para pacientes 
que apresentem contagem de plaquetas inferior a 50.000/mm3 e aqueles com 
INR superior a 1,5. Nos casos de terapia anticoagulante, sua suspensão ou re-
versão deve ser sempre considerada quando há indicação de PL. A protamina 
deve ser administrada àqueles que estão em uso de heparina não fracionada 
(p.ex., Liquemine®), e vitamina K e/ou plasma fresco devem ser administrados 
para a reversão dos efeitos da varfarina (anticoagulante oral – Marevan®, Var-
fine®, Coumadin®). Além dos casos de terapia anticoagulante, hoje é frequente 
que pacientes hospitalizados usem heparina de baixo peso molecular (p.ex., 
enoxaparina sódica – Clexane®) para a prevenção de eventos tromboembóli-
cos. Recomenda-se, nos casos de dose profiláxica, realizar a PL 12 horas após a 
última dose e, nos casos de dose terapêutica, 24 horas após. Para os novos an-
ticoagulantes que estão sendo lançados no mercado para prevenção de eventos 
tromboembólicos (p.ex., dabigatran – Pradaxa®, rivaroxaban – Xaleto®, apixa-
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ban – Eliquis®), orienta-se aguardar entre 12 e 24 horas após a última dose para 
a realização da PL.

comPLIcações
A PL é um procedimento bem tolerado pelo paciente quando realizada por 
profissional experiente, porém, não é isenta de riscos e complicações. São 
possíveis complicações da PL: herniação cerebral, infecção, sangramento, dor 
lombar, sintomas radiculares, dor de cabeça e, mais raramente, diplopia e per-
da auditiva. As complicações mais frequentes serão discutidas a seguir.

cefaleia
É a mais comum das complicações pós-PL, podendo ocorrer em até 1/3 dos 
pacientes submetidos à PL diagnóstica. A dor de cabeça é tipicamente bilateral, 
mas pode ser frontal, occipital ou generalizada, em muitos casos descrita como 
uma sensação de pressão ou latejante, e é agravada pelo movimento da cabeça, 
tosse ou espirros. Sua mais marcante característica clínica é o fato de surgir ou 
apresentar importante piora na posição supina e desaparecer ou melhorar no 
decúbito. Eventualmente, a dor de cabeça pode começar poucos minutos após 
o procedimento, embora 80% dos casos tenham início nas primeiras 48 horas 
e 90%, em até 72 horas após a LP. Na maioria dos pacientes, a dor de cabeça 
dura menos de cinco dias.

A exata fisiopatologia da dor não é clara, porém, acredita-se que seja resulta-
do da tração de estruturas intracranianas sensíveis à dor, como as meninges, al-
guns vasos sanguíneos e nervos, por causa da hipotensão liquórica persistente.

Os riscos de cefaleia pós-PL podem ser classificados em modificáveis e não 
modificáveis. Sua incidência é relativamente baixa em crianças e inversamente 
proporcional à idade em adultos, atingindo seu máximo na faixa entre 20 e 40 
anos. Raramente ocorre em indivíduos com mais de 60 anos. Mulheres apre-
sentam risco duas vezes maior, e alguns estudos indicam que um baixo índice 
de massa corporal (IMC) também seja fator de risco. Indivíduos com histórico 
de migrânea ou outros tipos de cefaleia crônica ou aqueles que já tiveram epi-
sódio de cefaleia pós-PL apresentam risco três vezes maior.

O mais importante fator de risco modificável é o tipo de agulha utilizada. O 
calibre da agulha está diretamente associado à incidência de cefaleia pós-PL. 
Quanto maior o calibre, maior o pertuito na dura-máter e, consequentemente, 
maior a chance de extravazamento de LCR e hipotensão liquórica persistente. 
A American Academy of Neurology recomenda agulha 22G como a mais fina 
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para fins de PL diagnóstica, porém, agulhas 23 G e 25G podem ser utiliza-
das em situações especiais e por médico experiente no procedimento. Agu-
lhas atraumáticas também estão associadas a redução da incidência de cefaleia 
pós-PL, pois estas não laceram as fibras da dura-máter, mas as divulsionam e, 
portanto, reduzem a hipotensão liquórica persistente (Figura 6.11.3). A reco-
locação do mandril da agulha antes da retirada da mesma parece ser benéfica.

A postura dos pacientes durante o procedimento (decúbito lateral ou sen-
tado), seu grau de hidratação, o nível de realização da punção, a pressão de 
abertura, a quantidade de LCR colhido e o tempo de repouso após a PL não 
parecem ter influência importante sobre o desenvolvimento da cefaleia pós-PL.

A cefaleia pós-PL apresenta, em princípio, um curso autolimitado. O tra-
tamento conservador sob a forma de repouso, hidratação e o tratamento dos 
sintomas apresenta bom resultado em até 50% dos pacientes após quatro dias 
e em até 70% dos pacientes após uma semana. Em algumas situações especiais, 
é necessária a realização do blood patch, que consiste na aplicação de 10 a 20 
mL de sangue do próprio paciente no espaço epidural, no mesmo nível em 
que foi realizada a PL ou um nível abaixo. Isso resulta no tamponamento do 
pertuito na dura-máter pela presença de um hematoma. O índice de sucesso 
do procedimento vai de 85 a 98%. O procedimento é realizado em ambiente 
cirúrgico por médico anestesista.

Herniação cerebral
Mesmo infrequente, pode ocorrer herniação em pacientes sob risco após uma 
PL (Figura 6.11.4). Exames de imagem (TC e RNM de crânio) são indicados 

FIgura 6.11.3 Diferença entre a utilização de agulhas atraumáticas (pencil 
point) e traumáticas (Quincke) nas fibras da dura-máter.
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em todos os pacientes que apresentem papiledema, déficit neurológico focal, 
crise convulsiva de início recente e naqueles com rebaixamento do nível de 
consciência, para avaliar se a PL pode ou não ser realizada com seguraça.

Se uma meningite bacteriana é altamente suspeita e o paciente apresenta 
sinais de hipertensão intracraniana, achados neurológicos focais e/ou neuroi-
magem anormal, uma antibioticoterapia deve ser iniciada, e a PL, adiada.

Infecção
Se houver qualquer evidência de infecção localizada próxima ao local onde 
será realizada a PL (p.ex., furunculose, celulite, abscesso epidural), o proce-
dimento é contraindicado em razão do risco de implantação de bactérias no 
espaço subaracnoide. Casos de infecção após uma LP são extremamente raros 
quando é utilizada a técnica estéril apropriada. Ainda assim, há relatos na li-
teratura de complicações infecciosas como osteomielite vertebral, espondilo-
discites, abcesso epidural e meningite bacteriana como consequência da PL.

Hemorragias
Hematoma subdural intracraniano é uma complicação rara pós-PL, que pode 
ocorrer mesmo em pacientes sem distúrbios de coagulação. Supõe-se que a 
causa seja a hipotensão liquórica, que faz com que ocorra uma tração das me-
ninges e a ruptura de vasos na dura-máter. Deve-se suspeitar de hematoma 
subdural intracraniano quando a dor de cabeça pós-punção persiste além de 
uma semana ou quando não apresenta o componente típico postural.

1

2
3

4 4
FIgura 6.11.4 Tipos de herniações 
cerebrais: 1. subfalciana; 2. 
transtentorial; 3. uncal;  
4. amigdalar. 
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Muito raramente, pode ocorrer hematoma epidural ou subaracnoide es-
pinhal. A apresentação clínica ocorre na forma de dores intensas nas costas 
em poucas horas ou dias do procedimento, de paraparesias, déficit sensorial 
e disfunção esfincteriana. Uma avaliação por meio de RNM que inclua níveis 
acima e abaixo do nível da PL deve ser realizada na presença desses sinais e 
sintomas, podendo ser necessárias laminectomia descompressiva e avaliação 
do hematoma. Os fatores de risco envolvidos são a trombocitopenia, a utiliza-
ção de anticoagulante e outros distúrbios hemorrágicos.

dor nas costas e irritação das raízes nervosas
Existe a possibilidade da ocorrência de dores nas costas por até alguns dias decor-
rente do próprio trauma local. Em crianças, a dor lombar pode ser sinal de hipo-
tensão liquórica persistente. É relativamente comum, durante a execução de uma 
PL, a agulha ter contato com uma raiz sensitiva e produzir transitória disestesia.

transPorte e condIções de armazenamento
Mesmo com a grande importância do exame de LCR no auxílio ao diagnóstico 
das principais enfermidades neurológicas, poucos são os estudos sobre a esta-
bilidade de seus analitos, principalmente no que se refere aos aspectos da fase 
pré-analítica – fase que concentra a maior parte dos fatores que potencialmen-
te interferem nos resultados finais dos exames laboratoriais.

Fatores desse processo, como a técnica de coleta, temperatura, tempo de 
transporte e de estocagem e as condições do preparo da amostra, necessitam 
de padronização para evitar resultados equivocados que possam comprometer 
o diagnóstico e a conduta médica.

O volume de LCR a ser coletado deve ser cuidadosamente avaliado com base 
nas análises que serão necessárias de acordo com a hipótese diagnóstica. Re-
comenda-se a coleta em 2 a 3 tubos estéreis e um volume total entre 6 e 12 mL 
para adultos, 4 e 8 mL para crianças e 2 e 3 mL em lactentes e recém-nascidos.

O preparo da amostra para análise citológica deve ser realizado, preferen-
cialmente, em até duas horas após a PL por causa da possibilidade de alteração 
morfológica e/ou lise de elementos celulares e hemácias. Especial atenção é 
necessária nos casos em que será avaliada a presença de células neoplásicas. A 
adição de albumina contribui para maior tempo de viabilidade celular.

O transporte deve ser realizado em recipiente térmico e de acordo com o 
tempo de transporte, e as análises solicitadas devem ser acondicionadas sob 
refrigeração ou congeladas em recipiente térmico.
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As análises bioquímicas estão menos sujeitas a alterações significativas e 
mantêm suas características quando mantidas sob refrigeração ou congeladas 
por longos períodos.

No caso de amostra que será encaminhada para a realização de citometria 
de fluxo, o tempo entre a coleta e o processamento também é crítico, não de-
vendo ultrapassar duas horas, além de ser necessário maior volume de LCR 
(entre 10 e 20 mL), especialmente quando há baixa celularidade.

Análises especiais, como a pesquisa de biomarcadores para doença de Alzhei-
mer (peptídeo beta-amiloide 1-42 e as proteínas tau total e tau fosforilada) exi-
gem especial cuidado em sua fase pré-analítica. As amostras devem ser coletadas 
em tubos de polipropileno, excluídas as amostras hemorrágicas (> 500 hemácias/
mm3), centrifugadas e aliquotadas em até quatro horas pós-PL; devem ser evitados 
ciclos de congelamento e descongelamento sob o risco de comprometimento do 
resultadao final e, portanto, do diagnóstico e conduta médica. Situações que não 
respeitem esses cuidados pré-analíticos podem gerar resultados falso-positivos.

Amostras que serão submetidas à análise proteômica devem ser imediata-
mente centrifugadas e congeladas a -80oC, além de se evitarem ciclos de con-
gelamento e descongelamento.
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6.12. Hemocultura

De todo procedimento microbiológico realizado no laboratório, pou-
cos têm tanta importância como a pronta recuperação de micro-organismos 
viáveis no sangue, escreveu Washington J.A. em l975. Cada vez mais tem au-
mentado o valor diagnóstico e prognóstico da hemocultura, sendo este, sem 
dúvida, um dos mais importantes exames microbiológicos. O aumento na pre-
valência de bacteremias tem sido determinado por fatores como o aumento 
de pacientes com risco de infecções, o surgimento de “novos” patógenos na 
corrente sanguínea, a difusão de procedimentos diagnósticos e terapêuticos 
invasivos e o uso de cateteres intravasculares.

As infecções de corrente sanguínea (ICS) geralmente são de difícil diagnósti-
co e requerem conhecimento e colaboração de vários profissionais para que se-
jam diagnosticadas e tratadas de forma adequada e o mais rápido possível, pois 
podem ter consequências sistêmicas graves, como sepse, sepse grave e choque 
séptico, e estão frequentemente relacionadas às altas taxas de morbidade e mor-
talidade. Por causa da frequente ausência de comunicação entre o microbiolo-
gista e os profissionais envolvidos nos cuidados ao paciente e da não compre-
ensão das informações de relevância clínica contidas no pedido do exame, os 
laboratórios de microbiologia enfrentam críticas ou são questionados quantos 
aos seus resultados, tornando essencial a comunicação entre estes profissionais.

Do ponto de vista prático, é importante a divisão das ICS em síndromes que 
apresentam características específicas e devem ser abordadas de formas diferentes:

•	 infecções primárias da corrente sanguínea (IPCS), que são as sem foco in-
feccioso primário identificável;
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•	 infecções secundárias da corrente sanguínea (ISCS), que são as com foco 
infeccioso primário identificável em outro sítio do organismo;

•	 infecções da corrente sanguínea relacionadas ao cateter (ICS-CR), que são 
as que têm como fonte de infecção o cateter vascular.

O diagnóstico da ICS é feito pela detecção da presença de micro-organismos 
viáveis na corrente sanguínea, definido como bacteremia. O laboratório clíni-
co tem um papel extremamente importante no tratamento desses pacientes, 
uma vez que a hemocultura positiva é um indicador altamente específico des-
se tipo de infecção. Outro fato de grande relevância é que a identificação do 
agente infeccioso e o teste de sensibilidade aos antimicrobianos auxiliam na 
orientação terapêutica correta, cujo início precoce tem demonstrado redução 
significativa na taxa de mortalidade.

Conceitualmente, as bacteremias classificam-se em transitória, intermitente, 
contínua ou de escape:

•	 bacteremia transitória, em geral, é rápida, com duração que pode variar de 
alguns minutos a poucas horas. É a mais comum e ocorre após a manipu-
lação de algum tecido infectado, como em casos de abscessos, furúnculos 
e celulites, durante algum procedimento cirúrgico envolvendo tecidos con-
taminados ou colonizados, como em procedimentos dentários, cistoscopia, 
cateterização ou dilatação uretral, abortamento ou endoscopias digestivas;

•	 bacteremia intermitente é a que se manifesta em intervalos de tempo va-
riáveis, tendo como agente o mesmo micro-organismo e frequentemente 
se manifestando com febre de origem indeterminada. Geralmente, ocor-
re em processos infecciosos como pneumonias, abscessos intracavitários, 
como os pélvicos, perinefréticos, hepáticos, prostáticos e outros;

•	 bacteremia contínua é característica das endocardites infecciosas agudas e 
subagudas e de outras infecções endovasculares – este padrão também é 
encontrado nas primeiras semanas da febre tifoide e na brucelose;

•	 bacteremia de escape (breakthrough) é a que ocorre mesmo enquanto o pa-
ciente ainda está recebendo antibioticoterapia sistêmica apropriada, isto é, 
quando o agente infeccioso é sensível à droga em uso. Quando ocorre no 
início da terapêutica, geralmente se deve a concentrações insuficientes do 
antimicrobiano na corrente sanguínea. É interessante lembrar que, nas esta-
filococcias, é comum haver escape nos primeiros dias de tratamento, mes-
mo sob condições adequadas de antibioticoterapia; já os episódios de esca-
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pe que ocorrem tardiamente se dão, em geral, por drenagem inadequada do 
foco infeccioso, acesso inadequado da droga ou por comprometimento do 
sistema imunológico do paciente.

É importante lembrar que na maioria das vezes as bacteriemias são causa-
das por um único micro-organismo, mas, em algumas situações, pode ser 
de etiologia polimicrobiana. Há, ainda, fatos que interferem no diagnóstico 
da bacteremia, como a eliminação do agente, que pode ser menos eficiente 
quando se trata de micro-organismos encapsulados, ou situações nas quais o 
tratamento é ineficaz, levando a uma manutenção ou recorrência do episódio 
de bacteremia, como nos casos de infecções a partir de focos intravasculares, 
na presença de dispositivos invasivos pela formação de biofilme ou em en-
docardites.

As fontes mais comuns de ICS, em geral, incluindo as de origem comunitá-
ria ou hospitalar, são: dispositivos intravasculares (19%), trato geniturinário 
(17%), trato respiratório (12%), intestino e peritônio (5%), pele (5%), trato 
biliar (4%), abscesso intra-abdominal (3%), outros sítios (8%) e sítios desco-
nhecidos (27%).

Sabe-se que muitas bactérias e fungos que compõem o meio ambiente ou 
a microbiota normal do indivíduo podem causar infecções de corrente san-
guínea em indivíduos severamente comprometidos, especialmente quando há 
imunossupressão, como ocorre nos pacientes transplantados e naqueles em 
quimioterapia, nos quais ocorrem mudanças dramáticas em relação ao poten-
cial de o hospedeiro se tornar suscetível a esses micro-organismos. Portanto, 
vários fatores são importantes para facilitar o diagnóstico desta infecção – a 
indicação clínica precisa, assim como a coleta, o transporte e o processamento 
da amostra de sangue devem ser realizados de forma adequada.

A acurácia do exame microbiológico depende de vários fatores envolvidos 
nas fases pré-analítica, analítica e pós-analítica (Figura 6.12.1).

Fase pré-analítica
indicação clínica
O médico tem um papel fundamental na acurácia do resultado da hemocul-
tura, pois seu conhecimento da epidemiologia e fisiologia da ICS será crítico 
na solicitação do exame. A suspeita clínica determina a indicação clínica ade-
quada do exame, o tempo de coleta entre amostras, o frasco adequado para o 
agente específico e o processo utilizado pelo laboratório.
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Os indicadores de hemocultura são bacteremias (transitória, intermitente 
ou contínua), sepse, sepse grave, choque séptico e febre de origem obscura. A 
indicação é adequada quando há suspeita de bacteremia clinicamente signifi-
cativa, fungemias, micobacteremias ou a presença de calafrios, febre, hipoter-
mia, leucocitoses (principalmente com a presença de formas imaturas dos gra-
nulócitos), granulocitopenia ou comprometimento hemodinâmico sem causa 
conhecida, ou na combinação destes. É importante lembrar que pacientes ido-
sos, imunocomprometidos e recém-nascidos podem não manifestar quadros 
clínicos típicos de infecções graves. Portanto, a hemocultura é recomendada 
na suspeita de endocardite infecciosa, febre de origem indeterminada, infec-
ções em pacientes imunocomprometidos (oncológicos, neutropênicos, usuá-
rios de corticoide, Aids), pneumonias graves, pacientes em uso de cateter ve-
noso central com sinais de infecção de corrente sanguínea e sepse, sepse grave 
e choque séptico. Esse exame deve também ser solicitado no momento em que 
o paciente esteja recebendo infusão venosa ou em hemodiálise e apresente 
sinais de bacteremias. Quando o paciente está em uso de antibioticoterapia, 
subsequentes solicitações de hemoculturas podem ser justificadas quando não 
houver melhora clínica ou na presença de evidências de falência terapêutica.

Figura 6.12.1 Representação	esquemática	do	fluxograma	da	amostra	clínica	
enviada	para	o	exame	microbiológico.

paciente

Fase pré-analítica
1.	Médico
•	conhecimento	da	doença
•	solicitação	do	exame

2.	Coleta
3.	Transporte	da	amostra

Fase analítica
1.	Laboratório
•	procedimento
•	controle	de	qualidade

Fase pós-analítica
1.	Reporte	do	resultado
•	tempo
•	qualidade

2.	Interpretação	do	resultado
3.	Diagnóstico	e	tratamento
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coleta da amostra
Conceitos	gerais
A coleta e o transporte da amostra também são etapas críticas na execução do 
exame microbiológico. Portanto, o bom gerenciamento dessas etapas é a base 
das boas práticas laboratoriais, e isso é feito com o cumprimento das normas 
sobre o manuseio dos espécimes clínicos. Portanto, para que as amostras de 
hemoculturas sejam adequadas, é preciso considerar alguns conceitos básicos 
gerais:

•	 o conhecimento da história natural e fisiopatologia dos processos infeccio-
sos é importante na determinação do período ótimo para a coleta da amos-
tra clínica para o exame microbiológico. Este momento, além de ser deter-
minado pelo tipo de doença infecciosa, também depende da habilidade do 
laboratório na execução do exame;

•	 sendo os antibióticos agentes bactericidas ou bacteriostáticos, podem difi-
cultar o crescimento bacteriano; por isso, sempre que possível, deve-se cole-
tar a amostra antes da administração da terapia antimicrobiana;

•	 a amostra clínica deve representar o material do verdadeiro local da infec-
ção, devendo ser evitada sua contaminação a partir de tecidos adjacentes, 
que, no caso, são a pele e o lúmen de cateteres;

•	 deve ser obtida quantidade de sangue suficiente para evitar resultados falso-
-negativos, pois a sensibilidade do exame depende do volume de sangue 
coletado;

•	 a suspeita de potencial agente etiológico define a escolha do frasco adequa-
do que suporte a viabilidade e isolamento do micro-organismo responsável 
pela infecção. Há micro-organismos que exigem cultivos especiais, por isso, 
é fundamental que o laboratório seja sempre informado da suspeita de um 
agente infeccioso específico, como micobactérias, Legionella spp, etc.;

•	 a origem da amostra de sangue deve sempre ser informada, isto é, se foi 
coletado de vaso periférico ou através do lúmen do cateter;

•	 o frasco encaminhado para o laboratório deve sempre ser corretamente 
identificado, a fim de facilitar o retorno do resultado para o paciente; é fun-
damental que conste o horário de coleta da amostra;

•	 a amostra deve ser encaminhada imediatamente ao laboratório após a co-
leta, com a finalidade de assegurar o isolamento, sobretudo dos micro-or-
ganismos mais sensíveis e exigentes, além de evitar demora na liberação do 
resultado;
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•	 toda amostra clínica deve ser considerada potencialmente infectante, de-
vendo, portanto, ser manuseada com muito cuidado.

Procedimento	de	coleta	
O procedimento de coleta da hemocultura é crítico e deve ser feito utili-
zando-se técnicas assépticas para evitar a contaminação da amostra; a taxa 
de contaminação aceitável deve ser inferior a 3%. A pele é normalmente 
colonizada por uma microbiota bacteriana permanente, e a ausência de uma 
preparação adequada no local da punção é a razão mais comum para a ocor-
rência de contaminantes na amostra de sangue. É muito importante lembrar 
que hemoculturas obtidas a partir de dispositivos intravasculares como cate-
teres ou portocaths estão associadas a taxas maiores de contaminação, sendo 
descritas até 10%. Alguns tipos de micro-organismos são mais frequente-
mente associados à contaminação (menos de 5% de chance de bacteremia 
verdadeira), como Corynebacterium spp., Micrococcus spp., Bacillus spp. e 
Propionibacterium acnes. Como esses micro-organismos são componentes 
da microbiota da pele, a antissepsia adequada da pele é um passo fundamen-
tal no processo de coleta da amostra de sangue para cultura, pois é o fator 
que determina a probabilidade de uma hemocultura positiva ser considera-
da contaminação ou infecção. Quando o processo analítico do exame é feito 
por sistemas automatizados de monitoração contínua, é importante salientar 
que a taxa de contaminação está diretamente relacionada com o processo de 
coleta da amostra de sangue e sua inoculação nos frasco de hemocultura. Se 
o exame é feito por metodologia manual, é acrescida, ainda, a possibilidade 
de contaminação durante o processamento da amostra. Portanto, o labora-
tório deve:

•	 estabelecer e divulgar o protocolo para coleta de hemocultura;
•	 fazer treinamento periódico de todos os profissionais envolvidos no pro-

cesso;
•	 fazer avaliação mensal das taxas de contaminação setorial de hemoculturas; 

caso haja aumento dessa taxa, o laboratório precisa fazer uma avaliação crí-
tica do que está acontecendo, inclusive com a participação da Comissão de 
Infecções Relacionadas aos Serviços de Saúde.

A coleta do sangue deve ser feita por meio de punção em veia periférica, pre-
cedida pela antissepsia adequada da pele, seguindo um protocolo estabelecido.
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Deve-se avaliar a solicitação do exame e preparar o material adequado: fras-
co de hemocultura, material para a punção, antisséptico, etiqueta com a iden-
tificação adequada do paciente, etc. Nota: não colar a etiqueta sobre o código 
de barras do frasco.

São procedimentos básicos:

•	 fazer a antissepsia da tampa de borracha do frasco com álcool 70%, des-
prezar o algodão usado e deixar outro sobre a tampa até a inoculação do 
sangue;

•	 escolher o vaso a ser puncionado;
•	 colocar luva de procedimento ou estéril; se a luva a ser usada for a estéril, 

deve-se lembrar de que não se pode tocar em materiais que não sejam estéreis;
•	 fazer a antissepsia da pele com algodão embebido em álcool isopropílico 

a 70%, fazendo movimentos centrífugos a partir do local escolhido para 
a punção. Repetir o procedimento usando outro algodão com álcool 70% 
ou outro antisséptico, como solução de tintura de iodo 1 a 2%, clorexidine 
alcoólico a 0,5%, etc., e deixando secar por um minuto;

•	 fazer a punção e a coleta da amostra de sangue e, depois, a remoção da so-
lução de iodo da pele. Caso tenha sido utilizado clorexidine, este passo não 
se faz necessário;

•	 fazer a transferência do sangue para o frasco de hemocultura. Não deve 
ser feita a troca de agulha após a coleta de sangue para inoculação no fras-
co, pois não há decréscimo significativo na taxa de contaminação quando 
a troca é feita e aumenta-se o risco de acidentes para o profissional, além 
de elevar o custo do exame. A transferência da amostra para os frascos de 
hemoculturas deve ser feita primeiro no frasco de anaeróbio, sem troca da 
agulha; se a coleta foi realizada com sistema de coleta fechado, inocular pri-
meiro no frasco aeróbio. É importante lembrar que, nesse caso, o frasco de 
hemocultura deve permanecer em pé durante toda a coleta para evitar re-
fluxo para a veia do paciente; observar o volume correto, analisando o guia 
de demarcação na etiqueta do próprio frasco;

•	 dispensar o material de coleta em local apropriado, isto é, em caixa de ma-
terial perfurocortante.

Número	de	amostras
Levando em consideração os vários tipos de bacteremias, o momento da 
coleta e o número de amostras a serem colhidas variam de acordo com o 
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quadro clínico, ficando esta orientação sob responsabilidade do médico. Há 
estudos mostrando resultados cumulativos na recuperação do patógeno que 
variam de acordo com o número de frascos coletados. Dados mostram que 
um frasco detecta 65 a 91% dos casos; dois frascos, 80 a 99%; e três frascos, 
93% ou mais. Entretanto, um número maior de frascos não aumenta a detec-
ção. É importante salientar que o volume de sangue foi diferente entre alguns 
dos trabalhos.

O uso da chamada hemocultura de vigilância está sendo cogitado para a 
detecção precoce de sepse em alguns grupos de pacientes, como aqueles em 
UTI, transplantados ou com cateter vascular, ou mesmo como teste de cura. 
Mas essas hemoculturas têm limitado valor preditivo e não devem ser realiza-
das rotineiramente, pois, além de não prover melhoria no monitoramento do 
paciente, aumentam muito seu custo. De modo similar, pacientes que tiveram 
bacteremias, ou fungemias não precisam ser acompanhados com hemocultu-
ras para documentar o clareamento, mas há duas situações nas quais ela pode 
trazer benefícios: em pacientes com endocardite infecciosa, para documentar 
que o tratamento foi adequado, e em pacientes que tiveram bacteriemias pelo 
Staphylococcus aureus, pois, neste caso, se a hemocultura continuar positiva 
depois de 48 a 96 horas, configura forte preditor de bacteriemia complicada 
por esse agente.

A coleta de uma única amostra de hemocultura não é recomendada, pois 
pode não ser suficiente para detectar a bacteremia ou fungemia e também 
pode dificultar a interpretação da significância clínica da recuperação de mi-
cro-organismos como estafilococos coagulase-negativos ou corinebactérias, 
que frequentemente são contaminantes, mas podem ser de etiologia de bac-
teremias, principalmente em pacientes imunocomprometidos, portadores de 
próteses, etc. Exceções podem ocorrer em paciente que apresentam sinais de 
bacteriemias durante uma infusão de medicamentos ou durante uma sessão 
de hemodiálise.

Assim, o número mínimo de amostras deve ser 2 e o máximo, 4 por episódio 
infeccioso. Um maior número de amostras traz pouco benefício, aumentando 
os custos, trabalho e risco de provocar espoliação desnecessária no paciente, 
sem aumento significativo da positividade. A amostragem também representa 
o volume de sangue adequado para o isolamento, além de auxiliar na interpre-
tação do resultado, pois a relação entre o número de amostras de hemocultu-
ras positivas versus o total de amostras coletada é uma ferramenta muito útil 
na interpretação do significado clínico.
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Hora,	intervalos	e	local	de	punção	para	a	coleta
A coleta da hemocultura deve ser indicada o mais precocemente possível ao 
início dos sintomas de infecção e antes do início da antibioticoterapia.

Nas bacteremias transitórias é importante valorizar o início do estado febril, 
pois trabalhos experimentais mostram que a maior carga bacteriana ocorre 
até uma hora antes dos calafrios e do pico febril. A escolha do momento para 
a punção é irrelevante em situações clínicas nas quais haja suspeita de bacte-
remia contínua, como ocorre nas endocardites, septicemias, etc. Em pacientes 
que estão em antibioticoterapia, o momento da coleta deve ser aquele em que 
haja a menor concentração de antibiótico na corrente sanguínea, portanto, an-
tes da administração da próxima dose (vale) do medicamento.

A coleta do sangue deve ser feita por meio de punção em veia periférica, pre-
cedida pela antissepsia adequada da pele. A coleta de sangue arterial não está 
associada com aumento da sensibilidade e não é recomendada, em princípio. 
Também não é recomendada a coleta da hemocultura para diagnóstico de bac-
teremia ou fungemia direto de cateter central. Exceções podem ocorrer, como 
nos recém-nascidos com cateter em artéria umbilical e em pacientes nos quais 
a punção deva ser evitada, como, por exemplo, paciente em transplante de me-
dula e paciente com hipótese de que a fonte da infecção seja o cateter central 
(nesses casos, deve ser coletada também, se possível, uma amostra periférica).

O uso de antitérmicos não interfere nos resultados de hemoculturas.
Vários frascos inoculados com sangue de uma mesma punção são consi-

derados uma mesma amostra de sangue, isto é, uma amostra com volume de 
sangue maior. Cada amostra deve ser coletada de punções separadas e de sítios 
anatômicos diferentes.

Alguns autores classicamente recomendam a coleta de amostras em inter-
valos arbitrários de 30 a 60 minutos. No entanto, outros observaram que não 
há diferenças significativas entre os índices de positividade de hemoculturas 
obtidas em diferentes tempos em relação ao pico febril ou em um período de 
24 horas, quando obtidas simultaneamente ou com intervalos. O estado clíni-
co do paciente é o fator determinante do momento e intervalo entre as coletas 
(Tabela 6.12.1).

Volume	de	sangue
Outra importante variável na detecção de bacteremias é o volume de sangue 
cultivado. A maioria das bacteremias é de baixa magnitude, sendo menores 
no adulto do que na criança, principalmente se o paciente estiver em uso de 
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antibiótico. Com base nessas informações, recomenda-se que 20 a 30 mL de 
sangue sejam coletados no adulto, sendo que volumes maiores que 40 mL não 
aumentam a taxa de recuperação bacteriana. Em crianças, recomenda-se a 
coleta de 1 a 5 mL ou até 1% de sua volemia, apesar de alguns autores reco-
mendarem até 4% da volemia. Ainda não é possível estabelecer volumes ideais 
para crianças muito pequenas ou prematuras. A Tabela 6.12.2 apresenta reco-
mendações para a coleta de sangue para hemoculturas em lactentes e crianças.

tabela 6.12.1 recomendações para coleta de hemoculturas em diferentes condições ou 

síndromes infecciosas

Condição	ou	síndrome	infecciosa Recomendações

Suspeita	de	bacteremia	ou	fungemia	

primária	(endocardite,	meningite,	

osteomielite,	artrite	e	pneumonia	bacteriana,	

etc.)

Obter	2	a	3	amostras,	no	mesmo	

momento,	em	diferentes	locais	de	

punção,	o	mais	precocemente	possível	

ao	início	dos	sintomas	e	antes	do	uso	de	

antibióticos

Febre	de	origem	indeterminada	(p.ex.,	

abcessos	ocultos,	febre	tifoide,	brucelose	

ou	outra	síndrome	infecciosa	não	

diagnosticada)

Obter	2	a	3	amostras	no	mesmo	

momento,	em	diferentes	locais	de	punção,	

inicialmente.	Se	não	houver	recuperação	

de	nenhum	micro-organismo,	solicitar	

mais	duas	amostras	após	24	a	48	horas	de	

incubação

Suspeita	de	bacteremia	ou	fungemia	com	

persistentes	hemoculturas	negativas

Devem	ser	utilizados	métodos	alternativos	

de	hemoculturas	específicos	para	

aumentar	a	recuperação	de	micobactérias,	

fungos	e	micro-organismos	fastidiosos

Pacientes	imunocomprometidos

Câncer Solicitar	duas	amostras	para	aeróbios,	o	

que	facilita	a	recuperação	de	fungos

Aids Solicitar	também	amostras	para	a	

recuperação	de	micobactérias,	levando	

sempre	em	consideração	níveis	de	CD4,	

inferior	a	100	células/mcL

Fonte:	adaptado	de	Baron,	2005.
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tabela 6.12.2 Volume de sangue sugerido para hemoculturas de lactentes e crianças

peso 

(kg)

Volemia 

(ml)

Volume de sangue por amostra 

(ml)

Volume total 

de sangue para 

cultura (ml)

% da volemia

cultura n. 1 cultura n. 2

≤	1 50	a	99 2 - 2 4

1,1	a	2 100	a	200 2 2 4 4

2	a	12,9 >	200 4 2 6 3

13	a	36 >	800 10 10 20 2,5

>	36 >	2.200 20	a	30 20	a	30 40	a	60 1,8	a	2,7

Fonte:	adaptado	de	Baron,	2005;	Kellog	e	Bankert,	2000.

Tipos	de	frascos	de	hemoculturas
A diluição do sangue no meio de cultura é mantida de 1:5 até 1:10 (sangue/
meio de cultura) na maioria dos sistemas de cultura comerciais, diluindo, as-
sim, fatores capazes de inibir o crescimento bacteriano, como complemento, 
anticorpos, fagocitose e agentes antimicrobianos. A maioria dos meios de cul-
tura contém o polianetossulfonato de sódio (SPS), que, além da função anti-
coagulante, tem atividade anticomplemento, antifagocitária e inibe a atividade 
de aminoglicosídeos e polimixinas. Atualmente, estão disponíveis no mercado 
vários tipos de frascos para coleta de hemocultura. Existem frascos para iso-
lamento de bactérias aeróbias, anaeróbias, fungos, micobactérias e, também, 
frascos com resinas aniônicas e catiônicas para adsorção de antibóticos. Os 
frascos para os procedimentos automatizados são adequados ao equipamento 
utilizado pelo laboratório. Outros métodos utilizados para coleta do sistema 
de lise celular têm como componentes a saponina, que é agente lisante, EDTA, 
com ação anticoagulante e anticomplementar, e o SPS, como anticoagulante. 
Diante da grande variedade de frascos para hemocultura, sua escolha depende 
da suspeita clínica.

O processamento da cultura de sangue no laboratório depende da metodo-
logia utilizada, pois existe muita diversidade entre eles. Ademais, atualmente, 
há métodos manuais e automatizados.

O método manual faz utilização de meios tradicionais, meios bifásicos e do 
sistema de lise-centrifugação. O tradicional tem como padrão o uso de frascos 
contendo o meio tryptic soy broth (TSB).
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Transporte	da	amostra
O frasco de hemocultura ou o tubo de lise-centrifugação com sangue deve ser 
enviado ao laboratório em no máximo duas horas, pois a demora na incuba-
ção pode atrasar ou impedir a detecção do crescimento. Apesar de a orienta-
ção de que os sistemas de monitoração contínua do crescimento suporta um 
tempo maior antes da introdução do frasco no equipamento, deixar o frasco 
de hemocultura com sangue em temperatura ambiente por tempo maior que 
poucas horas não é recomendado. A cultura de sangue utilizando o sistema 
lise-centrifugação deve ser processada no máximo em oito horas.

Critérios	de	rejeição	da	hemocultura
As amostras de sangue que apresentarem estes critérios devem ser rejeitadas e 
uma nova amostra deve ser coletada:

•	 identificação do paciente incorreta ou inexistente;
•	 frasco danificado;
•	 amostra coletada em tubo ou frasco inadequado.

Toda informação diagnóstica do laboratório de microbiologia clínica é in-
fluenciada pela qualidade da amostra recebida. Consequentemente, a solicita-
ção do exame, a coleta e/ou o transporte mal feitos proporcionam dificuldades 
no isolamento do micro-organismo responsável pelo processo infeccioso e 
acarretam maiores índices de recuperação de contaminantes, induzindo ao 
tratamento inadequado.
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6.13. Coleta de sangue em pediatria

Introdução
As crianças, desde recém-nascidas até a adolescência, são estudadas no âmbito 
da pediatria. Por abranger muitas e diferentes faixas etárias e indivíduos em di-
versas fases de amadurescimento ponderoestatural, neuropsicomotor, se xual 
e emocional, surgiram, dentro dessa especialidade médica, distintas áreas e 
subespecialidades, destacando-se a neonatologia e a hebiatria, que cuidam da 
saúde dos recém-nascidos (RN) e adolescentes, respectivamente.

Em cada uma das faixas etárias pediátricas existem características que prati-
camente individualizam esses pequenos indivíduos como seres únicos e exclu-
sivos. Tais particularidades vão desde conceitos fisiológicos, como a quantidade 
de água corporal e a superfície corporal, que promovem interferências diretas 
em determinadas análises laboratoriais, até questões mais práticas do dia a dia, 
como a quantidade de sangue que pode ser retirada a cada coleta, a melhor 
posição para realização da coleta, as diferentes opções de sítios de punção, den-
tre outras. Quando comparadas aos adultos, as diferenças fisiológicas são mais 
acentuadas, e devem ser conhecidas, consideradas e respeitadas por todos da 
equipe que lidam com os pacientes pediátricos.

Não há dúvidas de que a neonatologia foi a área da pediatria que mais 
avançou nas últimas décadas, tanto em termos tecnológicos como no campo 
do melhor entendimento e compreensão da fisiologia destes pequenos indi-
víduos. Essas conquistas têm contribuído para o aumento da sobrevida dos 
bebês com idade gestacional cada vez menor. Os recém-nascidos pré-termo 
(RNPT) são, sem dúvida alguma, o grupo mais vulnerável a problemas e os 
que mais têm se beneficiado com todo o arsenal tecnológico e científico à 
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disposição. São os RN, em especial, os RNPT, que receberão maior atenção 
neste capítulo.

Em todo o mundo nascem cerca de 20 milhões de crianças prematuras e 
com baixo peso, 1/3 morre antes de completar 1 ano de vida. No Brasil, a pri-
meira causa de óbito de mortalidade infantil são as afecções perinatais, que 
incluem problemas respiratórios, asfixia perinatal, infecções, dentre outros. 
Entretanto, um dado muito alarmante e que deve assustar os profissionais dos 
laboratórios clínicos brasileiros é que a maior parte das crianças prematuras 
necessita de transfusão sanguínea, e a principal razão disso é a iatrogenia, por 
necessitarem de múltiplas coletas de sangue para realização de exames labo-
ratoriais visando à monitoração respiratória, cardiovascular, infecciosa, meta-
bólica e nutricional.

A melhora no atendimento perinatal tem sido o foco principal das aten-
ções do poder público e privado, já que é aí que reside o maior desafio para 
a redução da mortalidade infantil. Nesse contexto, a contribuição dos pro-
fissionais que labutam nos laboratórios clínicos no Brasil é de fundamental 
importância.

Diversos trabalhos têm demonstrado que a medida mais efetiva para di-
minuir a necessidade de múltiplas transfusões nos RN é reduzir a espoliação 
sanguínea. A redução da necessidade de transfusão sanguínea nos RN está 
diretamente relacionada à quantidade de sangue que o laboratório exige para 
realizar suas análises. A espoliação de sangue pode ser minimizada através de 
medidas simples, que incluem:

•	 indicação bem criteriosa de exames laboratoriais – neste caso, o profissional 
que atua no laboratório pode ajudar o médico que assiste o RN a escolher e 
priorizar os exames a serem realizados;

•	 uso de microcoletores e técnica adequada de coleta para realização dos exa-
mes laboratoriais – o laboratório que presta serviço a unidades neonatais 
precisa oferecer o que existe de melhor no mercado a fim de atender satisfa-
toriamente essa população tão especial. Todos os exames laboratoriais reali-
zados em RN e crianças com menos de 1 ano de idade devem ser coletados 
em microcoletores, evitando-se, com isso, o desperdício de sangue e maiores 
traumas e dificuldades com a punção venosa. A coleta e a homogeneização 
dos tubos devem ser apropriadas, evitando-se a formação de microcoágulos e 
a necessidade de nova coleta. Para tanto, treinamento e educação continuada 
se fazem necessários e imprescindíveis;
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•	 utilização de oxímetro de pulso (monitoração não invasiva), que reduz a 
necessidade de coleta de sangue para avaliação dos gases arteriais – neste 
item, não há a interferência do profissional do laboratório;

•	 integração entre as equipes das unidades pediátricas e do laboratório – as equi-
pes de profissionais das unidades pediátricas, em especial as neonatais, e as 
equipes do laboratório devem manter um canal de comunicação aberto, sem-
pre trocando informações sobre as dificuldades de obtenção das amostras e a 
possibilidade do aproveitamento integral de todo o volume de sangue para a 
realização dos testes. Os profissionais do laboratório devem mostrar-se sempre 
sensíveis às necessidades e queixas das unidades infantis. Atitudes positivas 
ajudam a evitar o extravio de sangue coletado, bem como a perda de resultados 
das análises efetuadas, consequentemente reduzindo a espoliação sanguínea;

•	 após a coleta, deve-se fazer compressão adequada no sítio da punção por 3 
minutos ou mais, evitando que haja extravasamento de sangue e hematoma, 
com consequente espoliação de sangue.

Esse conjunto de medidas tem impacto significativo em minimizar a espolia-
ção de sangue e reduzir todos os efeitos indesejáveis da transfusão sanguínea.

Este trabalho tem por objetivo abordar as especificidades pré-analíticas 
envolvendo os pacientes pediátricos, fornecendo ferramentas para que esses 
pacientes possam ser cada vez melhor entendidos e atendidos em todos os 
laboratórios do país.

PartICularIdades fIsIolÓgICas da CrIança  
e  do adolesCente
É fundamental conhecer um pouco do funcionamento normal do organismo 
da criança, especialmente dos RN, para que se possa compreender suas possí-
veis repercussões nos exames laboratoriais.

Antes de nascer, o feto tem um aporte constante de água e eletrólitos por 
meio da placenta. Após o nascimento, o RN assume rapidamente a responsa-
bilidade por esse equilíbrio.

A transição da vida fetal para a vida neonatal e a adaptação cardiorrespira-
tória são marcadas por grandes modificações fisiológicas desde os primeiros 
instantes de vida. Uma das mudanças mais marcantes nessa faixa etária, e que 
interfere diretamente nos resultados de exames laboratoriais, é a rápida mu-
dança nos fluidos corporais e no balanço eletrolítico. Quanto mais prematura 
for a criança, maior é a quantidade de água em relação ao peso corporal.
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A maior parte da composição corporal do feto é água. A quantidade de água 
corporal total (ACT) diminui acentuadamente entre a vida intrauterina e a 
idade adulta. A água corporal total é dividida em dois compartimentos princi-
pais, o intracelular (água intracelular – AIC) e o extracelular (água extracelular 

– AEC). A água extracelular compreende a água intravascular, a água intersti-
cial e a água em compartimentos fisiológicos (bexiga, espaço subaracnóideo, 
dentre outros).

A água contribui com aproximadamente 90% do peso corporal do feto na 
24ª semana de idade gestacional. Com o passar das semanas, a proliferação 
celular e a maturação dos órgãos levam ao aumento da quantidade de água in-
tracelular. Ao mesmo tempo, vai ocorrendo diminuição na proporção de água 
no peso corporal, bem como o decréscimo de água do espaço extracelular, de 
tal forma que, no recém-nascido termo (RNT), a quantidade de água corporal 
representa 78% do seu peso. Nos adultos, a água representa 50% do peso cor-
poral. Esses dados estão apresentados na Tabela 6.13.1.

tabela 6.13.1 alterações na água corporal e eletrólitos durante a vida intrauterina e a vida 

pós-natal precoce

semanas gestacionais 24 28 32 36 40 30 dias de vida

Água	corporal	total	(%) 86 84 82 80 78 74

Água	extracelular	(%) 59 56 52 48 44 41

Água	intracelular	(%) 27 28 30 32 34 33

Sódio	(mEq/kg) 99 91 85 80 77 73

Potássio	(mEq/kg) 40 41 40 41 41 42

Cloro	(mEq/kg) 70 67 62 56 51 48

Outra importância de se estudar a homeostase da água nos RN reside no 
fato de estar diretamente relacionada ao equilíbrio dos eletrólitos, principal-
mente do sódio e do potássio.

O sódio é o principal cátion do fluido extracelular e modula a manuten-
ção do volume intravascular e intersticial. Seus níveis variam entre 135 e 145 
mEq/l no RNT, mas pode chegar a 130 mEq/L nos recém-nascidos pré-termo 
(RNPT). Nos recém-nascidos de muito baixo peso (RNMBP) e nos recém-
-nascidos de extremo baixo peso (RNEBP), por apresentarem perda insensível 
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de água muito grande, podem ser encontrados valores laboratoriais de sódio 
variando de 150 a 160 mEq/L.

O potássio, o principal cátion intracelular, tem seus níveis de referência para 
essa idade entre 5 e 7,7 mEq/L. A concentração de potássio aumenta, marca-
damente, nas primeiras 24 a 72 horas, e entre os RNPT, RNMBP e RNEBP, a 
hipercalemia pode chegar a níveis ameaçadores de vida. Isso acontece por um 
atraso na eliminação de potássio pelo túbulo distal e pela transferência deste 
íon do intracelular para o extracelular.

Considerando as primeiras horas de vida extrauterina, a água extracelular 
aumenta como resultado da passagem de plasma pela placenta, da reabsorção 
de líquido pulmonar e pela passagem da água intracelular para o extracelular. 
Por volta do quarto dia de vida, começa a ocorrer uma redistribuição do volume 
extracelular, com redução principalmente da água intersticial. Essa mobilização 
de líquidos parece estar relacionada à melhora da função renal e à modulação 
hormonal. Nesse momento, o volume plasmático cai, e a retração dos volumes 
intravascular e intersticial é diretamente responsável pela perda de peso.

Para se ter uma ideia, na primeira semana de vida, os RNT perdem entre 5 
e 10% do peso corporal. Entre os RNPT, essa perda pode alcançar até 20%. Em 
nenhum outro momento da vida, em condições normais, o indivíduo perderá 
tanto peso em tão pouco tempo.

Após o período neonatal, quando todas essas modificações estão aconte-
cendo e acabam por levar a grandes repercussões nos resultados dos exames 
laboratoriais, vem a fase de lactente.

No primeiro ano de vida, a criança apresenta um crescimento pôndero-estatural 
impressionante. Aos 5 meses de idade, o peso de nascimento dobra, aos 12 meses, 
triplica, aos 2,5 anos, quadruplica. Quanto ao comprimento, a criança ganha cerca 
de 50% da sua estatura inicial ao final do primeiro ano de vida. Em nenhum outro 
momento da vida se consegue ganhos tão expressivos como nesta fase da vida.

No final do segundo ano, o crescimento somático diminui drasticamente e 
a criança entra na fase pré-escolar e, em seguida, na fase escolar. Nessas duas 
fases, o ganho de peso e de estatura é pequeno em relação às outras etapas já 
vividas. É como se o organismo estivesse guardando energia para a próxima 
fase, que é a puberdade, na qual volta a ter crescimento acelerado.

A fase da adolescência marca a passagem da infância para a vida adulta e 
caracteriza-se por profundas transformações físicas, bioquímicas e hormonais. 
É na puberdade que ocorre o segundo e último período de crescimento acele-
rado depois do nascimento.
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Esta rápida abordagem da fisiologia nas diferentes etapas da vida da criança 
até a adolescência, mostrando aspectos básicos do seu metabolismo, visa a 
mostrar um pouco do instigante e mágico universo pediátrico e pode explicar 
as diferenças encontradas na concentração sérica de determinados parâme-
tros em diferentes faixas etárias.

Como visto anteriormente, alguns analitos apresentam resultados bem dis-
tintos entre pacientes pediátricos e adultos. Isso decorre de diversos fatores, 
como o conteúdo de água corporal, massa corporal e imaturidade funcional 
de órgãos e sistemas próprios das crianças. Portanto, as crianças são muito 
mais que meros adultos em miniatura.

PreParo do PaCIente
Em geral, preconiza-se um período de jejum para a coleta de exames de sangue, 
pois a turbidez pós-prandial interfere em algumas metodologias analíticas. Para 
crianças, o jejum recomendado depende da idade e do exame de sangue a ser rea-
lizado. Os exames que exigem jejum são a dosagem da glicemia, dos lipídios e dos 
aminoácidos. Para os outros exames, o jejum é recomendável, mas não obrigatório.

Habitualmente, recomenda-se um jejum de 3 a 4 horas; entretanto, em lactentes, 
esse prazo pode ser de 1 a 3 horas, ou seja, o intervalo entre uma mamada e outra.

Em crianças acima dos 5 anos de idade, o jejum recomendado para a reali-
zação de exames laboratoriais é igual ao recomendado para os adultos. Entre-
tanto, o preparo de um paciente pediátrico para a coleta de sangue inclui mais 
que a recomendação de jejum.

Em RN e em crianças menores de 1 ano, deve-se optar pela coleta de sangue 
capilar, através da punção de calcanhar. O sangue assim obtido é uma mistu-
ra de proporções indeterminadas de sangue proveniente das arteríolas, vênulas, 
capilares e líquidos intersticial e intracelular. Nessas amostras, a proporção de 
sangue arterial é maior que o venoso, tendo em vista que a pressão das arteríolas 
é maior que a das vênulas.

A utilização de agulhas constitui uma situação de tensão para muitos pais 
e crianças, especialmente na faixa etária dos pré-escolares e escolares. Os pais, 
antes de levar a criança ao laboratório para coletar sangue, podem explicar o 
que vai acontecer e até simular uma coleta. Devem reforçar que se trata de 
um procedimento rápido e que causa um pouco de dor. Nunca devem mentir, 
dizer que não vai doer ou que é só uma picadinha no dedo.

Para que a experiência seja menos traumática, os pais podem oferecer às 
crianças uma recompensa após a coleta.
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Outra estratégia é o próprio flebotomista, antes de iniciar o procedimento 
na criança, ensaiar uma punção venosa, utilizando um brinquedo (boneco), 
luvas, seringa, algodão e álcool (material próprio para simulação). Estes obje-
tos costumam ser úteis para ajudar a criança a compreender a experiência de 
uma punção venosa, aliviando seus temores e ansiedades.

Coleta de amostras
As recomendações aqui descritas se baseiam nas normas do Clinical and Labo-
ratory Standards Institute (CLSI), na literatura sobre o assunto e na experiência 
dos autores.

flebotomista
Idealmente, o laboratório deve ter uma equipe de flebotomistas previamente 
escolhida para atender especificamente as crianças. Devem ser pessoas alta-
mente capacitadas, mais experientes e com grande habilidade de comunicação 
com os pequenos pacientes.

A coleta de sangue pediátrica deve sempre ser realizada por dois fleboto-
mistas: um que vai puncionar e o outro que vai ajudar a conter a criança e dar 
suporte ao procedimento.

De preferência, a equipe de flebotomistas pediátricos deve usar jalecos 
com algum detalhe que chame a atenção das crianças (botões coloridos, bro-
ches), a fim de evitar que a criança chore ao vê-los por estarem vestindo 
branco.

Área física da sala de coleta
O ideal é que haja uma sala de coleta própria para servir aos pacientes pediátricos. 
Essa sala deve conter, além da mobília habitual, uma maca para as coletas dos RN, 
lactentes e crianças maiores, cuja contenção será mais bem feita no decúbito dorsal, 
ou para aquelas crianças e adolescentes que preferem colher deitadas. A maca deve 
permitir o acesso pelos seus dois lados, possibilitando plena mobilidade aos flebo-
tomistas e garantindo que a melhor e mais segura posição para a coleta seja possível.

Ter uma das paredes pintadas com motivos infantis, decorada com quadros 
coloridos e alguns brinquedos na sala pode tornar o ambiente mais aconche-
gante e mais humanizado, além de distrair a criança.

É importante que se consulte a legislação local para que se cumpram todas 
as exigências previstas pela vigilância sanitária do município ou estado com 
relação à infraestrutura.
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recepção do paciente
O paciente deve ser chamado pelo nome completo e deve ser permitido aos 
pais ou acompanhante entrarem na sala de coleta com a criança. A coleta de 
crianças deve sempre ser acompanhada pelos pais ou responsáveis.

Após checar os dados de identificação com o responsável, o flebotomista deve 
se dirigir à criança e, dependendo da idade, explicar o procedimento a ser feito, 
usando, preferencialmente, materiais próprios para treinamento. Não havendo 
disponível esse tipo de material, deve-se explicar aos pais o que será feito, com 
muita paciência. Para crianças maiores de 2 anos de idade, deve-se tentar expli-
car a elas o procedimento, com linguagem simples e própria para que ela entenda.

O flebotomista deve ser gentil, sorridente e procurar distrair a criança, agin-
do sempre com muito profissionalismo e transmitindo segurança.

O próximo passo é separar e identificar os tubos a serem utilizados, mos-
trando para o responsável as etiquetas com o nome da criança.

Na sequência, posiciona-se a criança para se proceder à coleta.

Posições para a coleta
O segredo de uma punção bem-sucedida é a posição adequada do paciente. 
As crianças devem estar em posição confortável e segura, garantindo parte do 
sucesso na punção venosa.

RN e lactentes devem ser puncionados deitados, em decúbito dorsal e com 
um dos pais ajudando a segurá-los. É muito importante que os pais fiquem no 
campo de visão da criança, deixando-a mais segura.

Nessas coletas, uma boa posição consiste em deitar a criança com as pernas 
para fora da maca. Um dos pais deita seu tronco sobre a criança, prendendo as 
pernas dela entre as suas pernas, e, com uma de suas mãos, imobiliza o ombro 
do braço a ser puncionado. É muito importante que os pais tenham entendi-
mento do procedimento para que possam ajudar de maneira eficiente; caso 
contrário, deve-se explicar o procedimento para os pais e solicitar a ajuda de 
outro flebotomista para fazer a contenção.

Em RN e lactentes, a opção é sempre a coleta de sangue capilar, que será 
amplamente discutida adiante. Quando se necessita coletar um volume maior 
de sangue de um RN ou lactente, uma alternativa é enrolar a criança em um 
cobertor ou lençol, imobilizando-a, mas fazendo que se sinta protegida e aque-
cida, deixando apenas o membro a ser coletado exposto.

Nos pré-escolares e escolares, havendo condições, sempre se deve perguntar 
aos pais a preferência de posição para a coleta: sentado ou deitado.
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Nas coletas sentadas, utiliza-se a própria cadeira de coleta. Nesses casos, a 
criança senta-se no colo do responsável, que deve prender as pernas do pa-
ciente entre suas pernas, imobilizando-as. Um dos braços do responsável deve 
abraçar o tórax de um lado ao outro, como um cinto de segurança, segurando 
a mão da criança que está livre e impedindo-a de atrapalhar a punção.

Existem outras posições que podem ser executadas e que dependem da ex-
periência do time de flebotomistas, mas o mais importante é o conforto e a 
segurança do paciente e do flebotomista.

sítios de punção
A escolha da veia a ser puncionada é o fator que mais afeta a qualidade e o 
desfecho do atendimento.

O flebotomista deve colocar o torniquete em mais de um local, à procura de 
uma veia bem visível ou palpável. Deve estar calmo e sem pressa.

A agulha só deve ser introduzida após se certificar da presença do vaso san-
guíneo naquele local.

Uma técnica que pode ser utilizada para evidenciação das veias é a transilu-
minação. O flebotomista utiliza uma ou duas fontes primárias de luz (a primeira, 
de alta intensidade; a segunda, LED). O equipamento transiluminador cutâneo 
é de grande auxílio para localizar veias por meio de feixes de luz emitidos no 
interior do tecido celular subcutâneo do paciente. O usuário deve fixar o garro-
te da maneira usual, deslizando o transiluminador pela pele, sempre aderido à 
superfície para não haver dispersão de luz. As veias são vistas como linhas escu-
ras. Uma vez definido o local da punção, o transiluminador é fixado na região 
escolhida, cuidando-se para não atrapalhar o fluxo sanguíneo. Em seguida, há 
introdução da agulha, completando o procedimento como de costume.

Diferentemente dos adultos, dos quais se coleta, preferencialmente, das 
veias da fossa antecubital, na área anterior do braço em frente e abaixo do coto-
velo, nas crianças, especialmente nas menores, dispõem-se de uma variedade 
maior de sítios adequados de punção.

Em RN e lactentes, podem-se puncionar as veias do dorso das mãos (veia dor-
sal superficial, veia dorsal metacarpal ou veias do arco venoso dorsal), da cabeça 
(veia temporal superficial) ou dos pés (veia tibial anterior, veia safena parva e 
veia safena magna), além dos sítios habituais dos adultos. Convém reforçar que a 
primeira opção para obtenção de sangue nessas crianças é a punção de calcanhar.

Evitam-se punções em locais onde existam bifurcações venosas, que podem 
propiciar formação de edemas, hematomas e interrupção do fluxo sanguíneo 
por causa da fragilidade do tecido vascular nesses locais.
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Não existem regras para a coleta de sangue; entretanto deve sempre prevale-
cer o bom senso, ou seja, um mesmo flebotomista não deve tentar coletar san-
gue mais de duas vezes do mesmo paciente, em caso de insucesso na punção.

Outro detalhe que não pode ser esquecido é que o torniquete deve ser colo-
cado 10 cm acima do local a ser puncionado, e sua aplicação não deve exceder 
1 a 2 minutos. Após esse tempo, ocorre aumento da pressão intravascular, com 
extravasamento de líquidos e pequenas moléculas para o espaço intersticial, 
resultando em hemoconcentração da amostra coletada, além de elevação do 
lactato, da amônia e queda do pH. Para as coletas de amônia, exame frequen-
temente solicitado em crianças para investigação de doenças metabólicas, não 
está indicado o uso do torniquete.

Com exceção da obtenção de amostras para a quantificação dos gases ar-
teriais, todas as outras amostras devem ser coletadas, preferencialmente, de 
veias periféricas.

Deve-se utilizar agulhas de pequeno calibre (20 x 5,5; 25 x 6 ou 25 x 7) ou 
escalpes (número 25 ou 27). Os sistemas a vácuo habituais devem ser utilizados 
com cuidado, pois a pressão negativa pode colabar a veia, impedindo o fluxo ade-
quado de sangue. Atualmente é possível encontrar tubos para coletas pediátricas 
a vácuo que possuem pressão negativa proporcional aos pequenos volumes de 
sangue.

Volume de sangue
Como regra geral, deve ser coletada a menor quantidade de sangue possível, 
especialmente entre os neonatos.

A quantidade de sangue que pode ser colhida com segurança de uma criança 
depende do volume total de sangue, o qual pode ser estimado pelo peso do paciente.

O volume de sangue circulante dos neonatos representa um percentual 
maior em relação ao seu peso, aproximadamente 75 a 110 mL/kg. Essa por-
centagem vai reduzindo à medida que a criança cresce, atingindo 65 a 80 mL/
kg nos adultos e nas crianças maiores.

Em geral, a retirada de 2,5 a 3 mL/kg a cada punção é considerada segura 
ou, ainda, 3 a 7% do volume de sangue circulante total. Para casos envolvendo 
coletas múltiplas, sugere-se que 5 a 10% do volume de sangue total possa ser 
retirado no prazo de um mês.

A Tabela 6.13.2 mostra a quantidade de sangue total e a quantidade de san-
gue que pode ser retirada a cada coleta e ao longo de 4 a 6 semanas.
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tabela 6.13.2 Quantidade de sangue total e que pode ser retirada em coleta

Peso (kg)

Volume total de 

sangue (ml) 

Volume por coleta 

isolada (ml)

(3 ml/kg) 

Volume retirado em 

4 a 6 semanas (ml)

5%

<	1,8 <	207 <	6 <	10

1,8	a	2,7 135	a	297 6	a	8 6	a	14

2,7	a	3,6 202	a	396 8	a	11 10	a	20

3,6	a	4,5 270	a	495 11	a	13 17	a	24

4,5	a	6,8 338	a	748 13	a	20 16	a	38

6,8	a	9,1 510	a	910 20	a	27 26	a	46

9,1	a	11,4 682	a	1.140 27	a	34 34	a	56

11,4	a	13,6 855	a	1.360 34	a	41 41	a	68

13,6	a	15,9 1.020	a	1.590 41	a	48 50	a	80

15,9	a	18,2 1.192	a	1.820 48	a	55 60	a	92

18,2	a	20,4 1.365	a	2.040 55	a	61 68	a	102

20,4	a	22,7 1.530	a	2.170 61	a	68 76	a	108

22,7	a	25,0 1.589	a	2.250 68	a	75 80	a	112

25,0	a	27,2 1.750	a	2.448 75	a	82 88	a	122

27,2	a	29,5 1.904	a	2.655 82	a	88 96	a	132

29,5	a	31,8 2.065	a	2.862 88	a	95 104	a	144

31,8	a	34,0 2.126	a	2.880 95	a	102 106	a	148

34,0	a	36,3 2.210	a	2.904 102	a	109 110	a	150

36,3	a	38,6 2.360	a	3.088 109	a	116 118	a	154

38,6	a	40,9 2.509	a	3.272 116	a	123 126	a	164

40,9	a	43,1 2.658	a	3.448 123	a	129 132	a	172

43,1	a	45,4 2.801	a	3.632 129	a	136 140	a	182
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Resultados de qualidade só são obtidos utilizando-se amostras de qualidade.
No dia a dia de um laboratório que lida com pacientes pediátricos, deve-se 

ter sempre em mente que o menor volume de sangue possível deve ser retirado, 
desde que não comprometa a qualidade da amostra.

Não se pode esquecer que, em tubos contendo anticoagulante, se não for 
coletado o volume preconizado pelo fabricante, haverá diluição maior da 
amostra e comprometimento do resultado do exame. Daí a necessidade dos 
laboratórios que realizam exames em crianças, especialmente os que traba-
lham com UTI neonatais, adquirirem os microcoletores para a coleta nesses 
pacientes.

Contudo, os equipamentos estão trabalhando com volume cada vez meno-
res de sangue total, plasma ou soro; a maior parte dos equipamentos automa-
tizados de hematologia e bioquímica operam com volumes que variam entre 
10 e 100 mcL por exame.

Estima-se que 25% ou mais do volume de sangue retirado é coletado em 
excesso e desprezado sem ser utilizado, sendo causa de anemia iatrogênica nos 
pequenos pacientes.

As amostras coletadas em tubos contendo anticoagulante devem ser bem 
homogeneizadas durante e após o procedimento da coleta, evitando a forma-
ção de microcoágulos e necessidade de nova amostra.

Deve-se seguir rigorosamente as instruções dos fabricantes quanto ao nú-
mero de inversões nos tubos, bem como quanto ao intervalo para centrifuga-
ção, a força e o tempo de centrifugação.

Cuidado e atenção com as coletas pediátricas, pois a maioria das trans-
fusões sanguíneas em RNBP e RNEBP decorre de inúmeras punções para 
coleta de sangue para realização de exames laboratoriais, como já referido 
anteriormente.

sequência de tubos
Para evitar a possibilidade de contaminação com aditivos de um tubo para 
outro, o CLSI estabeleceu uma ordem de coleta que deve ser seguida.

São definidas duas sequências: a sequência para tubos plásticos e a sequên-
cia de coleta com tubos de vidro.

Sequência de coleta para tubos plásticos de coleta de sangue:

1.	 Frasco para hemocultura.
2.	 Tubos com citrato (tampa azul-claro).
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3.	 	Tubos para soro com ativador de coágulo, com ou sem gel separador (tam-
pa vermelha ou amarela).

4.	 Tubos com heparina com ou sem gel separador de plasma (tampa verde).
5.	 Tubos com EDTA (tampa roxa).
6.	 Tubos com fluoreto (tampa cinza).

Segundo o CLSI, é obrigatória a coleta em tubo de descarte ou em tubo sem 
ativador de coágulo antes do tubo com citrato quando este for destinado à rea-
lização de alguns exames específicos de coagulação, como proteína C, proteína 
S e anticoagulante lúpico, evitando-se, assim, interferência pela tromboplas-
tina tecidual. Esse primeiro tubo pode ser um outro tubo de citrato quando 
também houver a necessidade de coleta de sangue para exames básicos de 
coagulação, como tempo de protrombina, tromboplastina e fibrinogênio. Para 
exames de TAP e TTPA, não é necessária a coleta de um tubo de descarte, a 
não ser que a coleta esteja sendo realizada com escalpe. Nesse caso, deve-se 
usar tubo de desprezo. Essa sequência deve ser cuidadosamente analisada pela 
necessidade de se coletar sempre o menor volume de sangue possível.

Sequência de coleta para tubos de vidro de coleta de sangue:

1.	 Frasco para hemocultura.
2.	 Tubos para soro vidro-siliconizados (tampa vermelha).
3.	 Tubos com citrato (tampa azul-claro).
4.	 	Tubos para soro com ativador de coágulo com gel separador (tampa amarela).
5.	 Tubos com heparina com ou sem gel separador de plasma (tampa verde).
6.	 Tubos com EDTA (tampa roxa).
7.	 Tubos com fluoreto (tampa cinza).

Em crianças, é muito comum a coleta com escalpe e, quando o primeiro tubo 
a ser coletado for o de citrato ou um de menor volume de aspiração, deve-se 
colher um tubo de descarte. Esse tubo deve ser usado para preencher com san-
gue o espaço morto do tubo vinílico do escalpe, assegurando a manutenção da 
proporção entre sangue e anticoagulante no tubo e também o volume exato de 
sangue dentro do tubo.

Atualmente, estão disponíveis no mercado tubos pediátricos de mesmo ta-
manho dos tubos convencionais, ou seja, completamente adaptáveis à robótica 
dos equipamentos e máquinas e facilmente manuseáveis pela equipe da coleta, 
mas que permitem a coleta de quantidade inferior de sangue por tubo.
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Coletas esPeCIaIs
As coletas de sangue especiais incluem as coletas arteriais e as coletas de san-
gue capilar (microcoletas).

Coleta arterial
A coleta de sangue de artérias deve estar restrita ao estudo dos gases arteriais 
(gasometria arterial) ou após tentativas infrutíferas de punção venosa. Atual-
mente, o uso de dispositivos que medem a saturação de oxigênio (oxímetros 
de pulso) reduziu muito a necessidade de coleta de gasometria arterial e, com 
isso, a espoliação sanguínea dos RN, especialmente entre os RNPT.

Para a punção arterial, segue-se a seguinte ordem: artéria radial, artéria ti-
bial posterior, artéria pediosa dorsal, artéria temporal e artéria braquial. Em 
nenhuma hipótese deve ser coletada amostra de sangue para análises labora-
toriais da artéria femoral.

A coleta de sangue arterial, quando indicada, deve ser realizada apenas pelo 
médico ou pela equipe de enfermagem especialmente capacitada.

Conforme dito anteriormente, a coleta de sangue arterial deve ser indicada 
apenas em casos restritos e evitada sempre que possível, tendo em vista os 
numerosos e, por vezes, irreparáveis danos que podem ocorrer. Dentre os pro-
blemas mais comuns, destacam-se: os espasmos arteriais, trombose e necrose 
do local irrigado pela artéria em questão.

A compressão do sítio de punção deve ser ininterrupta e durar mais de 5 minutos.

Coleta de sangue capilar
Para todos os RN e lactentes, a melhor opção para obtenção de sangue é por 
meio da microcoleta, por punção capilar. O sangue obtido de punção capilar é 
formado por uma mistura de sangue de vênulas, arteríolas e fluidos intersticial 
e intracelular. O sangue é obtido através da punção da ponta do dedo (terceiro 
quirodáctilo) ou do calcanhar.

Na punção digital (Figura 6.13.1), a lanceta perfura a face palmar interna 
ou externa da falange distal do dedo médio. Quando realizada no calcanhar 
(Figura 6.13.2), a perfuração é na face lateral plantar.

As punções digitais, em geral, são feitas em crianças maiores de 1 ano de 
idade e adultos para monitoração de glicemia capilar, para realização de outros 
testes remotos, para hemograma ou leucograma seriados. Em pacientes gran-
des queimados e idosos com muita dificuldade de obtenção de sangue, essa via 
também pode ser utilizada.
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Nos RNT, RNPT, RNMBP e RNEBP, a melhor opção de coleta de sangue 
venoso é a punção do calcanhar.

A técnica é muito simples e utilizada rotineiramente, para a coleta do teste 
de triagem neonatal (teste do pezinho). A lanceta a ser utilizada deve ser sele-
cionada com base na quantidade de sangue a ser coletada e o local da punção. 
Nos RNT, a profundidade da punção não deve exceder 2,4 mm, para não 
atingir o calcâneo. Para tanto, deve-se usar lancetas de 2 a 2,25 mm de pro-
fundidade, com disparo semiautomático e trava de segurança. Para os RNPT, 
a profundidade deve ser menor ainda. Há, no mercado, lancetas especiais 
para os prematuros, que atingem 0,85 mm de profundidade e produzem um 
corte pendular, um pouco mais extenso, permitindo a saída de quantidade 
maior de sangue.

O local de punção deve ser a face lateral, externa ou interna, dos pés, tendo 
em vista este ser local de maior distância entre o osso calcâneo e a pele. Não 
deve ser puncionada a região central do calcanhar, pois a distância entre a pele 
e o osso é muito pequena, e punções podem levar a infecções e até a osteomie-
lite de calcâneo.

Para a punção, o calcanhar deve estar posicionado entre o polegar e o indi-
cador, e a lanceta deve ser introduzida perpendicularmente. Não se deve fazer 
ordenha do calcanhar, pois pode levar à contaminação da amostra com fluidos 
intracelulares.

Antes da punção, deve-se aquecer a região com água morna, promovendo 
vasodilatação dos capilares, o que provoca aumento no fluxo de sangue em até 
sete vezes, favorecendo a obtenção de maiores e mais adequados volumes.

Para o aquecimento, usa-se uma toalha úmida à temperatura não superior 
a 42ºC sobre a área a ser puncionada, durante 3 a 5 minutos. A utilização de 
toalhas com temperaturas maiores pode provocar queimaduras. A punção deve 
ser realizada imediatamente após o aquecimento local.

A punção deve ser feita perpendicularmente à superfície da pele e a primei-
ra gota deve ser desprezada, pois está contaminada com fluidos celulares. As 
gotas subsequentes devem ser colocadas nos microcoletores específicos com 
auxílio do funil ou do tubo capilar.

O local não deve ser massageado nem ordenhado para evitar hemólise e 
diluição da amostra com líquidos intersticial e intracelular.

Deve-se estar atento para que a amostra não hemolise e prejudique as aná-
lises laboratoriais. A hemólise é um dos maiores problemas encontrados nas 
amostras de sangue dos pacientes pediátricos.



216

fIgura 6.13.1 Coleta	de	sangue	capilar	por	punção	digital.

fIgura 6.13.2 Coleta	de	sangue	capilar	por	punção	no	calcanhar.
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Os microtubos permitem a coleta de 200 a 600 mcL de sangue, dependendo 
do tubo. Quando o microtubo estiver com o volume completo, deve ser troca-
do pelo subsequente, sempre obedecendo a ordem de coleta.

A ordem de coleta definida pelo CLSI para amostras capilares é:

1.	 Microtubo com EDTA (lilás).
2.	 Microtubo com heparina (tampa verde).
3.	 Microtubo com fluoreto (dourado).
4.	 Microtubo para soro (vermelho).

Após a coleta, os microtubos devem ser gentilmente homogeneizados de 5 a 20 
vezes, conforme instrução do fabricante.

Os riscos da punção do calcanhar são a osteomielite de calcâneo, a condrite 
necrotizante de calcâneo e celulite dessa região.

frasCos de Coleta e antICoagulantes
Uma variedade de tubos de coleta e microcoletores está à disposição dos pa-
cientes pediátricos. Muitos tubos têm o tamanho igual ao tubo de coleta de 
adultos, mas o volume a ser coletado é bem inferior. Tais tubos adaptam-se 
perfeitamente à robótica dos equipamentos.

Estão disponíveis os tubos para coleta de soro, com e sem ativador de coá-
gulo, e com gel separador, com ativador de coágulo e com acelerador de coá-
gulo. Os tubos com anticoagulante incluem tubos contendo EDTA, heparina, 
fluoreto e citrato.

A coleta deve ser feita como descrita nos itens previamentes apresentados.
Quanto aos microcoletores, estão disponíveis no mercado microcoletores 

sem anticoagulantes e com anticoagulantes, para exames feitos no sangue total 
ou no plasma.

estabIlIdade da amostra
A estabilidade de uma amostra é definida pela capacidade dos seus elementos 
se manterem nos valores iniciais, dentro dos limites de variação aceitáveis, por 
um determinado período.

De maneira geral, os tempos referidos de armazenagem das amostras pri-
márias consideram os seguintes limites para a temperatura:

•	 ambiente – entre 18 e 25ºC;
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•	 refrigerado – de 4 a 8ºC;
•	 congelado – 20ºC negativos.

Duas variáveis devem ser levadas em conta quando o assunto é estabilidade da 
amostra: o tempo e a temperatura de armazenamento. Inúmeras substâncias 
se mantêm estáveis por alguns dias quando refrigeradas, enquanto outras se 
mantêm por anos, se congeladas.

Para a dosagem de bilirrubina e algumas vitaminas, o tubo deve estar prote-
gido da luz, evitando a degradação do material. Existem, disponíveis no mer-
cado, tubos preparados com proteção à radiação luminosa, garantindo maior 
qualidade no transporte e armazenamento da amostra e dispensando procedi-
mentos alternativos, como o uso de papel alumínio ou carbono.

Alguns analitos, como certas enzimas e fatores de coagulação, são termoins-
táveis, ou seja, nem sempre a refrigeração ou o congelamento garantem a in-
tegridade da amostra.

As amostras que necessitam ser congeladas devem ser acondicionadas em 
gelo seco para seu transporte.

transPorte da amostra
O transporte deve ocorrer no menor tempo possível, e as amostras devem ser 
acondicionadas em maletas que ofereçam garantia de biossegurança no trans-
porte. Na prática, utiliza-se a regra de que, quando não houver especificação 
de tratamento especial para o acondicionamento ou transporte do material, 
este pode ser deslocado dos postos ou unidades de coleta em caixas térmicas 
contendo gelo reciclável, calçado por flocos de isopor ou papel jornal. Assim, 
conserva-se mais a temperatura das amostras, que podem ser mantidas à tem-
peratura ambiente.

Os tubos contendo as amostras não devem estar em contato direto com o 
gelo para evitar hemólise.

Quando as amostras do paciente serão enviadas para um laboratório distan-
te, as regras de biossegurança devem ser cumpridas à risca.

O documento do CLSI H18-A3, Procedures for the handling and processing 
of blood specimens; approved guideline, 3.ed., descreve todos os procedimentos 
para a manipulação e o transporte de amostras.
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CrItérIos de aCeItabIlIdade
Cada amostra coletada de pacientes pediátricos gera significativa espoliação 
de sangue e muita ansiedade na criança e nos pais; portanto, deve ser tratada 
com muita atenção e cuidado, evitando-se rejeições da amostra e convocações 
de nova coleta.

Algumas situações, porém, são inadmissíveis e as amostras devem ser re-
jeitadas. Essas situações compreendem as amostras não identificadas ou cole-
tadas em tubos incorretos, bem como amostras contendo dados discordantes 
na etiqueta e no formulário e aquelas inadequadamente transportadas ou pre-
servadas.

O laboratório, ao rejeitar determinada amostra, deve acionar imediatamen-
te o pessoal responsável pela coleta, notificando-os para que providenciem 
nova amostra.

Amostras aceitas sob condição incluem as amostras com volume insuficien-
te, as lipêmicas, ictéricas e com hemólise. Esses casos devem ser analisados 
individualmente pela equipe técnica.

O laboratório deve ter uma política escrita detalhando suas condições de 
rejeição de amostras, bem como as condições das amostras aceitas.
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glossÁrIo
Alguns termos serão utilizados no texto e devem ser esclarecidos.

1.	 	Recém-nascido (RN): criança, desde o corte do cordão umbilical até 28 
dias de vida após o nascimento.

2.	 Quanto ao peso de nascimento, os recém-nascidos são classificados em:
	– Recém-nascido de baixo peso (RNBP): recém-nascido que, ao nascer, 

pesa menos que 2.500 g.
	– Recém-nascido de muito baixo peso (RNMBP): recém-nascido que, ao 

nascer, pesa entre 1.000 e 1.499 g.
	– Recém-nascido de extremo baixo peso (RNEBP): recém-nascido que, ao 

nascer, pesa menos que 1.000 g.
3.	 Quanto à idade gestacional (IG), os recém-nascidos são classificados em:

	– Recém-nascido a termo (RNT): nascido entre 37 e 41 semanas e 6 dias de 
idade gestacional.
	– Recém-nascido pós-termo (RNPoT): nascido com idade gestacional 

igual ou superior a 42 semanas.
	– Recém-nascido pré-termo ou prematuro (RNPT): recém-nascido com 

menos de 37 semanas de idade gestacional.
4.	 Os recém-nascidos pré-termo são classificados em:

	– Recém-nascido pré-termo tardio: nascido entre 34 e 36 semanas e 6 dias 
de idade gestacional.
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	– Recém-nascido muito prematuro: nascido entre 30 e 33 semanas e 6 dias 
de idade gestacional.

	– Recém-nascido pré-termo extremo: nascido entre 26 e 29 semanas e 6 
dias de idade gestacional.

	– Recém-nascido microprematuro: nascido com menos de 26 semanas de 
idade gestacional.

5.	 Lactente: crianças de 29 dias de vida até os 2 anos de idade.
6.	 Pré-escolar: crianças a partir dos 2 até os 6 anos de idade.
7.	 Escolar: crianças dos 7 aos 10 anos de idade.
8.	 	Adolescentes: idade dos 10 aos 19 anos, segundo a Organização Mundial 

da Saúde (OMS).
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6.14.  Coleta de sangue na síndrome coronariana aguda

Introdução
Antigamente, o diagnóstico do infarto do miocárdio era firmado utilizando 
dois dos três critérios adotados pela Organização Mundial da Saúde (OMS): 
história clínica, alterações eletrocardiográficas e elevação dos marcadores de 
necrose miocárdica (CK total, CK-MB e troponina). Após a chegada das tro-
poninas de alta sensibilidade, as diversas sociedades médicas espalhadas pelo 
mundo passaram a considerar, como critério diagnóstico, a elevação da tropo-
nina associada ao quadro clínico compatível com doença coronariana aguda. 
O infarto pode ser classificado de duas maneiras: síndrome coronariana aguda 
(SCA) com ou sem elevação do segmento ST no eletrocardiograma (ECG). O 
primeiro exame que o paciente realiza ao chegar ao pronto-socorro é o ECG, e 
este define se o paciente apresenta alteração ou não. Na grande maioria das ve-
zes, os pacientes são classificados como SCA sem supra deste segmento e, nes-
ses casos, a utilização da troponina de alta sensibilidade torna-se fundamental.

O infarto pode ser gerado por diversas causas, mas a principal delas é a 
diminuição do aporte de oxigênio gerado por uma obstrução de uma ou mais 
artérias que irrigam o miocárdio. A partir de então, as células afetadas (cardio-
miócitos) sofrem sua lise. As troponinas cardíacas de alta sensibilidade dispo-
níveis no mercado são altamente específicas desse tipo celular, sendo liberadas 
e detectadas por esses ensaios. Enquanto não havia ensaios sensíveis de tro-
ponina disponíveis, não era possível mensurar a lise de pequenas quantidades 
de células (pequenos infartos), mas, com a chegada dos novos ensaios, isso 
passou a ser viável.
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troponIna serIada para o dIagnóstICo  
da síndrome CoronarIana aguda (sCa)
Por causa da capacidade de detectar pequenas lesões, o ensaio perdeu sua es-
pecificidade em dosagem única isolada para o diagnóstico do infarto, pois a 
troponina cardíaca pode sofrer elevação com qualquer outra patologia/proce-
dimento que direta ou indiretamente agridam o músculo cardíaco, entre elas: 
pericardite, miocardite, cirurgias, tromboembolismo pulmonar, cateterismo, 
angioplastia, insuficiência cardíaca, sepse, etc. Para se ganhar especificidade, 
além da perfeita indicação pré-teste (suspeita clínica), o teste deve ser solicita-
do de forma seriada a cada 2 a 3 horas de acordo com o protocolo determinado 
pelos serviços que utilizam o teste. A variação superior a 30% (delta de variação), 
em média, entre uma dosagem e outra é o diferencial para o ganho de especifi-
cidade no diagnóstico da SCA. Cada ensaio de troponina de alta sensibilidade 
apresenta suas características de desempenho e, como descrito anteriormen-
te, cada laboratório em contato com o corpo clínico do hospital deve avaliar 
criteriosamente o intervalo de dosagens e a variação entre as metodologias. 

alto valor predItIvo negatIvo
O grande diferencial no implemento da sensibilidade analítica foi permitir um 
elevadíssimo valor preditivo negativo. O teste negativo (abaixo do ponto de 
corte determinado pelo laboratório utilizando como critério para definição o 
percentil 99 e não excedendo 20% no coeficiente de variação) implica o des-
carte do diagnóstico de infarto.

Fase pré-analítICa
No diagnóstico da SCA, o tempo é fundamental para a preservação do múscu-
lo cardíaco, porém, todos os cuidados pré-analíticos devem ser tomados para 
que o diagnóstico não seja feito de forma inadequada.

Os dois principais analitos utilizados para o diagnóstico e o prognóstico na 
SCA são as troponinas T e I, descritos anteriormente, e os peptídeos natriu-
réticos (BNP e NT-proBNP), que agregam valor na avaliação prognóstica dos 
pacientes.

troponInas de alta sensIbIlIdade
1. Tempo de jejum: não é necessário realizar jejum para coletar troponinas.
2.  Prática de exercício físico: o esforço físico intenso gera pequenas lesões 

miocárdicas mensuráveis pelos ensaios sensíveis de troponinas. Depen-
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dendo da extensão do dano miocárdico, ela pode permanecer elevada por 
alguns dias; na grande maioria das vezes, quando se eleva, ela permanece 
detectável por apenas dois dias.

3.  Tipo de amostra ideal: a amostra ideal deve ser verificada na bula do kit 
reagente utilizado. Na grande maioria dos ensaios, o soro é a amostra refe-
rência, porém, em algumas situações, o plasma é aceito.

4.  Tipo de anticoagulante: caso a amostra seja o plasma, o tipo de anticoagu-
lante utilizado deve ser avaliado na bula do kit reagente utilizado.

5.  Procedimento de coleta: sem procedimentos diferenciados para a obtenção 
da amostra de sangue em relação aos sítios de coleta. Preferencialmente, 
veia antecubital.

6.  Interferentes: para que não haja surpresas na interpretação da troponi-
nas, um importante interferente deve ser destacado: a hemólise. A Figura 
6.14.1 apresenta um gráfico ilustrativo evidenciando um exemplo no qual 
a hemólise pode interferir, gerando resultados falso-positivos ou falso-ne-
gativos. As limitações proporcionadas pela hemólise nos demais métodos 
devem ser avaliadas na bula reagente fornecida pelo fabricante.

7. Estabilidade da amostra:
 – geladeira = 2 a 8ºC (7 dias);
 – freezer = -20ºC (30 dias);
 – superfreezer = -80ºC (6 meses a alguns anos);
 – nitrogênio= -196ºC (vários anos).

FIgura 6.14.1 Estudo de caso: efeito da hemólise no ensaio de troponinas 
cardíacas I e T.
Fonte: adaptado de Bais, 2010.1
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peptídeos natrIurétICos (bnp e nt-probnp)
Os dois peptídeos natriuréticos mais utilizados na prática clínica são o BNP 
(brain natriuretic peptide) e sua fração N-terminal (NT-proBNP). Esses analitos 
são importantes na avaliação do paciente com insuficiência cardíaca e também 
podem ser solicitados para os pacientes com SCA, como avaliação prognóstica.

Quanto aos quesitos de fase pré-analítica dos dois peptídeos, o NT-proBNP 
apresenta vários benefícios diante do BNP. Com o passar do tempo, o BNP 
degrada tanto em temperatura ambiente quanto em geladeira (2 a 8ºC). O NT-

-proBNP, por sua vez, apresenta maior estabilidade da amostra em temperatu-
ra ambiente e também em geladeira:

•	 tempo de jejum: não é necessário o jejum para coleta dos peptídeos natriu-
réticos;

•	 prática de exercício físico: pacientes que já apresentam algum grau de dis-
função de contratilidade miocárdica podem apresentar elevações nos níveis 
dos peptídeos natriuréticos após atividade física;

•	 tipo de amostra ideal, anticoagulante e estabilidade de amostra seguem na 
Tabela 6.14.1.

tabela 6.14.1 tipos de amostras e estabilidade in vitro e in vivo dos peptídeos 

natriuréticos

  nt-probnp bnp

Tipo de amostra Plasma (EDTA) ou soro Plasma (EDTA)

Estabilidade in vitro – plasma EDTA 2 dias – temperatura 

ambiente

4 horas – temperatura 

ambiente

Estabilidade in vivo 60 a 120 minutos 20 minutos

O EDTA é o anticoagulante-padrão para a obtenção do sangue total (utili-
zado em algumas plataformas de TLR/POCT) ou extração do plasma, porém, 
esta informação deve ser checada na bula do kit comercial utilizado:

•	 procedimento de coleta: sítios de coleta – sem procedimentos diferenciados 
para obtenção da amostra de sangue. Preferencialmente veia antecubital;

•	 interferentes: a hemólise é um interferente para os ensaios dos peptídeos 
natriuréticos, mas a variação não representa grande diferença com impacto 
na decisão clínica.
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A interpretação dos resultados dos peptídeos natriuréticos deve ser realizada 
com critério, visto que são vários os fatores que podem fazer com que este 
analito sofra elevação (perda de função renal, idade avançada, entre outros) 
ou diminuição (obesidade). Essas variações não são interferentes em relação 
ao método/pré-analíticos, mas alterações fisiopatológicas que cursam com a 
variação nos resultados.

reFerênCIa bIblIográFICa
1. Bais R. The effect of sample hemolysis on cardiac troponin I and T assays. Clin Chem 2010; 
56(8):1357-9.

bIblIograFIa
1. Tsai SH, Lin YY, Chu SJ, Hsu CW, Cheng SM. Interpretation and use of natriuretic peptides 
in non-congestive heart failure settings. Yonsei Med J 2010; 51(2):151-63.
2. Wu AHB, Lu QA, Todd J et al. Short and long term biological variation in cardiac tropo-
nin i measured with a high-sensitivity assay: implications for clinical pratice. Clin Chem 2009; 
55(1):52-9.
3. Yeo KT, Wu AH, Apple FS et al. Multicenter evaluation of the Roche NT-proBNP assay and 
comparison to the Biosite Triage BNP assay. Clin Chim Acta 2003; 338:107-15.
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6.15.  Coleta de sangue em testes de coagulação*

Os exames de coagulação são amplamente utilizados na prática médica. 
Sua solicitação está indicada para a avaliação da hemostasia por meio dos exa-
mes convencionais incluídos no coagulograma e na investigação de doenças 
hemorrágicas e trombóticas.

O coagulograma é um exame de triagem realizado na rotina de pré-opera-
tórios. Em um perfil completo, os seguintes testes estão incluídos: tempo de 
sangramento (TS), tempo de tromboplastina parcial ativado (TTPA), tempo 
de protrombina (TP)/INR, tempo de trombina (TT) e dosagem de fibrino-
gênio. É, portanto, um eficiente método de análise do sistema de coagulação 
como um todo.

Para a coleta desses exames, é fundamental que o profissional esteja devida-
mente treinado e capacitado para a função, pois são exames sensíveis, e qual-
quer falha na técnica pode afetar diretamente seus resultados, além de ter um 
papel importante na qualidade do processo.

Antes do procedimento de coleta, deve haver uma avaliação da solicitação 
médica com os exames lançados no sistema e conferência de etiquetas para 
identificação dos tubos e do paciente, garantindo que a coleta seja feita de 
acordo com a solicitação e com identificação adequada.

* Colaboraram na elaboração deste texto a enfermeira Lucélia de Oliveira Ricardi e o 
farmacêutico Valdir Fernandes Aranda.
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O profissional que realizará a coleta deve se apresentar ao paciente, explicar 
o procedimento a ser realizado e verificar se a pessoa faz uso de alguma me-
dicação, pois essa informação é muito importante no momento da avaliação 
do resultado. Deve-se realizar uma abordagem direta com relação ao uso de 
medicações anticoagulantes e antiagregantes plaquetários.

A posição do paciente durante a coleta é muito importante durante o pro-
cesso. O paciente deve sentar-se confortavelmente em uma cadeira, de prefe-
rência com apoio para os braços, a fim de garantir um procedimento adequado 
e prevenir quedas, caso o paciente venha a perder a consciência.

A escolha do membro a ser puncionado deve ser feita com critério. No 
caso de pacientes internados, não se deve colher exames em membro que 
esteja com acesso venoso e/ou sendo administradas medicações, bem como 
se deve evitar membro que esteja com alguma lesão ou hematoma. Os locais 
de punção mais frequentemente utilizados são as veias cubital mediana e 
cefálica.

O torniquete é empregado para aumentar a pressão intravascular, o que fa-
cilita a palpação da veia e o preenchimento dos tubos de coleta. O modelo 
utilizado deve ser de uso único, descartável, preferencialmente livre de látex. 
O torniquete não deve permanecer mais que um minuto, pois pode ocorrer 
estase localizada, hemoconcentração e infiltração de sangue para os tecidos, 
alterando o resultado dos exames.

A antissepsia do local a ser puncionado deve ser feita com álcool etílico ou 
isopropílico a 70% e visa a prevenir a contaminação do paciente e da amostra. 
Deve-se deixar secar naturalmente o local antes de proceder à punção; nunca 
se deve assoprar ou abanar.

Antes da colocação das luvas, a mão deve ser higienizada, evitando conta-
minação cruzada. Essa higienização pode ser realizada com água e sabão ou 
com gel alcoólico.

O material de coleta deve ser padronizado para garantir que o profissional 
tenha todo o treinamento e saiba manipular os materiais com qualidade.

O profissional deve fazer uma avaliação dos acessos venosos do paciente 
para escolher adequadamente o calibre da agulha, para que a coleta não seja 
traumática e a amostra esteja apropriada para a análise.

Se a opção para a punção venosa for o uso de escalpe, o primeiro tubo deve 
ser descartado por causa do “espaço morto” da extensão do material. Para a 
coleta de exames de coagulação, o ideal é que não haja intercorrências na co-
leta. Se o profissional tiver que fazer manobras no momento da coleta, como 
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ficar procurando a veia com a agulha já puncionada ou massageando o local 
para a obtenção da amostra, esses procedimentos podem alterar os resultados. 
O ideal é que a punção seja única, proporcionando conforto e segurança para 
o paciente e qualidade na amostra colhida.

A comunicação com a área técnica, caso haja alguma intercorrência no mo-
mento da coleta, é importante para uma adequada análise crítica dos resulta-
dos e para avaliar se as alterações foram decorrentes de problemas pré-analíti-
cos. Nesse caso, é fundamental que seja feita uma nova coleta.

Para os exames de coagulação, o mais indicado são materiais que conte-
nham vácuo, diminuindo a manipulação das amostras. É sempre indicado que 
o profissional respeite o volume do tubo a ser coletado, garantindo, assim, a 
proporção adequada entre a amostra e o anticoagulante nos exames de coagu-
lação. Esse cuidado é fundamental para garantir acurácia no resultado.

Após a coleta, as amostras devem ser homogeneizadas por inversão de 5 
a 10 vezes, para garantir o contato de toda a amostra com o anticoagulante. 
Recomenda-se que, ao final do exame, a pessoa pressione o local onde está a 
veia utilizada por alguns minutos, para que não surjam hematomas na região. 
Também é importante evitar tomar sol no local, assim como não fazer esforços 
com o braço no dia após a coleta do exame.

Deve-se cuidar para que a compressão no local da punção no paciente que 
toma medicações anticoagulantes seja mais rigorosa. A esse paciente também 
está indicado o uso de um curativo no local e a orientação de não fazer esforço 
por aproximadamente uma hora, evitando, assim, o hematoma.

Após a coleta do sangue, as amostras devem ser armazenadas em local ade-
quado ou devem ser imediatamente encaminhadas para processamento, de 
acordo com o fluxo já definido pelo responsável do setor de coleta.

VariáVeis pré-analítiCas em Coagulação
É muito importante conhecer os fatores que afetam a qualidade da amostra 
antes do início dos testes de coagulação para obtenção de resultados confiáveis 
e de qualidade, mesmo que todo o processo de controle de qualidade esteja 
satisfatório. As decisões e conclusões que seguem os resultados de exames só 
serão válidas se estes forem confiáveis.

Sendo assim, é indispensável o conhecimento sobre o preparo do paciente, 
a coleta, o transporte e a manipulação das amostras, sempre seguindo proce-
dimentos determinados e que foram validados pelo laboratório.
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prinCipais VariáVeis pré-analítiCas
Existem três grupos de variáveis importantes desde o pedido médico até a reali-
zação do exame:

1.  Coleta da amostra: identificação do paciente, técnica de coleta, volume e 
tubo corretos.

2. Manuseio da amostra: transporte, centrifugação, estocagem.
3. Paciente: fisiologia e patologia.

O horário da coleta é fundamental, bem como a atenção para as orientações 
específicas para cada exame e as informações a respeito de medicações utiliza-
das pelo paciente que podem interferir nos resultados, além do jejum.

As amostras para os testes de coagulação devem ser coletadas em tubos con-
tendo citrato de sódio a 3,2%, respeitando a proporção de 9 partes de sangue total 
para 1 parte de anticoagulante e o preenchimento estabelecido no próprio tubo. 
Se a proporção não for respeitada (preenchimento abaixo ou acima do nível do 
tubo), pode haver resultados inadequados para testes dependentes de cálcio.

Amostras com hematócrito maiores que 55% podem ocasionar falsos pro-
longamentos no TP, TTPA e fatores de coagulação. A correção deve ser efetua-
da com a fórmula:

C = 1,85 × 10–3 (100 – Ht) × V
em que:

C = volume de citrato em mL;
V = volume de sangue total em mL;
Ht = hematócrito em %.

As amostras para testes que utilizam plasma pobre em plaqueta (PPP) de-
vem ter contagem plaquetária inferior a 10.000 plaquetas/mm³ e devem ser 
centrifugadas por aproximadamente 3.500 rpm por 15 minutos à temperatura 
ambiente (TA – não exceder 25°C). Em alguns casos, a centrifugação refrige-
rada pode ser usada (4°C) .

Alguns procedimentos requerem a dupla centrifugação, ou seja, o PPP da 
primeira centrifugação é transferido para outro tubo plástico e centrifugado 
pela segunda vez, sendo que a porção inferior não deve ser utilizada porque 
contém plaquetas remanescentes da primeira centrifugação.
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Amostras não centrifugadas ou centrifugadas para o procedimento dos tes-
tes de coagulação (TTPA, TT, fibrinogênio, inibidores e fatores, etc.) podem 
ser mantidas à temperatura ambiente por até quatro horas.

A agitação mecânica excessiva (transporte de carro e motocicleta) pode 
contribuir para a ativação da coagulação.

Seguem abaixo as orientações básicas e obrigatórias, com relação a esta-
bilidade e armazenamento da amostra, para os exames de coagulação mais 
solicitados na prática médica:

•	 tempo de protrombina (TP): o sangue total é estável à temperatura ambien-
te por quatro horas, e o plasma, à temperatura ambiente ou geladeira por 24 
horas, podendo ser congelado e estável por duas semanas;

•	 tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPA): este teste deve ser priorizado.

Como o fator VIII é termolábil, a amostra armazenada em condições não padroni-
zadas pode degradar-se rapidamente, levando a um resultado falsamente alterado.

Na centrifugação inadequada, com presença de plaqueta acima de 10.000/
mm³, ocorre liberação de fator plaquetário 4 (PF4), levando à neutralização da 
heparina. Portanto, deve-se separar o plasma das células o mais rápido possí-
vel em até uma hora.

O plasma pode ser estocado em geladeira até quatro horas ou congelado por 
até duas semanas.

Níveis de fator VIII elevados podem encurtar o resultado do TTPA.

•	 Tempo de trombina (TT): sangue total estável em geladeira até quatro horas 
e congelado por até duas semanas;

•	 fibrinogênio: sangue total estável por quatro horas, plasma à TA por até 
duas horas, em geladeira até quatro horas e congelado por até duas semanas.

Anticoagulantes, heparina com concentração maior que 0,6 UI/mL, hirudi-
na e argatroban podem diminuir falsamente a dosagem do fibrinogênio pelo 
método de Clauss, assim como os produtos de degradação de fibrina (PDF), 
quando maiores que 30 mcg/mL.

Amostras para screening e dosagem dos fatores VII, VIII e VWF devem ser 
mantidas à TA para evitar a ativação por baixa temperatura.

•	 Dosagem de fatores: deve-se evitar a contaminação por heparina na coleta.
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Anticoagulantes como heparinas, hirudin e argatroban, podem interferir, 
agindo como inibidores, resultando em falsa diminuição dos níveis dos fatores.

Anticoagulante oral tipo varfarina diminui os fatores II, VII, IX e X, além 
das proteínas C e S.

Após centrifugação da amostra, o plasma separado pode ficar à TA por até 
duas horas, geladeira por até quatro horas e congelados em freezer a -80°C, já 
que os fatores de coagulação são estáveis a esta temperatura, por seis meses.

Os fatores VIII e V degradam se o processo de descongelamento for longo.

•	 Pesquisa de anticoagulante tipo lúpico (AL): deve-se proceder à dupla cen-
trifugação antes do congelamento.

Amostras de plasma podem ser estocadas em geladeira por até quatro horas ou 
congeladas em freezer à -80°C por até seis meses.

Inibidor de fator VIII pode levar a resultado falso-positivo para AL.
Os plasmas devem ser descongelados, sendo transferidos imediatamente a 

banho-maria (37°C) por 2 a 5 minutos e homogeneizados gentilmente por 
inversão.

No descongelamento lento à baixa temperatura pode ocorrer a formação de 
crioprecipitados com redução de fator VIII, VWF e fibrionogênio.

Repetidos ciclos de congelamento e descongelamento podem afetar os ní-
veis de fatores.

agregação plaquetária
O plasma rico em plaquetas (PRP) para testes de função plaquetária é prepa-
rado por meio da centrifugação do sangue anticoagulado à TA por aproxima-
damente 1.000 rpm por 10 minutos, e o sobrenadante é removido e deixado à 
TA em tubo plástico tampado; ademais, o tempo de execução não pode passar 
de duas horas.

Drogas
Algumas drogas podem interferir com testes de função plaquetária, como: as-
pirinas, anti-inflamatórios, clopidogrel, imidazol, antibióticos, antidepressivos, 
betabloqueadores, derivados da Ginka, etc.

Alguns alimentos, como alho, dieta rica em gorduras (lipemia) e cafeína, 
também interferem.
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plaquetas
Em pacientes com alta contagem de plaquetas é necessário ajustar a concentra-
ção (ideal entre 200.000 e 400.000 plaquetas/mm³) com PPP.

Amostras com menos de 200.000 plaquetas/mm³ têm possível diminuição 
na resposta, podendo ser utilizada a metodologia com sangue total por impe-
dância.

As plaquetas são sensíveis, e pode ocorrer a ativação durante o preparo do 
PRP.

temperatura
O sangue total pode ser armazenado à TA por até quatro horas.

pH
É importante manter o pH fisiológico. O PRP deve ficar em tubo plástico e 
tampado, evitando contato com o oxigênio para evitar alteração do pH até a 
execução do teste.

tromboelastometria
Devem ser utilizadas somente amostras de sangue coletadas em tubo com ci-
trato e conservadas à TA. O teste deve ser realizado até quatro horas após a 
coleta.

Antes da análise, o sangue citratado deve ser deixado incubado a 37°C por 
dez minutos e, imediatamente antes do início do teste, deve ser homogeneiza-
do cuidadosamente, evitando-se a formação de espuma.

VariáVeis fisiológiCas
Estas variáveis fogem do controle do laboratório, mas seu conhecimento per-
mite melhor interpretação dos resultados, ajuste de ranges de referências, mo-
dificações nas técnicas ou uso de diferentes anticoagulantes:

•	 idade: em recém-nascidos, os níveis de fatores da coagulação dependentes 
de vitamina K são reduzidos, e apenas aos 6 meses de idade ficam com ní-
veis próximos dos adultos;

•	 variações fisiológicas: durante a gravidez, os componentes da via hemostá-
tica encontram-se afetados, como aumento de fator VIII, VWF e fibrinogê-
nio. Ocorre também diminuição de proteína S e leve queda na contagem de 
plaquetas;
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•	 lipemia e bilirrubina: altos níveis podem resultar em turvação e interferem 
em testes que usam sistemas ópticos de leitura.
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6.16.  Exames hormonais

introdução
As variáveis pré-analíticas que podem interferir nas dosagens hormonais são 
muitas e de origens variadas. De forma geral, as variáveis pré-analíticas con-
troláveis podem ser divididas em: fisiológicas (p.ex., jejum, exercícios, postura, 
ciclo menstrual); relacionadas à coleta da amostra (p.ex., tipo de amostra, tubo 
de coleta/anticoagulante); e fatores pós-coleta (p.ex., centrifugação da amostra, 
temperatura de armazenamento da amostra, tempo de estabilidade da amos-
tra). Serão discutidos, de forma breve, os fatores que reconhecidamente exer-
cem efeitos nas concentrações dos hormônios mais frequentemente dosados 
na rotina diagnóstica. Não será abordada neste capítulo a influência das vari-
áveis pré-analíticas não controláveis, como idade, sexo e peso corporal, mas 
esses fatores também precisam ser levados em consideração na interpretação 
dos resultados hormonais obtidos.

VariáVEis fisiológicas
Jejum
A maior parte das concentrações hormonais não apresenta uma variação sig-
nificativa após a ingestão alimentar. No entanto, a lipemia pós-prandial, cuja 
influência nos imunoensaios é considerada menos significante que a encon-
trada nos clássicos métodos analíticos colorimétricos, pode resultar em inter-
ferências descritas em alguns ensaios e em determinados sistemas analíticos. 
Na maioria dos laboratórios, sugere-se um jejum mínimo de 3 a 4 horas para 
reduzir a possibilidade de qualquer interferência.
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Alguns hormônios que sofrem influência da alimentação são:

•	 insulina e peptídeo C: recomenda-se jejum de cerca de oito horas para a coleta 
da amostra. O aumento nas concentrações de insulina inicia-se 8 a 10 minutos 
após a alimentação e alcança seu pico após 30 a 45 minutos.1 O peptídeo C deriva 
da mesma pró-molécula que origina a insulina, sendo liberado na circulação em 
quantidades equimolares às da insulina. Logo, em indivíduos saudáveis, concen-
trações elevadas desse analito também são encontradas no período pós-prandial. 
Além disso, para o cálculo da resistência à insulina basal (HOMA-IR), é necessá-
ria a coleta da glicemia e insulina em jejum;2

•	 GH e IGF-1: é recomendado jejum de 8 a 10 horas antes dos testes de es-
tímulo e supressão do GH. Enquanto a ingestão proteica e o declínio nor-
mal da glicemia após a alimentação são fatores que estimulam a liberação 
do GH, a hiperglicemia pós-prandial e o excesso de ácidos graxos livres 
plasmáticos suprimem a secreção do GH.3 As concentrações de IGF-1 não 
parecem ser afetadas pela alimentação;4 

•	 marcadores de reabsorção óssea: há um aumento da amplitude da variação 
circadiana do telopeptídeo C-terminal (CTx) em pessoas alimentadas em 
relação àquelas que permanecem em jejum.3 Há uma queda nos níveis de 
CTx de até 50% após 60 a 120 minutos de uma refeição.5 Reduções nos ní-
veis de NTx urinários podem acontecer após a ingestão de produtos lácteos 
e ácidos graxos ômega 3;6

•	 catecolaminas e seus metabólitos: o café (mesmo descafeinado) contém 
substâncias que podem interferir nos picos do cromatograma do HPLC. A 
cafeína eleva os níveis de norepinefrina e epinefrina.7,8 Para a dosagem do 
VMA urinário, o paciente deve evitar cafeína (café, chá, refrigerantes) por 
72 horas antes da coleta, bem como chocolate, banana e baunilha.7

Exercícios
ACTH	e	cortisol
A secreção desses hormônios é estimulada por uma série de fatores, tais como 
estresse físico (exercícios) ou emocional (depressão, ansiedade), hipoglicemia, 
fatores inflamatórios, entre outros. Por isso, a realização de exercícios antes da 
coleta da amostra de cortisol sérico ou salivar e do ACTH pode resultar em 
incrementos nas suas concentrações. O próprio estresse pela coleta da amostra 
pode resultar em valores elevados, principalmente em crianças, sendo a dosa-
gem salivar uma alternativa nesta faixa etária.
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PRL
O exercício, bem como o estresse da punção da coleta da amostra, também pode 
resultar em incrementos nas concentrações da PRL.9 No entanto, a orientação de 
repouso prévio à coleta da PRL é, na maioria dos pacientes, desnecessária e pode 
ser limitada a casos específicos, em que outras causas para a hiperprolactinemia já 
tenham sido afastadas. Nesses casos, um acesso venoso é colocado e, em seguida, o 
paciente permanece em repouso por cerca de 30 minutos antes da coleta da amostra.

Catecolaminas	plasmáticas
Elevações nas concentrações das catecolaminas também são observadas após 
os exercícios ou outros fatores estressantes.7 Para a coleta das catecolaminas 
plasmáticas, em geral, recomenda-se estabelecer o acesso venoso para a poste-
rior coleta e colocar o paciente em repouso por 30 minutos.

CTx
Exercícios intensos podem elevar, nos três dias subsequentes, as concentrações 
de CTx em até 40%. Essa elevação não foi acompanhada por mudanças nos 
marcadores de formação óssea.5

Postura
Aldosterona	e	renina	(atividade	ou	direta)
A mudança da posição de decúbito para a posição ortostática estimula a secre-
ção de renina pelas células justaglomerulares renais e, consequentemente, via 
sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA), o aumento da secreção da 
aldosterona pelo córtex adrenal. Portanto, as concentrações de aldosterona e 
renina são mais elevadas na posição ortostática do que no decúbito.

A Endocrine Society recomenda que as amostras para a dosagem de aldos-
terona e renina (atividade ou direta) para o cálculo da relação aldosterona/re-
nina sejam coletadas pela manhã, após o paciente se levantar da cama por pelo 
menos duas horas, permanecendo 5 a 15 minutos sentado antes da coleta.10

ritmos biológicos
Pulsatilidade	e	variação	circadiana
Muitos hormônios são secretados de forma episódica ou pulsátil; outros, além 
da pulsatilidade, também obedecem a um ritmo circadiano. Essas característi-
cas podem resultar em resultados díspares entre diferentes amostras coletadas, 
mesmo após um curto intervalo.
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GH
As concentrações desse hormônio flutuam largamente durante o dia. Em in-
divíduos saudáveis, podem ser observados, entre os pulsos de secreção, níveis 
indetectáveis ou tão elevados como 40 ng/mL. Logo, a determinação de uma 
única concentração basal ou aleatória de GH apresenta pouco valor diagnósti-
co, sendo muito utilizados os testes de estímulo ou supressão de GH.

ACTH e cortisol
Esses hormônios exibem uma variação diurna significativa, tornando crítico o 
horário da coleta desses analitos para a interpretação dos resultados. As con-
centrações mais elevadas de cortisol e ACTH são detectadas nas primeiras ho-
ras da manhã (7 às 9 horas); uma progressiva redução nas suas concentrações 
ocorre ao longo do dia, sendo os valores de cortisol encontrados às 16 horas 
cerca de metade daqueles observados às 8 horas e o nadir ocorrendo entre 23 
e 24 horas. O melhor horário e tipo de amostra coletada depende da patologia 
em investigação. Por exemplo, em casos de suspeita de insuficiência adrenal, a 
amostra para dosagem do ACTH e cortisol sérico basal deve ser coletada entre 
8 e 9 horas da manhã (pico do cortisol), contudo, na investigação da síndrome 
de Cushing, a dosagem do cortisol salivar à meia-noite é um dos testes de ras-
treamento mais sensíveis para o diagnóstico do hipercortisolismo endógeno.

Marcadores ósseos
As concentrações séricas e urinárias da maioria dos marcadores ósseos variam 
de forma significativa com a hora do dia. Em decorrência do pico noturno do 
turnover ósseo, a maioria dos marcadores alcança as concentrações mais eleva-
das no início da manhã (de 4 às 8 horas) e têm seus menores níveis entre 13 e 
23 horas. A maioria dos estudos reporta uma amplitude de variação em torno 
de 30%, embora variações diurnas mais pronunciadas (de até 70%) já foram 
descritas para marcadores ósseos de reabsorção, especialmente o CTx.5,6 Con-
sequentemente, as amostras devem ser colhidas em uma hora específica do dia, 
com o intuito de minimizar o impacto da variação diurna entre os resultados. 
Para os marcadores urinários, a coleta deve ser padronizada, recomendando-

-se a primeira ou segunda urina da manhã.

Testosterona
Para a coleta desse hormônio, as amostras matinais são as preferidas. Apesar de 
ser secretado de forma pulsátil, as concentrações da testosterona estão sujeitas 
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a uma variação diurna, com concentrações mais elevadas pela manhã (8 horas) 
e mais baixas à noite (19 horas). A detecção de níveis de testosterona acima de 
300 ng/dL, em qualquer horário do dia, praticamente exclui o diagnóstico de 
hipogonadismo; se abaixo deste valor, a coleta da amostra deve ser repetida 
pela manhã.11

TSH
Sua secreção também exibe uma variação diurna. As mais altas concentrações 
são observadas entre 21 e 6 horas, e as mais baixas, entre 16 e 18 horas.12,13 
Entretanto, como na maioria dos pacientes ambulatoriais a coleta é realizada 
em horário comercial, em geral, a variação observada não tem uma influência 
clinicamente significativa nos resultados deste analito.13

Influência	sazonal
As variações sazonais são, em geral, de menor intensidade e detectadas em 
regiões onde as estações são mais bem definidas.

A vitamina D é produzida por via endógena pela exposição da pele aos raios 
solares e, em menor quantidade, pela absorção dos alimentos. As concentra-
ções séricas mais elevadas de 25OH-vitamina D são encontradas no verão, en-
quanto no inverno há queda nos níveis encontrados. Essa variação da vitamina 
D, associada à do PTH, é ao menos em parte responsável pelo aumento de 
cerca de 20 a 30% nas concentrações de CTx observadas no inverno.6

Ciclo	menstrual
As variações observadas em alguns hormônios ao longo do ciclo menstrual 
são marcantes, destacando-se as concentrações do FSH, LH, estradiol e pro-
gesterona.

Fase folicular
É recomendada essa fase do ciclo menstrual (em geral, os primeiros sete dias 
do ciclo) para a avaliação da reserva ovariana. Um aumento crescente nas con-
centrações de estradiol ocorre nesse período. As concentrações do FSH, em 
geral, são maiores que do LH.

Fase ovulatória e lútea
No meio do ciclo menstrual, um pico nas concentrações de LH, em menor 
proporção de FSH, pode ser detectado. Na fase lútea são encontradas as con-
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centrações mais elevadas da progesterona (confirmação da ovulação), além do 
aumento nas concentrações de outros esteroides de produção ovariana parcial, 
como a testosterona, a androstenediona e a 17-alfa-OH-progesterona (sendo 
preferível a coleta desses últimos na fase folicular do ciclo).

As concentrações de CTx também podem variar em cerca de 10% entre a 
fase folicular e lútea do ciclo menstrual.5 A menopausa está associada a um 
aumento substancial do turnover ósseo, que se reflete em um aumento de 50 a 
100% nos níveis de CTx e NTx.

Medicamentos
Várias são as medicações que podem interferir nas dosagens hormonais. As 
principais serão avaliadas de acordo com os eixos que mais sofrem interferên-
cias de determinadas drogas.

Eixo-hipotálamo-hipófise-tireoide
Alguns fatores pré-analíticos são responsáveis pela não concordância entre as 
concentrações de TSH e T4 livre.

Uma série de doenças não tireoidianas e medicamentos podem reduzir a 
acurácia diagnóstica das dosagens hormonais, em especial nos pacientes hos-
pitalizados. Os glicocorticoides (prednisona ≥ 20 mg/d, hidrocortisona ≥ 100 
mg/d, dexametasona ≥ 0,5 mg/d) têm efeito direto na redução do TSH sérico, 
enquanto altas doses de salicilatos e furosemida (≥ 80 mg/d) suprimem o TSH 
por deslocar o T4 da TBG. O octreotide (≥ 100 mcg/d) e a dopamina também 
reduzem a secreção do TSH por ligação a seus receptores nos tireotrofos, ao 
passo que os antagonistas da dopamina estão associados à elevação do TSH.13,14

Levotiroxina
O uso da medicação oral antes da coleta da amostra pode resultar em concen-
trações elevadas do T4 livre (o pico de absorção do hormônio ocorre cerca de 
duas horas após a sua ingestão), mas sem interferência na concentração do TSH.

Estrógenos
Estimulam a produção hepática da globulina ligadora da tiroxina (TBG), re-
sultando em concentrações elevadas de T4 e T3 totais (p.ex., uso de anticon-
cepcionais, gestação). Contudo, o uso de esteroides anabolizantes e altas doses 
de glicocorticoides podem reduzir a concentração de TBG e, consequente-
mente, dos hormônios tireoidianos totais.13
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Drogas anticonvulsivantes
Podem tanto deslocar do T4 da TBG (fenitoína, carbamazepina) como au-
mentar o metabolismo do T4 (fenitoína, fenobarbital e carbamazepina).13,14 
Reduções de 25 a 30% nas concentrações de T4 livre e T4 total podem ser 
encontradas durante o uso dessas medicações.

Heparina
Pacientes recebendo tratamento com heparina podem apresentar um aumento 
do T4 livre observado principalmente em decorrência da ação da lipase lipo-
proteica nos ácidos graxos não esterificados da amostra, deslocando os hor-
mônios tireoidianos da TBG. Esse efeito é acentuado se a amostra é mantida a 
altas temperaturas (37ºC) e se há concentrações elevadas de triglicerídeos ou 
baixas de albumina na amostra.13,14 Logo, nesses pacientes, as dosagens do T4 
e T3 total são testes mais confiáveis que os hormônios livres na avaliação do 
perfil tireoidiano.

Eixo	hipotálamo-hipófise-gônadas
Além dos cuidados já mencionados no que se refere à fase do ciclo menstrual su-
gerida para a coleta de alguns hormônios, é importante também avaliar medica-
ções de uso comum que podem resultar em resultados aparentemente anormais.

Estrógenos/progestágenos
Suprimem a síntese e a secreção dos hormônios hipofisários LH e FSH e, con-
sequentemente, o estímulo à produção ovariana dos estrógenos, progestáge-
nos e, parcialmente, dos andrógenos. As concentrações de todos esses hormô-
nios podem estar baixas durante o uso de ACO. Em geral, os imunoensaios 
não detectam os estrógenos e progestágenos sintéticos, mas podem detectar os 
hormônios naturais (p.ex., estrógenos equinos conjugados, estradiol microni-
zado, valerato de estradiol). Para a avaliação da reserva ovariana e ovulação, é 
necessária a suspensão de todas essas medicações. O estrógeno eleva ainda as 
concentrações da PRL e da SHBG.3

Esteroides anabolizantes
A utilização de esteroides anabolizantes, muitas vezes sem indicação médi-
ca e com finalidade estética, pode suprimir os hormônios hipofisários LH 
e FSH e reduzir as concentrações da SHBG. Várias composições contendo 
sal de testosterona são detectadas nos imunoensaios comerciais (cipionato, 
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undecanoato de testosterona), e as concentrações observadas são dependen-
tes da dosagem utilizada e do tempo decorrido da última administração do 
hormônio.

Anticonvulsivantes
Aumentam as concentrações da SHBG.

Glicocorticoides e progestágenos
Reduzem a SHBG.

Eixo	hipotálamo-hipófise-adrenal
Glicocorticoides
Mesmo em preparações tópicas, pode suprimir o eixo hipotálamo-hipófise-

-adrenal e resultar em valores suprimidos de ACTH e cortisol. Contudo, se o 
corticoide utilizado é detectado pelos ensaios do cortisol, como a hidrocorti-
sona e o acetato de cortisona, concentrações elevadas de cortisol serão obser-
vadas tanto no soro como na urina. A terapia com glicocorticoides também 
suprime a secreção dos andrógenos adrenais.

Outros
O uso dos estrógenos orais estimula a produção hepática da CBG, resultando em 
concentrações elevadas do cortisol sérico, mas não interfere nas concentrações 
do cortisol urinário ou salivar. Elevações nas concentrações de cortisol urinário 
também são reportadas em pacientes em uso de carbamazepina e fenofibrato 
(este último medicamento interfere apenas nas dosagens realizadas por HPLC).15

Eixo	GH-IGF-1
Tem sido cada vez mais frequente a utilização do GH recombinante com fina-
lidade estética ou antienvelhecimento, o que pode resultar em concentrações 
elevadas dos hormônios GH e IGF-1.

Os estrógenos orais podem afetar as concentrações de IGF-1.4

PRL
São várias as medicações que elevam as concentrações da PRL.9 Entre elas:

•	 neurolépticos/antipsicóticos: são os medicamentos que mais frequentemen-
te resultam nesse aumento; em 40 a 90% dos pacientes em uso de antipsi-
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cóticos atípicos (p.ex., butiferona) ocorre elevação da PRL; o aumento tam-
bém ocorre em 50 a 100% daqueles em uso de risperidona;

•	 estrógenos: discreta elevação da PRL pode ser observada em 20 a 30% das 
mulheres em uso de ACO;

•	 anti-hipertensivos: alfametildopa, labetalol, reserpina, verapamil;
•	 antagonistas do receptor H2: ranitidina, cimetidina;
•	 anticonvulsivantes: fenitoína;
•	 antidepressivos tricíclicos: clomipramina, amitriptilina;
•	 inibidores da recaptação da serotonina: fluoxetina;
•	 outras: heroína, morfina.

Sistema	renina-angiotensina-aldosterona	(SRAA)
Muitos anti-hipertensivos têm seu mecanismo de ação direcionado a diferen-
tes etapas do SRAA e, portanto, interferem nas concentrações da aldosterona 
e na atividade plasmática de renina ou renina direta.

Os medicamentos que devem ser suspensos pelo menos quatro semanas an-
tes da avaliação da relação aldosterona-renina (RAA) incluem a espironolac-
tona, eplerenona, amilorida, triantereno e diuréticos depletores de potássio.10

Se os resultados sem os agentes acima não são diagnósticos, deve-se tentar 
suspender outras medicações que afetam a RAA por pelo menos duas semanas:

•	 reduzem a secreção da renina: betabloqueadores (p.ex., propranolol), ago-
nistas centrais (clonidina, alfametildopa), anti-inflamatórios não hormonais;

•	 aumentam a secreção da renina: diuréticos, inibidores da ECA, antagonistas dos 
receptores de angiotensina II, bloqueadores de canais de cálcio diidropiridínicos.

Os inibidores da renina reduzem a atividade plasmática da renina, mas au-
mentam as concentrações da renina direta.10

Todas essas drogas só devem ser suspensas se autorizado pelo médico soli-
citante.

Os estrógenos (p.ex., ACO) causam um aumento da síntese hepática de an-
giotensinogênio, resultando em concentrações mais elevadas de aldosterona, 
além de reduzir as concentrações da renina direta.10

Catecolaminas e metanefrinas
•	 antidepressivos tricíclicos: são uma fonte importante de falso-positivos para 

as dosagens de norepinefrina e normetanefrina, um resultado das ações pri-
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márias desses agentes na inibição da recaptação das monoaminas; essas me-
dicações devem ser suspensas no mínimo 15 dias antes da coleta;8

•	 outros: medicamentos que podem provocar uma interferência significativa 
incluem levodopa, alfa-metildopa, agonistas dos receptores adrenérgicos 
(p.ex., alguns descongestionantes), inibidores da MAO, bem como a sus-
pensão abrupta da clonidina ou da ingestão alcoólica.8

tabagismo
ACTH	e	cortisol
Tanto o tabagismo como a sua suspensão podem elevar as concentrações des-
ses hormônios. Deve-se, ainda, evitar o tabagismo no dia da coleta do cortisol 
salivar, bem como mascar o tabaco.15

Catecolaminas	e	metanefrinas
A nicotina aumenta as concentrações de metanefrinas livres plasmáticas, sen-
do recomendado evitar o tabagismo por pelo menos quatro horas antes da 
coleta. Elevação da epinefrina plasmática e da excreção urinária de cateco-
laminas e seus metabólitos também ocorrem em decorrência do estímulo da 
medula adrenal pela nicotina.

VariáVEis técnicas na colEta E Pós-colEta
tipo de amostra e aditivos
Amostra	sanguínea
As dosagens hormonais são frequentemente realizadas em amostras de san-
gue venoso periférico, sendo que o tipo de tubo e o aditivo utilizados devem 
ser compatíveis com a metodologia empregada e com as características do 
analito.

Determinados anticoagulantes podem ser incompatíveis com sistemas 
analíticos específicos, por exemplo, o traçador európio utilizado nos ensaios 
imunofluorométricos é quelado pelo anticoagulante EDTA, inteferindo nos 
resultados obtidos.16

Vários hormônios podem ser coletados tanto em soro, como em plasma he-
parinizado e/ou em EDTA.17 Para a maioria das dosagens hormonais, a amos-
tra preferida é o soro. No entanto, para determinar o melhor tipo de amostra 
a ser utilizada, é preciso consultar as recomendações do fabricante do ensaio 
para cada hormônio, além da literatura disponível sobre aquele determinado 
ensaio e analito.
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Alguns tubos e/ou anticoagulantes sugeridos na literatura são:

•	 hormônios tireoidianos: a utilização da heparina como anticoagulante afeta 
a ligação do T3 e do T4 às suas proteínas carreadoras, podendo resultar em 
altas concentrações livres desses hormônios;13 pacientes que estejam em uso 
de heparina também apresentam a mesma interferência, devendo este fato 
ser lembrado na interpretação do resultado encontrado;

•	 ACTH: a amostra preferida para a determinação do ACTH é o plasma com 
EDTA; as amostras devem ser coletadas em tubos de vidro siliconizados ou 
tubos plásticos previamente refrigerados. As amostras coletadas em tubos 
de vidro não siliconizados resultam em concentrações reduzidas de ACTH 
por aderência do peptídeo às paredes do tubo de coleta;

•	 ADH: a coleta da amostra para dosagem do ADH, também deve ser reali-
zada em tubos previamente refrigerados e contendo anticoagulante EDTA;

•	 renina (atividade ou direta): a amostra plasmática deve ser coletada em 
EDTA;

•	 insulina: as concentrações da insulina em plasma heparinizado são 15% 
menores que às obtidas em soro, devendo ser padronizada sua coleta em 
apenas um tipo de amostra;18

•	 PTH: as amostras de soro ou de plasma com EDTA são preferíveis para a 
dosagem do PTH, no entanto, tem sido descrito que o PTH é mais estável 
no plasma com EDTA;

•	 25-hidroxivitamina-D: o soro é a amostra preferida para a medição dos me-
tabólitos da vitamina D; estas amostras são bastante estáveis à temperatura 
ambiente e parecem não ser afetadas por vários ciclos de congelamento-

-descongelamento.19 A dosagem da 25-hidroxivitamina-D em plasma hepa-
rinizado resulta em níveis mais elevados que os obtidos em soro, particular-
mente quando utilizado o ensaio quimioluminescente Liaison®;20

•	 CTx: é mais estável em plasma com EDTA, podendo ser utilizado o soro, 
desde que a amostra seja processada rapidamente.11 Após múltiplos ciclos 
de congelamento-descongelamento, a concentração do CTx permanece es-
tável;5

•	 GH e IGF-1: são estáveis no soro por várias semanas quando armazenados 
a -20°C;4 não há diferença nas concentrações do IGF-1 em soro, plasma 
heparinizado ou em EDTA;21

•	 catecolaminas e metanefrinas: são utilizadas amostras plasmáticas. As cate-
colaminas plasmáticas são extremamente lábeis e, por isso, devem ser cole-
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tadas em tubo heparinizado. Após centrifugação o plasma deve ser transfe-
rido para um tubo seco gelado. As metanefrinas plasmáticas são coletadas 
em EDTA, centrifugadas a 4°C e imediatamente congeladas.

É importante lembrar que, além dos anticoagulantes, outros componentes do 
tubo de ensaio, como o gel separador, surfactantes utilizados para minimizar a 
adsorção do sangue na parede dos tubos de coleta, aditivos da tampa dos tubos, 
entre outros, também podem interferir na dosagem.22

Amostra	urinária
Suas potenciais vantagens incluem a determinação dos hormônios em sua for-
ma livre, sem a interferência das proteínas transportadoras, além da capacidade 
de medir a secreção hormonal integrada em hormônios afetados pela variação 
diurna quando coletada em período de 24 horas. A urina para a dosagem do 
cortisol é coletada em frascos sem aditivos e mantida refrigerada.15

Para a dosagem das catecolaminas e metanefrinas em amostras urinária de 
24 horas, muitas vezes são adicionados, ao frasco coletor, conservantes ácidos 
para a preservação da amostra. As amostras devem ser mantidas refrigeradas.

Amostra	salivar
Muitos esteroides podem também ser dosados na saliva. A concentração dos 
hormônios encontrada na saliva reflete a fração não ligada às proteínas trans-
portadoras, ou seja, a fração livre do hormônio.16

Cortisol salivar
É um dos hormônios mais frequentemente dosado na saliva. Uma boa corre-
lação entre as concentrações do cortisol salivar e sanguíneo é observada em 
pacientes saudáveis de todas as idades e em estados de função adrenal anor-
mal. As amostras são coletadas com o auxílio de algodões específicos, que são 
mastigados por 2 a 3 minutos (Salivette®). A amostra é estável à temperatura 
ambiente ou refrigerada por várias semanas.16

Alguns cuidados importantes precisam ser observados antes da coleta da 
amostra salivar para a dosagem do cortisol:

•	 a presença de sangue na amostra resulta em concentrações falsamente eleva-
das e, portanto, não deve ser colhida se o paciente apresentar alguma lesão oral 
ativa ou se tiver realizado tratamentos dentários nas últimas 24 a 48 horas;
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•	 evitar a escovação dentária por pelo menos três horas antes da coleta;
•	 evitar fumar no dia da coleta, bem como mascar o tabaco;
•	 aguardar pelo menos três horas após refeições grandes;
•	 não praticar exercício próximo ao horário da coleta.16

Líquidos	de	punção	aspirativa
A tireoglobulina, a calcitonina e o PTH são exemplos de hormônios dosados em 
lavados de punção aspirativa em diferentes tecidos (p.ex., gânglios, cistos). Nesse 
caso, a agulha utilizada para a punção aspirativa do tecido-alvo é lavada com 1 mL 
de solução salina e o volume é enviado para a dosagem do hormônio solicitado.13

Hemólise
A hemólise resulta na liberação de várias substâncias intraeritrocitárias, entre 
elas, enzimas proteolíticas, que podem degradar hormônios, em especial pep-
tídeos, na amostra coletada.

Alguns hormônios são particularmente sensíveis à presença de hemólise na 
amostra:

•	 insulina: é reconhecidamente sensível à degradação em decorrência da cli-
vagem das moléculas de insulina por peptidases eritrocitárias, levando a 
resultados falsamente baixos. Alguns estudos mostram que reduções nas 
concentrações do analito podem ocorrer quando apenas 2% das células 
vermelhas da amostra são hemolisadas;23 o armazenamento rápido dessas 
amostras a 4ºC pode minimizar a continuidade da degradação;

•	 ACTH: os efeitos da hemólise nas concentrações de ACTH podem ser mini-
mizados pela refrigeração e acréscimo à amostra do NEM;24,25

•	 PTH: a hemólise reduz as concentrações do analito. Na avaliação do PTH 
intraoperatório, a hemólise na amostra pré e pós-excisão pode resultar em 
valores falsamente diminuídos, levando uma exploração continuada desne-
cessária ou ao encerramento da cirurgia de forma precipitada, com necessi-
dade de reoperação.26

Centrifugação e armazenamento pós-coleta
A estabilidade dos hormônios é influenciada pelo tempo entre a coleta da 
amostra e a realização do ensaio, a temperatura de armazenamento e o núme-
ro de ciclos de congelamento-descongelamento a que é submetida a amostra. 
Esses fatores podem ser específicos para o sistema analítico utilizado. Não há, 
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disponível na literatura, estudos abordando cada uma dessas variáveis para 
muitos dos hormônios atualmente dosados.

Em geral, as amostras frescas, se transportadas ao laboratório e processadas 
de imediato, podem ser centrifugadas e mantidas à temperatura ambiente.

Algumas amostras exigem cuidados específicos nessa etapa do processamento:

•	 ACTH: é recomendado que o tubo para a coleta da amostra seja previamen-
te refrigerado e, após a coleta, conservado em gelo para minimizar a degra-
dação do hormônio; a centrifugação do plasma também deve ser realizada 
em condições refrigeradas. No caso de a amostra não ser dosada imedia-
tamente, recomenda-se seu congelamento à temperatura abaixo de -20°C. 
No Laboratório de Hormônios do Hospital das Clínicas da Universidade de 
São Paulo (USP), adiciona-se às amostras plasmáticas para a determinação 
do ACTH a solução de N-Ethylmaleimide (NEM), um inibidor de enzimas 
proteolíticas que aumenta a estabilidade da amostra;24,25

•	 ADH: cuidados com a refrigeração da amostra semelhantes aos do ACTH;
•	 renina (atividade ou direta): as amostras para a dosagem da APR devem 

ser centrifugadas em condições refrigeradas e rapidamente congeladas; no 
caso da renina direta, as amostras devem ser mantidas e centrifugadas à 
temperatura ambiente e depois congeladas. Estas amostras não podem ser 
refrigeradas, pois, se mantidas por muito tempo em torno de 4°C, ocorre 
a conversão acelerada da pró-renina em renina, levando a concentrações 
elevadas desta enzima na amostra;

•	 efeito do tempo entre a coleta e a separação da amostra nas concentra-
ções hormonais: um estudo conduzido por Ellis et al.27 comparou o efeito 
do tempo entre a coleta da amostra e a separação do sangue em diferen-
tes intervalos (0,5, 6 e 24 h) em várias dosagens hormonais; a demora no 
processamento da amostra reduziu significativamente os níveis de ACTH 
e insulina e aumentou os de ADH e VIP. Contudo, vários analitos testa-
dos não foram afetados (aldosterona, subunidade alfa, peptídeo C, FSH, 
GH, IGF-1, IGFBP3, leptina, LH, estradiol, PRL e PTH). Esse estudo foi 
realizado em amostras coletadas em tubos contendo EDTA, que diminui 
a proteólise em decorrência das suas propriedades quelantes; portanto, os 
resultados não podem ser extrapolados para outros tipos de tubos com ou 
sem anticoagulantes;

•	 efeito da temperatura na estabilidade da amostra para dosagens hormonais: 
um grande estudo publicado recentemente sobre a estabilidade de vários 
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hormônios demonstrou que cortisol, IGF-1, GH, vitamina D, TSH, T4 livre, 
T3 livre, LH, progesterona, testosterona, SDHEA e SHBG não foram signi-
ficativamente afetados quando mantidos a 4°C ou à temperatura ambiente 
por até 72 horas em sangue total (tubo de vidro), soro (BD SSTTM II) ou 
plasma (EDTA K3);28 os analitos FSH e o estradiol foram estáveis nos três 
tipos de amostras por 48 horas à temperatura ambiente e por 72 horas a 4°C;  
a insulina, o peptídeo C e o PTH só permaneceram estáveis por 72 horas 
quando mantidos a 4°C; as amostras com EDTA foram as melhores para 
manter a estabilidade da osteocalcina (48 a 72 horas a 4°C) e do CTx (72 
horas a 4°C ou temperatura ambiente). Os equipamentos utilizados para as 
dosagens nesse estudo foram o Cobas® 6000 E601 (Roche Diagnostics) e o 
Liaison® (Diasorin).

Muitos hormônios são considerados estáveis por longos períodos se conser-
vados congelados e depois descongelados apenas uma vez para efetuar a dosa-
gem. Estudos com amostras congeladas por mais de cinco anos sugerem esta-
bilidade satisfatória do TSH, T4 total, IGF-1, testosterona, estradiol e cortisol 
sérico.11,16 O cortisol urinário livre de 24 horas coletado em domicílio é, em 
geral, estável quando mantido refrigerado por 1 a 2 dias antes do ensaio e por 
meses quando congelado. O cortisol salivar também é estável por longos perí-
odos quando congelado.16

O estudo de Löcsei et al. descreveu reduções significativas nas concentra-
ções de tireoglobulina e antitireoglobulina após armazenamento por quatro 
semanas a -20°C,29 contrapondo-se a um estudo anterior, que observou dife-
renças significativas nas concentrações de antitireoglobulina e antiperoxidase 
(anti-TPO) apenas quando as amostras eram armazenadas por períodos maio-
res que 6 e 2 anos, respectivamente.30

É importante lembrar que os resultados sobre a estabilidade dos hormônios 
dependem do tipo de tubo utilizado na coleta da amostra, que pode conter 
gel separador com componentes diversos e diferentes tipos de anticoagulantes. 
Portanto, a estabilidade de cada hormônio deve ser determinada em cada la-
boratório, sendo válida apenas para as características específicas testadas.

conclusão
Muitas fontes de variabilidade precisam ser testadas no processo de implantação 
e observadas durante a rotina das dosagens hormonais para garantir a quali-
dade total do resultado obtido. É necessário levar em consideração as variá veis 
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comuns a qualquer sistema analítico (fatores fisiológicos, como jejum ou ritmo 
circadiano) na padronização do melhor horário, dia ou período de coleta da 
amostra, além de orientações sobre o jejum e o posicionamento do paciente no 
momento da coleta. Informações sobre as medicações em uso pelo paciente evi-
tam a repetição desnecessária de resultados anormais. A padronização do tubo 
de coleta e/ou anticoagulante utilizado reduz a variabilidade dos resultados ob-
tidos. Além disso, condições que sabidamente determinam resultados inválidos 
para analitos específicos, como a presença de hemólise, a coleta da amostra em 
tubos inapropriados, o transporte em temperatura inadequada e o armazena-
mento incorreto, precisam ser identificadas e reportadas ao médico, permitindo, 
dessa maneira, a interpretação correta dos resultados obtidos.
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siglas utilizadas nEstE caPítulo
17-alfa-OH-progesterona: 17-alfa-hidroxiprogesterona.
ACO: anticoncepcional oral.
ACTH: hormônio adrenocorticotrófico.
ADH: hormônio antidiurético.
APR: atividade plasmática de renina.
CBG: globulina ligadora de corticosteroides.
FSH: hormônio folículo-estimulante.
GH: hormônio do crescimento.
IGF-1: fator de crescimento insulina símile-1.
IGFBP3: proteína 3 ligadora da IGF.
LH: hormônio luteinizante.
PRL: prolactina.
PTH: paratormônio.
SDHEA: sulfato de dehidroepiandrosterona.
SHBG: globulina ligadora dos hormônios sexuais.
TBG: globulina ligadora da tiroxina.
TSH: hormônio tireoestimulante.
VIP: polipeptídeo intestinal vasoativo.
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6.17.  Testes funcionais em endocrinologia

Os testes funcionais ou dinâmicos são muito utilizados para a investi-
gação e o diagnóstico das doenças endócrinas. Eles podem ser divididos em 
testes de estímulo, que medem a capacidade de produção hormonal ou reserva 
funcional da glândula, ou de depressão, que analisam a autonomia da glândula. 
Neste capítulo, abordaremos inicialmente os aspectos gerais do agendamento, 
preparo e execução dos testes funcionais para, em seguida, focar nos cuidados 
pré-analíticos e particularidades de cada procedimento. Por estar fora do esco-
po do livro, a interpretação dos resultados dos testes não será discutida.

AspecTos gerAis
Os testes funcionais devem ser preferencialmente agendados, pois costumam 
durar algumas horas e, em geral, demandam instalações físicas apropriadas 
e pessoal qualificado. O agendamento normalmente é feito por telefone, po-
rém esta conduta pode gerar equívocos, principalmente quando o paciente 
não consegue ler com clareza o que está escrito no pedido médico. O ideal 
seria o paciente enviar ao laboratório, por fax ou internet, a solicitação médica 
para que esta pudesse ser avaliada por um médico, paramédico ou enfermeiro 
antes do agendamento do teste. É importante, também, que o paciente seja 
indagado sobre medicamentos em uso, pois muitas drogas podem interferir 
com os testes dinâmicos, e estas, de preferência, devem ser suspensas antes do 
procedimento, desde que autorizado pelo médico solicitante.

Em geral, os testes são realizados no período da manhã para evitar que o 
paciente permaneça em jejum por tempo prolongado. Se houver dosagem de 
glicemia, insulina, peptídeo C e/ou hormônio de crescimento (GH), é necessá-
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rio jejum de 8 a 14 horas. Portanto, se o teste for agendado para o final da ma-
nhã ou início da tarde, é importante orientar o paciente a fazer uma refeição 
leve ao redor da meia-noite, evitando que o jejum se prolongue por mais de 
14 horas. Para os demais testes, o jejum recomendado é geralmente de quatro 
horas, embora, em muitos casos, este não seja imprescindível.

Os testes funcionais normalmente requerem que o paciente permaneça em 
repouso durante todo o procedimento. Para isso, o laboratório deve dispor de 
sala apropriada com poltronas reclináveis e/ou divãs. O procedimento opera-
cional padrão de todo teste envolve os seguintes passos:

•	 orientar o paciente sobre o teste a ser realizado;
•	 verificar peso e altura e medir o pulso e pressão arterial no início e final do 

teste;
•	 acomodar e manter o paciente em repouso, em posição sentada ou deitada 

durante todo o teste;
•	 puncionar uma veia de bom calibre de modo a estabelecer um acesso veno-

so adequado à coleta de sangue em múltiplos tempos. Para manter o acesso 
pérvio, é necessário salinizá-lo com 10 mL de salina ou manter uma infu-
são contínua de soro fisiológico. No caso de testes com coleta em apenas 2 
tempos, o paciente pode optar por receber duas picadas em vez do acesso 
venoso mantido;

•	 antes de cada coleta, desprezar os primeiros 5 mL de sangue e só depois co-
lher a amostra necessária às dosagens do teste. Após a coleta, lavar o acesso 
venoso com 10 mL de salina ou reiniciar a infusão contínua de soro fisio-
lógico;

•	 coletar uma amostra basal de sangue e, em seguida, aplicar o estímulo fisio-
lógico ou farmacológico do teste, identificando esse momento como tempo 0. 
A dose do medicamento deve ser preferencialmente calculada e administrada 
por um enfermeiro e/ou médico, com exceção do teste oral de tolerância à 
glicose, em que a sobrecarga de glicose é padronizada;

•	 registrar em uma planilha o volume e via de administração do medicamen-
to e o horário de coleta de todos os tempos do teste. Se vários testes forem 
realizados simultaneamente, é recomendado o uso de um multimer para 
seguir os tempos de coleta de cada procedimento;

•	 ao final do teste, retirar o acesso venoso, comprimir o local da punção por 
dois minutos e aplicar curativo estéril no local.
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TesTe orAl de TolerânciA à glicose
indicação
O teste oral de tolerância à glicose (TOTG) é utilizado principalmente para 
pesquisar diabete melito, diabete gestacional ou hipoglicemia reativa pós-

-prandial.1,2 Como a duração e os tempos do teste variam de acordo com a 
suspeita diagnóstica, é importante definir o objetivo do teste antes de sua exe-
cução. Infelizmente, na maioria das vezes, os médicos solicitam apenas TOTG 
(ou uma de suas sinonímias, como curva glicêmica, prova de sobrecarga de 
glicose, glicemia pós-sobrecarga de glicose, TTG ou GTT) sem especificar a 
hipótese diagnóstica nem a duração ou os tempos do teste. Se esta informação 
não puder ser obtida do paciente e/ou do médico, sugere-se assumir que a 
finalidade do teste é pesquisar diabete melito ou, em grávidas, diabete gesta-
cional. Contudo, se o médico solicitar TOTG prolongado e/ou com dosagem 
de insulina, o provável objetivo é pesquisar hipoglicemia reativa pós-prandial.

contraindicação
Em muitos laboratórios, a glicemia capilar é medida antes da sobrecarga de gli-
cose e, se o resultado for superior a 180 mg/dL, o teste é suspenso. Embora essa 
contraindicação seja questionável, um paciente com glicemia de jejum nesse 
nível provavelmente não necessita do TOTG para estabelecer o diagnóstico de 
diabete melito.

preparo
O preparo do paciente é o mesmo em todo TOTG, independentemente da in-
dicação do teste. A única exceção é o teste simplificado com 50 g em gestantes, 
que não requer qualquer preparo prévio. As principais recomendações são:

•	 seguir dieta habitual sem restrição de carboidratos nos três dias que antece-
dem o teste; de preferência, comer uma sobremesa doce no almoço e jantar, 
de modo a garantir uma ingestão de pelo menos 150 g de carboidratos/dia;

•	 não ingerir bebida alcoólica na véspera do teste;
•	 fazer jejum de quatro horas (crianças até 3 anos) ou de 8 a 14 horas (indiví-

duos acima de 3 anos);
•	 permanecer em repouso sentado ou deitado, sem fumar ou ingerir café, chá 

ou qualquer alimento durante todo o teste.
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efeitos colaterais
A sobrecarga de glicose pode provocar náuseas e vômitos, principalmente em 
gestantes.

interferentes
Vários medicamentos podem interferir no TOTG, principalmente os hipogli-
cemiantes orais (sulfonilureias, metformina, metiglinidas, tiazolidinedionas, 
inibidores da DPP-4 ou análogos do GLP-1) e as insulinas.

procedimento
O protocolo do TOTG varia de acordo com a finalidade do teste.

Pesquisa	de	diabete	melito
O TOTG é indicado para pesquisar diabete melito principalmente quando a 
glicemia se situa entre 100 e 125 mg/dL. O teste também é recomendado em 
pacientes com fatores de risco tais como história familiar de diabete, obesida-
de (principalmente a visceral), hipertensão arterial, dislipidemia, antecedentes 
de diabete gestacional ou ovários policísticos.1,2 Nesses casos, o procedimento 
inclui:

1.	 	Administrar uma sobrecarga oral de 75 g de glicose anidro (ou 82 g de 
dextrosol) em adultos, a qual deve ser ingerida em até 5 minutos. Em crian-
ças, a dose é de 1,75 g/kg de peso até um máximo de 75 g. O ideal é usar 
soluções comerciais contendo 75 g de glicose em 300 mL de água (ou 50 g 
de glicose em 200 mL de água), disponíveis em sabores diversos (guaraná, 
coca-cola, etc.), que são mais bem tolerados pelos pacientes.

2.	 	Colher amostras de sangue em tubo com fluoreto para dosagem de glice-
mia plasmática nos tempos 0 e 120 minutos pós-sobrecarga. A glicemia 
plasmática é a preferida no TOTG, pois toda a classificação dos estados hi-
perglicêmicos baseia-se em resultados obtidos em plasma. A glicemia tam-
bém pode ser dosada em soro coletado em tubo seco ou com gel separador, 
porém, nesse caso, a amostra precisa ser centrifugada, o soro, separado 
dentro de 30 minutos e o exame, processado em até uma hora após a coleta. 
Esses cuidados são necessários para minimizar o consumo de glicose pelas 
células sanguíneas, com consequente diminuição dos níveis de glicose.
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Pesquisa	de	diabete	gestacional
O TOTG é hoje um teste obrigatório em toda grávida entre a 24ª e a 28ª se-
mana de gestação. Existem duas estratégias utilizadas para pesquisar diabete 
gestacional:3,4

•	 estratégia tradicional preconizada pelo American College of Obstetrics 
and Gynecology: primeiro, a gestante é submetida ao teste de triagem de 
uma hora, com sobrecarga oral de 50 g de glicose. Este não requer qualquer 
preparo prévio e a glicemia é dosada uma única vez, aos 60 minutos pós-

-sobrecarga. Se o resultado for superior a 140 mg/dL, a paciente necessaria-
mente tem que realizar o TOTG de três horas com sobrecarga oral de 100 
g de glicose para confirmação do diagnóstico. Esse teste requer o preparo-

-padrão do TOTG, sendo a glicemia dosada nos tempos 0, 60, 120 e 180 
minutos pós-sobrecarga. Embora esta seja a estratégia mais consolidada en-
tre os obstetras, ela tem o inconveniente de necessitar de dois testes para se 
estabelecer o diagnóstico de diabete gestacional.

•	 TOTG preconizado pela Sociedade Brasileira de Diabetes e pelo American 
Diabetes Association: o teste é realizado com sobrecarga oral de 75 g de 
glicose, sendo a glicemia dosada nos tempos 0, 60 e 120 minutos pós-sobre-
carga. Esta estratégia tem sido cada vez mais adotada pelos laboratórios por 
causa de sua maior simplicidade.

Pesquisa	de	hipoglicemia	reativa	pós-prandial
O TOTG ainda é frequentemente solicitado para investigar hipoglicemia reati-
va pós-prandial. Essa doença é atribuída a uma secreção exagerada de insulina 
em resposta à ingestão alimentar, levando a uma hipoglicemia tardia 4 ou 5 
horas depois. Tradicionalmente, o diagnóstico é confirmado quando o pacien-
te apresenta sintomas de hipoglicemia no TOTG e a glicemia medida naquele 
momento é inferior a 50 mg/dL.5 Entretanto, uma série de trabalhos científicos 
tem questionado o valor do TOTG na investigação de hipoglicemia:

1.	 	Não existe uma associação direta e reprodutível entre os níveis plasmáticos 
de glicose e a ocorrência de sintomas no TOTG6. Pelo menos 10% dos in-
divíduos normais tem uma glicemia abaixo de 50 mg/dL no TOTG prolon-
gado de 4 a 6 horas, sem, no entanto, apresentar sintomas de hipoglicemia.7

2.	 	Muitos pacientes que apresentam no TOTG sintomas adrenérgicos sugesti-
vos de hipoglicemia (taquicardia, sudorese, ansiedade, tremores, etc.) têm 
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sintomas semelhantes quando a sobrecarga de glicose é substituída por pla-
cebo.6

3.	 	Em um estudo comparativo dos níveis sanguíneos de glicose após uma so-
brecarga de glicose e após uma refeição mista, nenhum dos pacientes com 
glicemia abaixo de 50 mg/dL no TOTG apresentou níveis semelhantes após 
a refeição mista ou alterações sugestivas de hipoglicemia no eletroencefalo-
grama.8

Os achados sugerem que o TOTG não é útil para investigar hipoglicemia, de-
vendo a sobrecarga de glicose ser substituída pela refeição mista. Entretanto, 
como o TOTG continua a ser solicitado para esta finalidade, o procedimento 
do teste é descrito a seguir:

1.	 	Administrar uma sobrecarga oral de 75 g de glicose em adultos ou 1,75 g/
kg de peso em crianças, até um máximo de 75 g. Como sugerido anterior-
mente, o melhor seria substituir a glicose por uma refeição composta por 
sólidos e líquidos, se possível constituída por alimentos que tenham ante-
riormente desencadeado sintomas de hipoglicemia no paciente.

2.	 	Colher amostras de sangue em tubo com fluoreto para determinação da 
glicemia plasmática a cada 30 minutos até 4 horas. Se solicitada a dosa-
gem concomitante de insulina, é necessário coletar também um tubo seco 
em cada tempo. O intervalo entre as coletas deve ser de, no máximo, 30 
minutos, caso contrário a hipoglicemia pode não ser detectada. Se ocorre-
rem sintomas severos de hipoglicemia durante o teste, a glicemia capilar é 
medida e novas amostras de sangue são colhidas neste momento, seguida 
preferencialmente pela administração de carboidratos para confirmar o de-
saparecimento dos sintomas. Após o término do teste, todas as amostras 
são enviadas ao laboratório para dosar primeiro a glicemia venosa. Insuli-
na, peptídeo C e/ou pró-insulina são então analisados apenas nos tempos 
em que a glicemia for inferior a 60 mg/dL.

TesTes de esTímulo do hormônio de crescimenTo
Os testes de estímulo do GH são utilizados para pesquisar déficit de GH em 
crianças com baixa estatura e para avaliar a reserva desse hormônio em pa-
cientes com hipopituitarismo de causa hipotalâmica ou hipofisária.9 Em adul-
tos, esses testes também são indicados para avaliar a secreção de GH antes 
de iniciar esquemas de reposição hormonal com GH. A medida do GH basal 
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normalmente não permite distinguir entre níveis normais e diminuídos desse 
hormônio, daí a necessidade de estimular a secreção para avaliar a reserva 
somatotrófica.

Os principais testes de estímulo de GH serão brevemente discutidos a seguir.

Teste do exercício
Indicação
O exercício físico é um estímulo fisiológico que promove a liberação de GH, 
permitindo, dessa maneira, avaliar a reserva somatotrófica.10 No entanto, 30 a 
50% dos indivíduos normais não apresentam resposta do GH ao exercício. Por 
isso, esse teste é frequentemente associado ao estímulo com clonidina ou le-
vodopa. Neste caso, primeiro o paciente se submete ao teste do exercício para 
depois receber a dose de clonidina ou levodopa.

Contraindicação
O teste é contraindicado em crianças abaixo de 5 anos de idade e em pacientes 
com cardiopatia ou qualquer limitação ao exercício físico.

Preparo
O teste requer jejum prévio de oito horas.

Efeitos	colaterais
O exercício físico pode levar à exaustão, devendo ser interrompido se isso 
acontecer.

Procedimento
•	 Estabelecer um bom acesso venoso e mantê-lo pérvio durante todo o pro-

cedimento;
•	 aguardar 30 minutos antes de prosseguir com o teste, de modo a minimizar 

o efeito do estresse da punção venosa, que pode aumentar os níveis de GH;
•	 solicitar ao paciente para fazer 20 minutos de exercício físico. Não há pa-

dronização quanto ao tipo de exercício a ser executado. Alguns serviços 
recomendam a esteira ergométrica, enquanto outros solicitam ao paciente 
que suba e desça escadas;

•	 após o exercício, colocar o paciente em repouso e aguardar 10 minutos;
•	 coletar amostras de sangue em tubo seco para dosagem de GH sérico antes 

do início do exercício e 10 minutos após o término da atividade física.
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Teste de tolerância à insulina
Indicação
A hipoglicemia induzida pela insulina promove a liberação do GH e também 
do hormônio adrenocorticotrófico (ACTH), que, por sua vez, estimula a se-
creção de cortisol pelas adrenais. Por isso, o teste de tolerância à insulina per-
mite avaliar concomitantemente a reserva somatotrófica e a integridade do 
eixo hipotálamo-hipófise-adrenal.11

Contraindicação
O teste é contraindicado em pacientes com cardiopatia isquêmica, anteceden-
tes de convulsão ou acidente vascular cerebral e em crianças com menos de 2 
anos de idade ou peso abaixo de 20 kg.

Preparo
O teste requer jejum prévio de 8 horas e a presença de um acompanhante. 
Após o procedimento, o paciente não deve dirigir ou fazer esforços físicos e 
intelectuais durante todo o dia.

Efeitos	colaterais
Os efeitos colaterais estão associados à hipoglicemia induzida pela insulina e 
incluem fraqueza, sensação de fome, sudorese, tremores, ansiedade, taquicar-
dia, depressão da consciência e, raramente, convulsão e coma. Por essa razão, 
o teste requer a presença de um médico ao lado do paciente durante todo o 
procedimento e só deve ser realizado em centros com experiência em testes 
endócrinos, preferencialmente em ambientes equipados para atender situa-
ções de emergência.

Interferentes
O uso de corticoides pode interferir na resposta hormonal ao estímulo hipo-
glicêmico.

Procedimento
1.	 	Estabelecer um bom acesso venoso e mantê-lo pérvio, com soro fisiológico 

em gotejamento lento e contínuo durante todo o teste. É imprescindível 
selecionar uma veia de bom calibre que permita a coleta de múltiplas amos-
tras e que também possa ser utilizada para administração de glicose 50%, 
caso ocorra hipoglicemia severa durante o teste.
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2.	 	Aguardar 30 minutos antes de prosseguir com o teste, de modo a minimi-
zar o efeito do estresse da punção venosa sobre os níveis de GH e cortisol.

3.	 	Injetar insulina regular na dose de 0,1 U/kg de peso por via endovenosa 
em bolo. Em crianças com menos de 30 kg e em pacientes com suspei-
ta de hipopituitarismo, a dose é reduzida para 0,05 U/kg; naqueles com 
resistência à ação da insulina, como em casos de acromegalia, síndrome 
de Cushing ou diabete melito tipo 2, esta é aumentada para 0,2 U/kg. Em 
crianças, como a dose costuma ser pequena, parte significativa pode ficar 
retida nas tubulações do acesso venoso. Para minimizar o problema, é 
aconselhável diluir a insulina, aspirando 10 U de insulina e 90 U de água 
destilada em uma mesma seringa U100. Esta deve ser bem homogenei-
zada antes de se ajustar o volume a ser injetado (volume = dose inicial de 
insulina x 10).

4.	 	Coletar amostras de sangue em tubo com fluoreto para medida da glicemia 
plasmática e em tubo seco para dosagem do GH e/ou cortisol sérico nos 
tempos 0, 15, 30, 45, 60 e 90 minutos pós-insulina. O nadir da glicemia ge-
ralmente é observado em 15 a 30 minutos após a administração da insulina, 
ao passo que o pico de resposta do GH e cortisol ocorre 15 a 30 minutos 
mais tarde.

5.	 	Medir a glicemia capilar em cada tempo. Para que a hipoglicemia seja efe-
tiva para estimular a secreção de GH e cortisol, é necessário que ela caia 
abaixo de 40 mg/dL ou abaixo de 50% do valor inicial. Se isso não ocorrer 
nos primeiros 30 a 60 minutos do teste, recomenda-se administrar uma 
dose adicional de insulina (em geral, metade da inicial). Nesse caso, o teste 
deve ser prolongado até 90 minutos após a segunda dose de insulina, com 
coleta a cada 15 minutos nos primeiros 60 minutos desse novo período e, 
depois, aos 90 minutos.

6.	 	Manter disponível 20 a 40 mL de glicose 50% em uma seringa, para admi-
nistração endovenosa imediata caso o paciente tenha uma depressão severa 
do nível de consciência. É importante manter o paciente acordado durante 
todo o teste.

Teste de estímulo com clonidina
Indicação
A clonidina é um agente anti-hipertensivo que promove a liberação de GH por 
meio de receptores alfa-adrenérgicos centrais.12 A droga é útil para avaliar a 
reserva somatotrófica, podendo ser associada ao exercício físico.
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Contraindicações
Não há.

Preparo
O teste requer jejum prévio de oito horas e a presença de um acompanhante. 
Após o teste, o paciente não deve dirigir ou fazer esforços físicos e intelectuais 
durante todo o dia.

Efeitos	colaterais
A clonidina pode provocar sonolência, hipotensão arterial e broncoespasmo 
em asmáticos.

Procedimento
1.	 	Estabelecer um bom acesso venoso e mantê-lo pérvio durante todo o teste.
2.	 	Aguardar 30 minutos antes de prosseguir com o teste, de modo a minimi-

zar o efeito do estresse da punção venosa sobre os níveis de GH.
3.	 	Administrar clonidina por via oral na dose de 0,100 mg por m2 de superfí-

cie corporal. Os comprimidos disponíveis no mercado contém 0,100, 0,150 
ou 0,200 mg da droga. Para ajustar a dose ou administrar o medicamento 
em crianças com dificuldade para ingerir comprimidos, estes podem ser 
amassados e diluídos em 10 a 20 mL de água, obtendo-se uma suspensão 
que deve ser bem homogeneizada antes de ingerida.

4.	 	Colher amostras de sangue em tubo seco para dosagem de GH sérico nos 
tempos 0, 60, 90 e 120 minutos pós-clonidina. O pico de resposta do GH 
geralmente ocorre 60 a 90 minutos após a administração da clonidina.

5.	 	Monitorar o pulso e a pressão arterial a cada tempo. Se ocorrer hipotensão, 
pode-se administrar soro fisiológico em gotejamento rápido contínuo.

Teste de estímulo com glucagon
Indicação
O glucagon promove a liberação de GH por provável inibição do tônus soma-
tostatinérgico, podendo ser utilizado para avaliar a reserva somatotrófica. Esta 
droga também induz uma hiperglicemia precoce seguida de uma hipoglice-
mia tardia, que pode contribuir para o estímulo do GH.13
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Contraindicação
O teste é contraindicado em pacientes com feocromocitoma ou hiperinsulinis-
mo severo, como ocorre no insulinoma.

Preparo
O teste requer jejum prévio de oito horas e a presença de um acompanhante. 
Após o teste, o paciente não deve dirigir ou fazer esforços físicos e intelectuais 
durante todo o dia.

Efeitos	colaterais
O glucagon pode provocar dor abdominal, náuseas, vômitos e, ocasionalmen-
te, hipoglicemia tardia.

Procedimento
1.	 	Estabelecer um bom acesso venoso e mantê-lo pérvio durante todo o pro-

cedimento.
2.	 	Aguardar 30 minutos antes de prosseguir com o teste, de modo a minimi-

zar o efeito do estresse da punção venosa sobre os níveis de GH.
3.	 	Administrar glucagon na dose de 0,03 mg/kg de peso corporal (máximo 1 

mg) por via intramuscular profunda. O glucagon só promove a liberação 
de GH quando administrado por via intramuscular ou subcutânea, não 
sendo este efeito observado após injeção endovenosa.

4.	 	Colher amostras de sangue em tubo seco para dosagem de GH sérico nos 
tempos 0, 90, 120, 150 e 180 minutos. O pico de resposta do GH geralmen-
te ocorre 2 a 3 horas após a administração do glucagon.

Teste de estímulo com l-dopa
Indicação
A L-dopa promove a liberação de GH por meio de receptores dopaminérgi-
cos hipotalâmicos, estimulando a secreção do hormônio liberador do GH 
(GHRH). A droga é útil para avaliar a reserva somatotrófica, podendo ser sen-
sibilizada pelo propranolol ou associada ao exercício físico.14

Contraindicação
Não há.
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Efeitos	colaterais
A L-dopa pode provocar náuseas e vômitos severos.

Preparo
O teste requer jejum prévio de oito horas e a presença de um acompanhante.

Procedimento
1.	 	Estabelecer um bom acesso venoso e mantê-lo pérvio durante todo o pro-

cedimento.
2.	 	Aguardar 30 minutos antes de prosseguir com o teste, de modo a minimi-

zar o efeito do estresse da punção venosa sobre os níveis de GH.
3.	 	Administrar L-dopa por via oral na dose de 0,500 mg (indivíduos acima de 

30 kg), 0,250 mg (crianças com 15 a 30 kg) ou 0,125 mg (crianças abaixo 
de 15 kg). A L-dopa não é comercialmente disponível, sendo necessário 
prepará-la em farmácias de manipulação. Se o teste for sensibilizado pelo 
propranolol, esta droga deve ser administrada por via oral na dose de 0,75 
mg/kg de peso uma hora antes da L-dopa.

4.	 	Colher amostras de sangue em tubo seco para dosagem de GH sérico nos 
tempos 0, 30, 60, 90 e 120 minutos. O pico de resposta do GH geralmente 
ocorre 60 a 90 minutos após a administração da L-dopa.

TesTe de supressão do hormônio de crescimenTo
indicação
O teste de supressão do GH com glicose é utilizado para avaliar pacientes 
com suspeita de gigantismo ou acromegalia decorrente de um adenoma hi-
pofisário produtor de GH.15 Em indivíduos normais, a hiperglicemia reduz 
os níveis de GH para valores indetectáveis. Em pacientes com gigantismo 
ou acromegalia, essa redução é parcial ou não ocorre devido à hipersecreção 
autônoma do GH.

contraindicação
Em alguns serviços, o teste é contraindicado quando a glicemia capilar medida 
antes da sobrecarga de glicose ultrapassa 180 mg/dL.

efeitos colaterais
A sobrecarga de glicose pode provocar náuseas e vômitos.
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interferentes
Pacientes com diabete melito, doença hepática ou renal ou anorexia nervosa 
podem não apresentar supressão do GH com glicose, apesar de não terem gi-
gantismo ou acromegalia.

preparo
•	 Não ingerir bebida alcoólica no dia anterior ao teste;
•	 fazer jejum de quatro horas (crianças até 3 anos de idade) ou de 8 a 14 horas 

(indivíduos acima de 3 anos).

procedimento
1.	 	Estabelecer um bom acesso venoso e mantê-lo pérvio durante todo o pro-

cedimento.
2.	 	Aguardar 30 minutos com o paciente em repouso antes de prosseguir com 

o teste, de modo a minimizar o estresse da punção venosa sobre os níveis 
de GH.

3.	 	Administrar uma sobrecarga oral de 75 g de glicose em adultos, a qual deve 
ser ingerida em até 5 minutos. Em crianças, a dose é de 1,75 g/kg de peso, 
até um máximo de 75 g.

4.	 	Colher amostras de sangue em tubo com fluoreto para medida da glicemia 
plasmática e em tubo seco para dosagem do GH sérico nos tempos 0, 30, 60, 
90 e 120 minutos pós-sobrecarga de glicose.

TesTe de esTímulo com lhrh ou gnra
indicação
O hormônio liberador das gonadotrofinas (LHRH ou GnRH) é um decapeptí-
deo produzido no hipotálamo que estimula a hipófise a secretar os hormônios 
luteinizante (LH) e folículo-estimulante (FSH). Em crianças normais, esses 
hormônios encontram-se suprimidos na infância, sendo sua secreção ativada 
na época da puberdade. O teste de estímulo com LHRH para dosagem de LH 
e FSH é indicado para avaliar a reserva gonadotrófica em pacientes com hipo-
gonadismo de causa hipotalâmica ou hipofisária e em crianças com puberdade 
retardada. Na investigação da puberdade precoce, o teste pode ser realizado 
com a administração do LHRH ou do análogo do GnRH (GnRHa), tendo por 
objetivo avaliar a ativação do eixo hipotálamo-hipófise-gônadas ou monitorar 
a eficácia da terapêutica supressiva com análogos do GnRH.16,17
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contraindicação
Não há.

preparo
O teste requer jejum prévio de quatro horas.

efeitos colaterais
Não há.

interferentes
O uso de esteroides sexuais (testosterona ou estradiol presente em contracepti-
vos ou em esquemas de reposição hormonal pós-menopausa) e anabolizantes 
pode interferir na resposta das gonadotrofinas ao LHRH.

procedimento
1.	 	Estabelecer um bom acesso venoso e mantê-lo pérvio durante todo o teste.
2.	 	Administrar LHRH na dose de 100 mcg por via endovenosa em bolo. No 

presente momento, o LHRH não é comercialmente disponível no Brasil e 
só pode ser adquirido por importação direta (em geral, por meio de em-
presas importadoras de medicamentos) para uso próprio do paciente. Em 
crianças com puberdade precoce, o teste pode ser realizado com GnRHa 
(em geral, acetato de leuprolida) administrado na dose 3,75 mg por via 
intramuscular profunda.

3.	 	Colher amostras de sangue em tubo seco para dosagem sérica de LH e FSH 
nos tempos 0, 15, 30, 45 e 60 minutos pós-LHRH ou nos tempos 0 e 120 
minutos pós-GnRHa. O pico de resposta do LH geralmente ocorre aos 30 
a 45 minutos, e o do FSH, aos 45 a 60 minutos pós-LHRH. No teste com 
GnRHa, a resposta máxima das gonadotrofinas ocorre aos 120 minutos 
pós-estímulo.

TesTe de esTímulo com Trh
indicação
O hormônio liberador do TSH (TRH) é um tripeptídeo produzido no hipotála-
mo que estimula a hipófise a secretar TSH e prolactina. O teste de estímulo com 
TRH para dosagem de TSH é indicado principalmente para avaliar a reserva 
tireotrófica em pacientes com hipotireoidismo de causa hipotalâmica ou hipo-
fisária e para auxiliar no diagnóstico diferencial entre resistência ao hormônio 
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tireoidiano (resposta normal ou exagerada do TSH ao TRH) e adenoma hipofi-
sário produtor de TSH (resposta deficiente ou ausente do TSH ao TRH).18 Se a 
prolactina for dosada após estímulo com TRH, o teste permite também avaliar a 
reserva lactotrófica em pacientes com hipopituitarismo ou prolactinoma. Outra 
indicação do teste do TRH é monitorar o tratamento da acromegalia, já que pa-
cientes não curados frequentemente apresentam uma resposta paradoxal do GH 
ao TRH, o que não é observado em pacientes curados ou indivíduos normais.

contraindicação
Não há.

preparo
O teste requer jejum prévio de quatro horas.

efeitos colaterais
O TRH pode provocar sintomas fugazes, como rubor facial, calor no rosto, no 
corpo ou na região perineal, gosto amargo, vontade de urinar ou evacuar, cefa-
leia, náusea, sudorese, tontura, opressão precordial e taquicardia.

interferentes
O uso de corticoides, drogas dopaminérgicas ou hormônios tireoidianos pode 
interferir na resposta do TSH e/ou prolactina ao TRH.

procedimento
1.	 	Estabelecer um bom acesso venoso e mantê-lo pérvio durante todo o pro-

cedimento.
2.	 	Administrar TRH na dose de 200 mcg por via endovenosa em bolo. Assim 

como o LHRH, o TRH não é comercialmente disponível no Brasil e só 
pode ser adquirido por importação direta (em geral, por meio de empresas 
importadoras de medicamentos) para uso próprio do paciente.

3.	 	Colher amostras de sangue em tubo seco para dosagem sérica de TSH, pro-
lactina e/ou GH nos tempos 0, 15, 30, 45 e 60 minutos. O pico de resposta 
desses hormônios geralmente ocorre aos 15 a 30 minutos pós-TRH. Em 
pacientes com hipotireoidismo de causa hipotalâmica, a resposta do TSH 
pode ser mais tardia e prolongada e, nesse caso, o teste deve ser estendido 
e incluir uma medida do TSH aos 90 minutos.
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megATesTe
indicação
O megateste ou teste combinado é indicado para avaliar a função global da hipó-
fise anterior em pacientes com suspeita de hipopituitarismo de causa hipotalâmi-
ca ou hipofisária. O teste envolve a administração conjunta de insulina, LHRH e 
TRH e permite a avaliação concomitante da reserva de GH, ACTH, LH, FSH, TSH 
e prolactina.19 A secreção de ACTH é analisada por meio da dosagem do cortisol.

contraindicação
A administração de insulina é contraindicada em pacientes com cardiopatia is-
quêmica, antecedentes de convulsão ou acidente vascular cerebral e em crian-
ças com menos de 2 anos de idade ou peso abaixo de 20 kg. Não há contrain-
dicações ao uso do LHRH e TRH.

preparo
O teste requer jejum prévio de oito horas e a presença de um acompanhante. 
Após o teste, o paciente não deve dirigir ou fazer esforços físicos e intelectuais 
durante todo o dia.

efeitos colaterais
Os efeitos colaterais estão associados à hipoglicemia induzida pela insulina e 
incluem fraqueza, sensação de fome, sudorese, tremores, ansiedade, taquicar-
dia, depressão da consciência e, raramente, convulsão e coma. Por essa razão, o 
teste requer a presença de um médico ao lado do paciente durante todo o pro-
cedimento e só deve ser realizado em centros com experiência em testes endó-
crinos, preferencialmente em ambientes equipados para atender situações de 
emergência. O TRH pode provocar sintomas fugazes, como rubor facial, calor 
no rosto, no corpo ou na região perineal, gosto amargo, vontade de urinar ou 
evacuar, cefaleia, náusea, sudorese, tontura, opressão precordial e taquicardia. 
Não há efeitos colaterais associados ao LHRH.

interferentes
O uso de corticoides, esteroides sexuais (testosterona ou estradiol, este último 
presente em contraceptivos ou esquemas de reposição hormonal pós-menopau-
sa), anabolizantes, drogas dopaminérgicas ou hormônios tireoidianos pode in-
terferir na resposta hormonal aos estímulos farmacológicos do megateste.
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procedimento
O procedimento do megateste inclui as mesmas particularidades dos testes de 
tolerância à insulina, LHRH e TRH:

1.	 	Estabelecer um bom acesso venoso e mantê-lo pérvio, com soro fisiológico 
em gotejamento lento e contínuo.

2.	 	Aguardar 30 minutos antes de prosseguir com o teste, de modo a minimi-
zar o efeito do estresse da punção venosa sobre os níveis de GH e cortisol.

3.	 	Injetar, por via endovenosa e em bolo, insulina regular na dose de 0,1 U/kg de 
peso (0,05 U/kg quando há suspeita de hipopituitarismo e 0,2 U/kg em casos 
de acromegalia, síndrome de Cushing ou diabete melito tipo 2), seguida do 
LHRH 100 mcg e TRH 200 mcg. Se houver contraindicação ao uso de insulina, 
esta pode ser substituída pela administração oral de clonidina 0,100 mg/m2 de 
superfície corporal e pela aplicação endovenosa de ACTH sintético 250 mcg.

4.	 	Coletar amostras de sangue em tubo com fluoreto para medida da glicemia 
plasmática e em tubo seco para dosagem sérica do GH, cortisol, LH, FSH, TSH 
e prolactina nos tempos 0, 15, 30, 45, 60 e 90 minutos pós-estímulo. Quando a 
insulina é substituída pela clonidina e ACTH sintético, o teste é prolongado até 
duas horas, com dosagem sérica de LH, FSH, TSH e prolactina nos tempos 0, 
15, 30, 45, 60 e 90 minutos, dosagem sérica de GH nos tempos 0, 60, 90 e 120 
minutos e dosagem sérica de cortisol nos tempos 0 e 60 minutos.

5.	 	Medir a glicemia capilar em cada tempo. Para que a hipoglicemia seja efetiva 
para estimular a secreção de GH e cortisol, é necessário que ela caia abaixo de 
40 mg/dL ou abaixo de 50% do valor inicial. Se isso não ocorrer nos primeiros 
30 a 60 minutos do teste, recomenda-se administrar uma dose adicional de 
insulina (em geral, metade da inicial). Nesse caso, o teste deve ser prolongado 
até 90 minutos após a segunda dose de insulina, com coleta a cada 15 minutos 
nos primeiros 60 minutos do novo período e, depois, aos 90 minutos.

6.	 	Manter disponível 20 a 40 mL de glicose 50% em uma seringa, para administra-
ção endovenosa imediata caso o paciente tenha uma depressão severa do nível 
de consciência. É importante manter o paciente acordado durante todo o teste.

TesTe de esTímulo com AcTh
indicação
O ACTH é um peptídeo com 39 aminoácidos produzido pela hipófise que esti-
mula o córtex adrenal a secretar cortisol e, em menor grau, também aldostero-
na e os precursores androgênicos. O teste de estímulo com ACTH é indicado 
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para avaliar a função adrenal em pacientes com suspeita de insuficiência adre-
nal. É também utilizado para detectar a deficiência de enzimas envolvidas na 
esteroidogênese adrenal, como a 21-hidroxilase, 11-beta-hidroxilase e 3-beta-

-hidroxiesteroide desidrogenase, em casos de hiperplasia adrenal congênita.20

contraindicação
O teste é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade ao ACTH sin-
tético.

efeitos colaterais
O ACTH sintético pode provocar rubor facial logo após sua administração e, 
mais raramente, reações alérgicas.

preparo
O teste requer jejum prévio de quatro horas e deve ser iniciado até as 9 horas 
da manhã ou até duas horas após o paciente despertar. Em mulheres, quando 
utilizado para pesquisar deficiência de enzimas adrenais, ele deve ser agenda-
do nos primeiros sete dias do ciclo menstrual.

interferentes
O uso de corticoides pode interferir na resposta hormonal ao ACTH.

procedimento
1.	 Estabelecer um bom acesso venoso e mantê-lo pérvio durante todo o pro-
cedimento.
2.	 Aguardar 30 minutos antes de prosseguir com o teste, de modo a minimi-
zar o efeito do estresse da punção venosa sobre os níveis de cortisol.
3.	 Administrar ACTH sintético na dose de 250 mcg por via endovenosa em 
bolo. Atualmente, essa droga não está comercialmente disponível no Brasil e 
só pode ser adquirida por importação direta (em geral, por meio de empresas 
importadoras de medicamentos) para uso próprio do paciente. Quando o teste 
é utilizado para avaliar insuficiência adrenal, alguns serviços recomendam re-
duzir a dose do ACTH para 1 mcg. A finalidade de se utilizar uma dose menor 
é que, sendo esta mais próxima das concentrações fisiológicas do ACTH, ela 
poderia detectar pacientes com formas leves ou moderadas de insuficiência 
adrenal com resposta normal à dose tradicional de 250 mcg. Como ampolas 
com 1 mcg de ACTH não estão disponíveis, a dose costuma ser preparada 
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acrescentando-se uma ampola com 250 mcg em um frasco com 250 mL de 
soro fisiológico, do qual é retirado 1 mL.
4.	 Colher amostras de sangue em tubo seco para dosagem sérica de cortisol 
nos tempos 0 e 60 minutos, quando ocorre o pico de resposta hormonal ao 
ACTH. Em pacientes com suspeita de defeito de síntese adrenal, são acres-
centadas as dosagens de 17-hidroxiprogesterona, 11-desoxicortisol (composto 
S) e/ou 17-hidroxipregnenolona, marcadores da deficiência da 21-hidroxilase, 
11-beta-hidroxilase e 3-beta-hidroxiesteroide desidrogenase, respectivamente.

TesTe de depressão com dexAmeTAsonA
indicação
O teste de depressão com dexametasona é indicado para investigar síndrome 
de Cushing, doença caracterizada pela hipersecreção autônoma de cortisol. A 
depressão pode ser realizada com 1, 2 ou 8 mg de dexametasona, adminis-
trada em dose única na noite anterior à coleta de sangue.21 A depressão clás-
sica com dexametasona administrada na dose de 2 ou 8 mg/dia durante dois 
dias é atualmente pouco utilizada. O teste com 1 mg é o mais comum e serve 
como triagem de pacientes com suspeita de síndrome de Cushing. Um resul-
tado negativo praticamente exclui essa doença. Contudo, se o resultado for 
inconclusivo ou positivo, pode-se optar por repetir a depressão com 2 mg para 
melhor elucidação diagnóstica. Já o teste com 8 mg é utilizado em pacientes 
com diagnóstico confirmado de síndrome de Cushing, com o intuito de dife-
renciar entre doença de Cushing (adenoma hipofisário produtor de ACTH) e 
as demais causas da síndrome (tumor ectópico produtor de ACTH ou tumor 
adrenal secretor de cortisol).

contraindicação
O teste é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade a corticoides.

preparo
O teste requer jejum prévio de quatro horas no dia da coleta de sangue.

efeitos colaterais
Não há efeitos colaterais associados à administração de dexametasona em 
dose única de 1 ou 2 mg. Já a dose de 8 mg pode provocar epigastralgia e piora 
do diabete, devendo ser evitada em pacientes com úlcera péptica ou diabete 
melito descompensado.
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interferentes
Drogas como barbitúricos, fenitoína e outros indutores de enzimas microsso-
mais hepáticas podem acelerar o metabolismo da dexametasona e interferir 
no teste. A presença de depressão, alcoolismo, estresse crônico, insuficiência 
renal e condições associadas ao excesso de estrógenos (p.ex., gestação) podem 
alterar a resposta do cortisol à depressão com dexametasona 1 mg.

procedimento
1.	 	Colher amostra de sangue em tubo seco para dosagem de cortisol sérico 

entre 7 e 8 horas da manhã no primeiro dia do teste (coleta não necessária 
na depressão com 1 mg).

2.	 	Orientar o paciente a tomar 1, 2 ou 8 mg de dexametasona por via oral 
entre 23 e 24 horas do mesmo dia.

3.	 	Colher amostra de sangue em tubo seco para dosagem de cortisol sérico 
entre 7 e 8 horas da manhã seguinte. É imprescindível seguir à risca os ho-
rários recomendados; caso contrário, a supressão dos níveis de cortisol pós-

-dexametasona pode ser apenas parcial, levando a resultados falso-positivos.

TesTe de esTímulo com crh ou ddAVp
indicação
O hormônio liberador da corticotrofina (CRH) é um peptídeo com 41 aminoá-
cidos produzido no hipotálamo, que estimula a hipófise a secretar ACTH. O tes-
te de estímulo com CRH é indicado em pacientes com diagnóstico confirmado 
de síndrome de Cushing (doença caracterizada pela hipersecreção autônoma 
de cortisol), para diferenciar entre a doença de Cushing (adenoma hipofisário 
produtor de ACTH) e as demais causas da síndrome (tumor ectópico produtor 
de ACTH e tumor adrenal secretor de cortisol). Pode também ser utilizado 
como controle de cura após cirurgia hipofisária da doença de Cushing.22

A desmopressina (DDAVP) é um análogo sintético do hormônio antidiu-
rético (vasopressina, ADH) que também estimula a hipófise a secretar ACTH, 
porém por mecanismos diversos do CRH. Ao contrário do CRH, que não está 
comercialmente disponível no Brasil, o DDAVP tem ampla distribuição em 
nosso meio, sendo utilizado principalmente para tratar diabete insípido. Por 
esse motivo, o DDAVP foi proposto como uma alternativa ao CRH em testes 
de estímulo.23

O teste de estímulo com CRH ou DDAVP pode ser associado à depressão 
com dexametasona. Nesse caso, o principal objetivo do teste não é o diagnós-



281

tico diferencial das causas da síndrome de Cushing, mas, sim, distinguir entre 
essa doença e o pseudo-Cushing, condição clínica caracterizada por hiper-
cortisolismo associado ao alcoolismo, depressão, estresse crônico, obesidade 
severa, anorexia nervosa ou insuficiência renal.22

contraindicação
O DDAVP é contraindicado em pacientes com hipocalcemia, pois existem re-
latos de tetania associada ao uso desse medicamento. O CRH, DDAVP e/ou 
dexametasona também não devem ser utilizados em pacientes com hipersen-
sibilidade a essas drogas.

preparo
O teste requer jejum prévio de quatro horas e deve ser iniciado até as 9 horas 
da manhã ou até duas horas após o paciente despertar.

efeitos colaterais
Tanto o CRH como o DDAVP podem provocar sintomas transitórios, como 
hiperemia conjuntival, rubor facial, taquicardia e hipotensão arterial.

interferentes
Drogas utilizadas no tratamento da síndrome de Cushing, como cetoconazol, 
aminoglutetimida ou metirapona, inibem a secreção de cortisol e podem in-
terferir na resposta desse hormônio ao CRH ou DDAVP. Além disso, medica-
mentos como barbitúricos, fenitoína e outros indutores de enzimas microsso-
mais hepáticas podem acelerar o metabolismo da dexametasona e interferir na 
supressão do cortisol induzida por esta droga.

procedimento
1.	 	Se o teste for associado à depressão com dexametasona, orientar o paciente 

a tomar, em casa, 2 mg de dexametasona entre 23 e 24 horas do dia anterior 
ao teste.

2.	 	No dia do teste, estabelecer um bom acesso venoso e mantê-lo pérvio du-
rante todo o procedimento.

3.	 	Aguardar 30 minutos com o paciente em repouso antes de prosseguir com 
o teste, minimizando o efeito do estresse sobre os níveis de cortisol e ACTH.

4.	 	Antes de administrar o estímulo farmacológico, efetuar duas coletas basais 
de sangue com intervalo de 15 minutos. Em cada uma, colher um tubo seco 
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e um com EDTA para dosagem do cortisol sérico e ACTH plasmático, res-
pectivamente. Para evitar a degradação do ACTH, o tubo com EDTA deve 
ser mantido em recipiente com gelo antes e após a coleta, centrifugado em 
condições refrigeradas e rapidamente congelado a -20°C.

5.	 	Administrar CRH ovino na dose de 1 mcg/kg de peso (máximo 100 mcg) ou 
CRH humano na dose de 100 mcg por via endovenosa em bolo. A dose do 
DDAVP é de 10 mcg (2,5 ampolas de 4 mcg), também por via endovenosa.

6.	 	Colher amostras de sangue em tubo seco e com EDTA refrigerado para do-
sagem do cortisol sérico e ACTH plasmático, respectivamente, nos tempos 
15, 30, 45 e 60 minutos pós-CRH ou DDAVP.

TesTe de esTímulo com cApTopril
indicação
O teste de estímulo com captopril é utilizado em pacientes hipertensos para 
pesquisar hipertensão renovascular.24 Nessa doença, o sistema renina-an-
giotensina-aldosterona encontra-se ativado em razão da queda da pressão 
hidrostática nos rins. Essa redução provoca a liberação da renina produzida 
nas células justaglomerulares renais, que, por sua vez, promove a quebra do 
angiotensinogênio sintetizado no fígado em angiotensina I. Esta é convertida, 
por ação da enzima de conversão, em angiotensina II, a qual vai estimular a 
secreção de aldosterona pela zona glomerulosa do córtex adrenal. O captopril 
é um anti-hipertensivo que inibe a conversão de angiotensina I em II, dimi-
nuindo a secreção de aldosterona e aumentando a de renina. Na hipertensão 
renovascular, a elevação da renina é mais acentuada, ao passo que é menor ou 
não ocorre na hipertensão essencial.

contraindicação
O teste é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade ao captopril.

preparo
O teste requer jejum prévio de quatro horas e a presença de um acompanhante 
por causa dos efeitos colaterais do captopril.
efeitos colaterais
O captopril pode provocar hipotensão, sonolência, tosse, náuseas e vômitos.

procedimento
1.	 	Manter o paciente deitado em repouso durante todo o teste.
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2.	 	Estabelecer um bom acesso venoso e mantê-lo pérvio durante todo o pro-
cedimento.

3.	 	Após 60 minutos de repouso, administrar captopril em dose única de 50 
mg por via oral.

4.	 	Colher amostras de sangue em tubo com EDTA para dosagem da atividade 
plasmática da renina nos tempos 0 e 60 minutos pós-captopril. Para evitar 
a degradação da renina, o tubo com EDTA deve ser mantido em recipiente 
com gelo antes e após a coleta, centrifugado em condições refrigeradas e 
rapidamente congelado a -20°C. Embora a atividade plasmática da renina 
esteja sendo gradativamente substituída pela dosagem da renina direta, a in-
terpretação do teste do captopril ainda se baseia nos resultados da primeira.

TesTe de supressão com sobrecArgA sAlinA
indicação
O teste de supressão com sobrecarga salina é indicado para confirmar o diag-
nóstico de hiperaldosteronismo primário em casos suspeitos da doença, como 
em pacientes com hipertensão arterial associada a hipocalemia, excreção uri-
nária inapropriadamente aumentada de potássio e/ou uma relação elevada 
entre os níveis sanguíneos de aldosterona e renina em condições basais.25 A 
aldosterona é normalmente produzida na zona glomerulosa do córtex adrenal 
em resposta à renina secretada pelas células justaglomerulares dos rins. Em 
indivíduos normais, a sobrecarga salina suprime a secreção de renina e aldos-
terona, ao passo que isso não ocorre em pacientes com hiperaldosteronismo 
primário em razão da hipersecreção autônoma de aldosterona.

contraindicação
O teste é contraindicado em pacientes idosos e naqueles com hipertensão ar-
terial grave não controlada, cardiopatia ou acidente vascular cerebral recente.

preparo
O teste requer jejum prévio de quatro horas e deve ser realizado preferencial-
mente pela manhã.

efeitos colaterais
A sobrecarga salina pode piorar a pressão arterial e a hipocalemia, por isso é 
importante corrigir/controlar ambos antes do teste e, se necessário, manter a 
reposição de potássio e/ou anti-hipertensivos durante o procedimento.
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interferentes
Diversos anti-hipertensivos e diuréticos, como os betabloqueadores e a espirono-
lactona, interferem no eixo renina-aldosterona e devem ser suspensos 4 a 8 sema-
nas antes do teste, desde que autorizado pelo médico solicitante. Contudo, os blo-
queadores alfa-adrenérgicos e os antagonistas de canais de cálcio causam menor 
interferência e, se necessário, podem ser mantidos durante o procedimento.

procedimento
O teste pode ser realizado de três maneiras:

1.	 	Infundir 2 L de soro fisiológico 0,9% (ou 25 mL/kg de peso em crianças) 
por via endovenosa em um período de quatro horas, mantendo o paciente 
deitado durante todo o procedimento. Colher amostras de sangue em tubo 
seco para dosagem de aldosterona sérica antes e após a infusão salina.

2.	 	Acrescentar 2 g de cloreto de sódio em cada uma de três refeições diárias 
durante três dias. Colher urina de 24 horas para dosagem de sódio e aldos-
terona urinários no terceiro dia.

3.	 	Administrar 9-alfa-flúor-hidrocortisona na dose de 100 mcg a cada seis ho-
ras por via oral durante quatro dias. Colher urina de 24 horas para dosagem 
de aldosterona urinária no quarto dia ou uma amostra de sangue em tubo 
seco na manhã do quinto dia para dosagem de aldosterona sérica.

TesTe de esTímulo com hcg
indicação
A gonadotrofina coriônica humana (hCG) é um hormônio glicoproteico secre-
tado pela placenta durante a gravidez e que possui atividade biológica seme-
lhante à do LH. O teste de estímulo com hCG é indicado em pacientes do sexo 
masculino com hipogonadismo hipogonadotrófico para avaliar a função das 
células de Leydig dos testículos, responsáveis pela produção de testosterona. 
Em pacientes com genitália ambígua (distúrbios da diferenciação sexual 46, 
XY), o teste é utilizado para pesquisar deficiências de enzimas envolvidas na 
síntese da testosterona e também para detectar deficiência da 5-alfa-redutase, 
enzima responsável pela conversão da testosterona em di-hidrotestosterona.26

contraindicação
O teste é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade ao hCG.
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efeitos colaterais
O hCG pode raramente provocar erupções cutâneas.

preparo
O teste requer jejum de quatro horas nos dias de coleta de sangue.

interferentes
O uso de esteroides ou anabolizantes pode interferir na resposta hormonal dos 
testículos ao hCG.

procedimento
1.	 	Em pacientes púberes, administrar hCG em dose única de 6000 IU por via 

intramuscular. Colher amostras de sangue para dosagem sérica dos este-
roides sexuais e/ou precursores androgênicos nos tempos 0, 48 e 72 horas 
pós-hCG.

2.	 	Em pacientes pré-púberes, administrar hCG por via intramuscular na dose 
de 50 a 100 IU/kg de peso no 1º, 5º, 9º e 13º dias do teste. Em crianças 
com criptorquidia, a dose é administrada uma vez por semana durante seis 
semanas, com o intuito de estimular a descida dos testículos para a bolsa 
escrotal. Colher amostras de sangue para dosagem sérica dos esteroides 
sexuais e/ou precursores androgênicos antes e 72 e 96 horas após a última 
dose de hCG.

3.	 	Dosar os seguintes hormônios antes e após estímulo com hCG:
	– pacientes com hipogonadismo hipogonadotrófico: testosterona;
	– pacientes com genitália ambígua: progesterona, 17-hidroxiprogestero-

na, 17-hidroxipregnenolona, de-hidroepiandrosterona, androstenediona, 
testosterona, di-hidrotestosterona e estradiol;

	– em ambos os casos, medir também o hCG nos tempos 48, 72 e/ou 96 ho-
ras após a única/última injeção desse hormônio, para confirmar a eficácia 
do estímulo.

TesTe de esTímulo com cálcio e/ou penTAgAsTrinA
indicação
Este teste pode ser realizado com a administração isolada ou conjunta de 
cálcio e pentagastrina.27 É indicado em pacientes com nódulos tireoidianos 
suspeitos para investigar carcinoma medular da tireoide, doença caracteri-
zada por uma hipersecreção autônoma de calcitonina produzida pelas célu-
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las parafoliculares da tireoide. É também utilizado para monitorar pacientes 
com carcinoma medular da tireoide submetidos à tireoidectomia total e para 
rastrear essa doença em familiares de pacientes portadores de neoplasia en-
dócrina múltipla tipo 2.

contraindicação
A infusão de cálcio é contraindicada em idosos e pacientes com cardiopatia 
(principalmente bradicardia com frequência cardíaca inferior a 50 bpm), hi-
pertensão arterial descompensada e hipercalcemia. A presença de úlcera pép-
tica é uma contraindicação relativa ao uso da pentagastrina.

preparo
O teste requer jejum prévio de oito horas.

efeitos colaterais
A administração endovenosa de cálcio pode provocar rubor e queimação fa-
cial, ondas de calor pelo corpo, parestesia facial, náusea, aumento dos níveis 
pressóricos e bradicardia ou assistolia. A pentagastrina pode causar rubor e 
queimação facial, dor epigástrica, parestesia de extremidades, náuseas, vômi-
tos, vontade de defecar e taquicardia.

procedimento
1.	 	Estabelecer um bom acesso venoso e mantê-lo pérvio durante todo o pro-

cedimento.
2.	 	Estímulo com cálcio: administrar cálcio na dose de 2 mg/kg de peso por via 

endovenosa durante um minuto. Em geral, utiliza-se gluconato de cálcio a 
10%, cuja ampola de 10 mL contém 90 mg de cálcio elementar. Para calcu-
lar o volume a ser administrado, aplica-se a fórmula: 10 mL x 2 mg x  peso 
corporal em kg/90 mg. O teste requer a presença de um médico ao lado do 
paciente durante todo o procedimento, pela possibilidade de complicações 
cardíacas. A frequência cardíaca deve ser monitorada, se possível, com o 
auxílio de um monitor eletrônico. Se esta cair abaixo de 40 bpm, deve-se 
administrar atropina 0,5 a 1 mg por via endovenosa a cada cinco minutos, 
até um máximo de 0,02 a 0,03 mg/kg de peso.

3.	 	Estímulo com pentagastrina: administrar pentagastrina na dose de 0,5 
mcg/kg de peso por via endovenosa durante 15 segundos.
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4.	 	Estímulo com cálcio e pentagastrina: primeiro é administrado o cálcio e, 
em seguida, a pentagastrina, nas mesmas doses acima descritas.

5.	 	Colher amostras de sangue em tubo seco para dosagem sérica de calcitoni-
na nos tempos 0, 2, 5 e 10 minutos pós-cálcio e/ou pentagastrina.

TesTe de esTímulo com Tsh  
recombinAnTe humAno
indicação
O teste de estímulo com TSH recombinante humano é utilizado para moni-
torar pacientes com carcinoma diferenciado da tireoide (papilífero ou folicu-
lar) previamente submetidos à tireoidectomia total.28 Como a tireoglobulina 
é uma glicoproteína presente apenas em tecido tireoidiano, níveis detectáveis 
em soro indicam persistência ou recorrência do tumor.

contraindicação
Não há.

preparo
O teste requer jejum prévio de quatro horas apenas nos dias de coleta de san-
gue. Não há necessidade de suspender a reposição com hormônio tireoidiano. 
É importante confirmar, antes do teste, a ausência de anticorpos antitireoglo-
bulina, pois estes interferem com a dosagem de tireoglobulina e invalidam os 
resultados.

efeitos colaterais
O TSH recombinante humano pode provocar sintomas discretos e transitórios, 
como náuseas e cefaleia.

procedimento
O teste dura cinco dias:

•	 1º e 2º dia: aplicar TSH recombinante humano na dose de 0,9 mg/dia por via 
intramuscular (uma ampola de Thyrogen contém 1,1 mg de tireotrofina alfa 
que, diluídos em 1,2 mL, resultam em uma concentração de 0,9 mg/mL);

•	 3º dia: colher uma amostra de sangue em tubo seco para dosagem sérica de TSH;
•	 5º dia: colher uma amostra de sangue em tubo seco para dosagem sérica de 

tireoglobulina.
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TesTe dA depriVAção hídricA
indicação
O teste da deprivação hídrica é indicado em pacientes com suspeita de diabete 
insípido para avaliar a função da neuro-hipófise.29 Essa doença caracteriza-se 
por uma deficiência ou resistência à ação do hormônio antidiurético (vaso-
pressina, ADH) produzido na neuro-hipófise.

contraindicação
Não há. Como o teste requer coleta de urina, ele não deve ser realizado na 
vigência da menstruação.

preparo
No dia anterior ao teste, o paciente pode beber água livremente, mas não em 
excesso. No dia do teste, ele deve tomar um café da manhã leve, evitando café, 
chá e chocolate desde a véspera até o final do procedimento.

efeitos colaterais
A deprivação hídrica pode provocar sede excessiva durante o teste.

procedimento
1.	 	Iniciar o teste pela manhã, ao redor das 8 horas.
2.	 	Antes de iniciar a restrição hídrica, verificar o peso, pulso e pressão arterial, 

solicitar ao paciente para urinar, medir o volume e osmolalidade urinários 
e colher uma amostra de sangue em tubo seco para determinação da osmo-
lalidade sérica.

3.	 	Iniciar a fase de restrição hídrica de 8 horas. Orientar o paciente a não be-
ber líquidos e vigiá-lo para evitar a ingestão sub-reptícia de líquidos. Após 
o meio-dia, o paciente pode ingerir dieta seca orientada pela nutricionista. 
Interromper a restrição hídrica antes de 8 horas caso ocorra uma perda de 
peso maior que 5% do valor inicial ou a sede seja insuportável.

4.	 	A cada 1 a 2 horas durante a restrição hídrica, verificar peso, pulso e pres-
são arterial e solicitar ao paciente para urinar e medir o volume e a osmo-
lalidade urinários. No final dessa fase, colher uma amostra de sangue para 
determinação da osmolalidade sérica.

5.	 	Administrar desmopressina (DDAVP) na dose de 1 mcg por via intramus-
cular ou endovenosa ou 10 mcg por via intranasal.
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6.	 	Liberar a ingestão de líquidos até um máximo de 1,5 a 2 vezes o volume 
total de urina eliminada no período de restrição hídrica.

7.	 	Coletar urina a cada 1 a 2 horas nas próximas 2 a 4 horas, medir o volume 
e determinar a osmolalidade urinária.
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6.18. Drogas de abuso e etanol

Cada vez mais o laboratório clínico vem sendo solicitado a determinar o 
uso ou a presença de substâncias psicoativas, sejam de caráter lícito ou ilícito. 
Muitas dúvidas surgem, e recai sobre o laboratório grande responsabilidade 
em fornecer um diagnóstico de uso.

O laboratório deve se cercar de alguns cuidados além daqueles citados em 
outros pontos desta obra. Aspectos ligados a identificação, acondicionamento, 
critérios de rejeição e, principalmente, limitações sobre procedimentos são co-
mentadas neste capítulo. Esta discussão, limitada anteriormente aos serviços 
de saúde, visava somente ao aspecto terapêutico; porém, hoje extrapola essas 
fronteiras, atingindo o aspecto jurídico, em que a preocupação é focada no 
aspecto criminal, ou, ainda, outras esferas, como o mundo do trabalho.

No esteio dessas preocupações, vemos o surgimento de medidas que visam 
ao controle mais específico do problema, como a lei seca do trânsito, a norma 
RBAC 120 da aviação civil e leis específicas sobre implantação de programas 
preventivos ao uso de drogas entre motoristas profissionais.

Várias dúvidas surgem quando o laboratório se vê envolvido tais questões:

1.  Como fazer a coleta, manuseio e armazenamento das amostras?
2.  O exame mostra o uso recente, eventual ou continuado da droga?
3.  Qual é o melhor material biológico para investigação?
4.  Devemos estabelecer cadeia de custódia da amostra?
5.  Quais são os cuidados na medida da alcoolemia?

Fazer, então, o “diagnóstico” do uso dessas substâncias tornou-se uma preocu-
pação dos envolvidos com o problema.
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InDIcações De solIcItação
O uso abusivo de substâncias é responsável por até 50% das entradas nos ser-
viços de emergência nos Estados Unidos. Por essa razão, testes de drogas de 
abuso incluem testes para substâncias que comumente são utilizadas para fins 
ditos recreativos, como os opiáceos, cocaína, anfetaminas, canabinoides e ben-
zodiazepínicos. Testes de drogas de abuso também podem ser utilizados em 
clínicas especializadas em tratamento da dor, para avaliar a evolução da tera-
pêutica e detectar o uso inadequado ou abusivo. Clínicas de desintoxicação, 
especializadas em acompanhamentos de usuários crônicos, podem ser solici-
tadores frequentes.

Serviços de saúde ocupacional também têm gerado demanda significativa 
deste tipo de exame, principalmente naqueles focados em programas de pre-
venção de drogas psicoativas.

As indicações clínicas são, portanto, nos casos em que há suspeita clínica 
justificada. É muito comum o laboratório ser procurado por pais ou familia-
res angustiados com a suspeita de uso de drogas por parentes próximos. Não 
é raro que até mesmo tragam amostras “colhidas” sem o consentimento do 
paciente. Quando isso acontece, é fundamental alertar que, além de todas as 
dificuldades e fragilidades técnicas do processo, tal ato implica em falta de 
ética e é passível de questionamento legal, sem falar no impacto extremamente 
negativo no relacionamento familiar, piorando uma situação que de início já é 
bastante complicada.

A suspeita justificada no ambiente de trabalho deve ser levantada por pro-
fissional da saúde devidamente treinado. Algumas exceções existem, como em 
programas específicos (caso da aviação civil – RBAC 120), em que superviso-
res podem fazer essa indicação. Não é necessário ressaltar que a supervisão 
médica é fundamental para evitar equívocos ou aspectos de assédio moral li-
gado ao trabalho.

HIstórIco Do pacIente
Quando da coleta do material, deve-se obter o maior número de dados possí-
veis sobre hábitos e usos de drogas, tanto ilícitas como terapêuticas.

No caso de pesquisa de drogas de abuso, é importante investigar formas não 
usuais de contato com a droga. No caso da investigação sobre o uso de cocaína, 
por exemplo, deve-se questionar sobre o uso de compostos contendo a droga, 
mesmo em doses pequenas, como chá de folhas de coca. No caso da maconha, 
pode haver consumo de produtos que contenham a droga, como fibras e óleos.
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O uso de drogas terapêuticas, mesmo as tidas como banais, como analgé-
sicos, relaxantes musculares ou antigripais, deve ser questionado, pois pode 
haver falso-positivos em drogas de abuso em reações cruzadas para esses tipos 
de medicamentos. Podemos citar anfetaminas no caso de antigripais e ben-
zodiazepínicos nos relaxantes musculares. Especial atenção deve ser dada às 
reações cruzadas para opioides em pacientes em uso de quinolonas.

No caso das drogas ilícitas, tentar conhecer o padrão de uso prévio é bas-
tante interessante, pois uma determinação positiva não consegue distinguir o 
usuário eventual do crônico.

oportunIDaDes De coleta
Podemos pensar em dois grandes ambientes distintos: ambulatórios assisten-
ciais e empresas.

No primeiro, as oportunidades de coleta estão ligadas às demandas clínicas 
(história, sinais e sintomas). Ainda há casos de solicitação de acompanhamen-
to clínico dos pacientes.

No âmbito da empresa, em vários momentos os testes podem ser solicita-
dos: mudança de função (de não risco para risco, ou seja, em que o uso de 
substância psicoativa pode representar risco), sorteio aleatório, retorno ao ser-
viço após teste positivo confirmado ou, ainda, pós-acidente ou pós-incidente, 
bem como solicitação para acompanhamento de funcionários em programa 
de prevenção ao uso de substâncias psicoativas.

Nos exames pré-admissionais não se recomenda fazer essa investigação. Há, 
inclusive, parecer do Conselho Federal de Medicina (CFM 26/12) que consi-
dera não ser eticamente aceitável esse tipo de determinação.

tIpos De amostras
Pode-se optar por alguns tipos de amostra: sangue, urina e cabelo (as mais 
usuais), e outras menos comuns, como saliva, suor, líquidos ou tecidos. As 
vantagens e limitações de cada uma delas serão citadas.

O sangue é a principal amostra que nos vem à mente. As principais vanta-
gens dessa amostra é que nela é possível determinar a droga-mãe, juntamente 
com seus metabólitos. Contudo, é uma amostra “suja”, ou seja, há grande varie-
dade de possíveis interferentes, e a janela de detecção é menor em relação aos 
outros tipos de amostra. Para fins periciais, porém, a detecção de substância 
no sangue é prova praticamente irrefutável de uso de droga.
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A urina é a amostra de escolha para a maioria das solicitações. A janela de 
detecção varia de 2 horas a 2 semanas. O volume necessário pode variar de 
algumas gotas até 30 mL, dependendo do teste.

Para os testes de drogas de abuso, a urina tornou-se o material preferido, pois 
as drogas mais comuns podem ser detectadas por períodos mais longos do que 
no sangue. A Figura 6.18.1 compara as janelas de detecção de algumas amos-
tras. Além disso, a coleta de urina não exige flebotomia e é uma amostra está-
vel. Isso facilita a triagem para drogas de abuso realizada no local de trabalho, 
realizada para avaliar potenciais empregados e aqueles que executam trabalhos 
perigosos ou profissões que podem impactar a segurança pública.

FIgura 6.18.1 Limitações das amostras no tempo.
Fonte: adaptado de www.dna-worldwide.com/hair-drug-and-alcohol-testing/hair-drug-testing.

Uma consideração para o teste de urina é que, quando esta se encontra visual-
mente turva ou contendo sedimentos, pode exigir pré-centrifugação para evi-
tar resultados falso-negativos. Além disso, os médicos devem estar cientes das 
técnicas de adulteração e possíveis variações pré-analíticas, tais como aquelas 
envolvendo variações de pH, da gravidade específica, do aroma e da aparência. 
Tais achados são indícios que podem sugerir tentativa de adulteração da urina. 
Quando esses sinais estiverem presentes na amostra, esta deve ser rejeitada 
pelo laboratório.

A estabilidade da amostra pode sofrer algumas variações dependendo dos 
processos utilizados, mas gira em torno de: cinco dias à temperatura ambiente; 
15 dias se refrigerada (2 a 8ºC); e 1 mês se congelada (-20ºC).

O uso de cabelo como amostra biológica vem se tornando cada vez mais co-
mum. É uma amostra extremamente estável e de fácil coleta, acondicionamen-
to e envio. O armazenamento também é de baixo custo, e a janela de detecção 
é bastante longa, podendo chegar a um ano.

121086420 365
Horas Dias

Urina 4 horas a 8 dias

Cabelo

Saliva instantâneo a 6 horas

1 2 4 6 8 10 20 40 60 80 100 200 300

10 dias a 365 dias
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Entretanto, para conseguirmos um nível de detecção eficiente, o padrão de 
uso da droga deve ser grande, pois só com quantidades razoáveis e/ou uso fre-
quente ocorre acúmulo detectável no cabelo. Outro ponto a ser levantado é a 
velocidade de crescimento do cabelo, que é de aproximadamente 1 cm/mês. As-
sim, a amostra de cabelo utilizada mostra o uso com atraso de mínimo de 1 mês, 
que é o tempo necessário para o cabelo emergir do bulbo piloso. Por fim, é uma 
técnica mais trabalhosa e não está disponível na maioria dos laboratórios.

Fluido oral (saliva) é fácil de coletar, não invasivo e é improvável que seja adulte-
rado. O teste de saliva ainda evita o constrangimento de observar os pacientes que 
fornecem uma amostra de urina. Isso é particularmente importante se um obser-
vador do gênero adequado não está disponível para testemunhar a coleta de urina.

As drogas-mãe, e não os seus metabólitos, estão presentes na saliva, e a janela de 
detecção é diferente do que aquela para a urina. Por essa razão, as drogas podem 
ser detectadas mais cedo na saliva do que na urina. Assim, os resultados obtidos a 
partir de saliva podem refletir melhor o comprometimento atual do paciente.

Vários dispositivos de coleta de saliva estão disponíveis no mercado e, a 
priori, não há diferença entre eles quanto ao desempenho.

Contudo, testes baseados em saliva têm várias desvantagens. O rastreio de dro-
gas na saliva pode ser analiticamente difícil porque os analitos estão presentes em 
concentrações mais baixas e os volumes de amostra são menores. Por exemplo, o 
fluido oral é um espécime pobre para a detecção de canabinoides. Há também 
os efeitos da contaminação oral e do pH, que poderiam influenciar os resultados 
do teste na saliva. Portanto, as variáveis   pré-analíticas devem ser cuidadosamente 
consideradas. Em alguns casos, pacientes que abusam de estimulantes, tais como 
anfetaminas ou ecstasy, podem não ser capazes de fornecer uma amostra adequa-
da. Finalmente, há pouca informação sobre interferências vistas em testes basea-
dos em saliva. A Tabela 6.18.1 compara essas amostras, resumindo as diferenças.

Outros tipos de amostras potenciais para testes de drogas de abuso incluem 
suor, unha e mecônio.

Coleta de suor é pouco prática. A eliminação de drogas através da pele pode 
se arrastar por muitos dias, e a coleta é propensa à contaminação externa. Ade-
mais, as concentrações podem variar dependendo do local de coleta.

etanol
A coleta para verificação de uso de etanol vem crescendo de forma constante 
nos últimos tempos em virtude do endurecimento da legislação no Brasil. As-
sim, algumas considerações particulares devem ser feitas.



296

A primeira é que a assepsia para coleta de amostra de sangue não deve ser 
feita com álcool, pois pode haver contaminação da amostra, com eventual re-
sultado falso-positivo.

Os frascos devem ser lacrados e depois não mais abertos, sob pena de violar 
a cadeia de custódia (ver adiante), bem como haver perdas por evaporação por 
causa da volatilidade da amostra, podendo levar a resultados falso-negativos.

As amostras de eleição para determinação de embriaguez são o ar expirado, 
item explorado na obra da SBPC – Diretriz para a Gestão e Garantia da Qua-
lidade de Testes Laboratoriais Remotos, e o sangue, cujos cuidados de coleta 
descrevemos anteriormente.

A urina pode ser usada para se dosar etanol, mas, além de sofrer influência 
da capacidade de metabolização do indivíduo, a relação etanol-urina/sangue 
não é muito precisa, girando em torno de 1,3 no ápice da circulação do etanol 
no sangue.

A oportunidade de coleta é fundamental, pois a janela de detenção do etanol 
no sangue e ar expirado é curta, no máximo de seis horas. Após esse período, 
é possível que não se consiga comprovar níveis séricos de etanol.

aspectos étIcos e legaIs – caDeIa De custóDIa
A identificação do paciente a ser submetido a testes de drogas de abuso deve 
ser a mais cuidadosa possível. Devemos sempre proceder à identificação po-

tabela 6.18.1 aspectos técnicos e peculiaridades dos diferentes tipos de amostras na 

dosagem de drogas de abuso

parâmetro saliva urina sangue cabelo

Coleta Não invasiva Fere 

privacidade

Invasiva Não invasiva

Analito principal Droga-mãe Metabólito Droga-mãe e 

metabólito

Metabólito

Concentração do 

analito

Baixa Moderada a 

alta

Moderada Baixa

Problemas 

potenciais

Contaminação 

oral

Tentativa de 

adulteração

Janela curta de 

detecção

Necessita de 

grande uso

Influência do pH Sim Sim Não Não
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sitiva, que, na prática, constitui a confrontação do paciente com documento 
legível, em bom estado e com foto recente.

Muitas vezes, em processos de coleta de exame, por exigência de norma legal, 
é exigida a coleta sob procedimentos de cadeia de custódia. A cadeia de custódia 
é constituída de um conjunto de procedimentos que visam a manter a integrida-
de e a inviolabilidade da amostra durante todo o processo de análise. Começa na 
coleta e termina na liberação dos laudos e armazenamento de dados.

O conjunto de coleta (kit) deve conter, minimamente:

•	 dois frascos plásticos de cristal branco de 30 mL com tampas invioláveis;
•	 fitas de lacre (duas cores diferentes – uma para ser usada como prova e outra 

como eventual contraprova);
•	 copo coletor de 100 mL;
•	 documento de custódia em duas vias;
•	 envelope de transporte das amostras com lacre.

Os procedimentos de coleta que devem ser seguidos são:

1. O coletador deve ser do mesmo sexo do doador da amostra.
2. Designar previamente o local da coleta de urina ou de outro material bio-
lógico; de preferência, um local sem acesso a fontes de água (torneiras, vasos 
sanitários, etc.).
3. O doador da amostra não deve entrar nesse local com jaqueta, paletó, etc., 
tampouco com carteiras e bolsas.
4. Verificar a identidade do doador da amostra através de documento oficial 
com foto.
5. Orientar sobre o procedimento que será feito e entregar o kit de coleta la-
crado ao doador para que este comprove que não houve violação prévia.
6. Preencher o documento de custódia, não se esquecendo de nenhum campo.
7. Orientar para que a coleta da urina seja feita no frasco coletor.
8. Para a coleta de urina, deve ser solicitado que o doador da amostra se dispa 
das vestes até o meio da coxa e, no tronco, até o sulco inframamário.
9. O responsável pela coleta deve assistir atentamente à coleta.
10. Solicitar que o doador da amostra transfira o volume de urina do frasco 
coletor para os dois frascos etiquetados, coloque a tampa inviolável nos dois 
frascos plásticos e, por fim, coloque a fita de lacre nos dois frascos. No caso 
da coleta de cabelo, medir a extensão da amostra colhida e acondicionar no 
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envelope adequado, sempre prestando atenção no posicionamento dos fios, in-
dicando a posição do bulbo (próxima à raiz).
11. É importante ressaltar que não se deve tentar abrir o frasco nem remover 
a fita de lacre da amostra depois de fechada e lacrada, sob o risco de violar a 
embalagem.
12. Acondicionar a amostra para envio e encaminhar a amostra o mais rápido 
possível para o laboratório.
13. O registro do processo deve documentar não só o que foi feito, mas tam-
bém quem o realizou. O acesso ao processo deve ser restrito, sendo permitido 
somente aos funcionários treinados e designados.

Uma questão importante é que esteja bem claro o objetivo do exame: avaliação 
com finalidade pericial ou clínica. Se o objetivo é somente clínico no acom-
panhamento de pacientes, os procedimentos de cadeia de custódia podem ser 
dispensados. Entretanto, nesse cenário (coletas com objetivo clínico) não se 
permite a liberação com finalidade pericial, fato que deve ser apontado no 
laudo.
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6.19. Coleta em parasitologia

Introdução
As parasitoses intestinais, apesar de todo o avanço científico, tecnológico e da 
globalização em todas as áreas de desenvolvimento, representam grave problema 
social, principalmente em países em desenvolvimento, e contribui para vários 
problemas, os mais graves são os relacionados à saúde e à educação. Representa 
um fator de risco às populações de baixa renda, interferindo e influenciando no 
baixo rendimento escolar e comprometendo o desenvolvimento físico, cognitivo 
e social, principalmente das crianças.1 Dados da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) de 2002 revelam que 6 milhões de pessoas no planeta são portadoras 
de Ascaris lumbricoides, e várias outras parasitoses são também incidentes em 
grande parte da população carente. As manifestações clínicas englobam dor ab-
dominal, incluindo obstrução intestinal, quadros graves de diarreia, anemia fer-
ropriva, fraqueza e desânimo para as tarefas diárias e o trabalho, podendo levar 
os pacientes a óbito. A carga parasitária influencia no quadro clínico de forma 
decisiva, exacerbando os sintomas clínicos e levando a quadros de urgência clí-
nica, como a obstrução por Ascaris lumbricoides em crianças.

Ações no sentido de melhorar ou mesmo minimizar os efeitos dessas doen-
ças consistem na tentativa de erradicá-las, eliminando-as em nível global. Para 
isso, há necessidade de uma ação conjunta do governo, da população, da classe 
médica, dos laboratórios e da indústria farmacêutica. A ação governamental 
deve focar em minimizar os efeitos dos esgotos e lixos a céu aberto, expondo 
a população a parasitas, larvas e moscas, que podem levar a mais doenças. A 
população pode atuar por meio de campanhas para a conscientização sobre 
as diferentes formas de contaminação e transmissão no sentido de controlar a 
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incidência das parasitoses; a classe médica, orientando o paciente sobre as for-
mas de contaminação e estando atenta aos principais sintomas dessas parasi-
toses, podendo solicitar o exame parasitológico das fezes. A medicação precisa 
ser indicada para o paciente parasitado e o quadro deve ser comprovado por 
meio do exame. As medicações, assim como as parasitoses, diferem e devem 
ser tratadas de modo específico. Com isso, pode-se conhecer o índice real das 
parasitoses na população.

O laboratório de parasitologia clínica realiza os exames que contemplam a 
pesquisa de enteroparasitas, hemoparasitas e ectoparasitas. As principais en-
teroparasitoses que acometem o organismo humano podem se localizar em 
diversos sítios, como intestino delgado (Giardia, Ascaris, Ancylostoma), intes-
tino grosso (amebas), ceco (Trichuris), fígado (amebas) e cérebro (cisticercose 

– Taenia), e vários métodos para o diagnóstico dessas parasitoses devem ser 
utilizados.

Coleta,  preservação e transporte de amostras
Coleta de amostras frescas
A coleta de fezes não requer jejum do paciente nem restrição de alimentação. 
As amostras de fezes podem ser de consistências diversas, e isso não é impedi-
tivo para a realização do exame parasitológico. Alguns pacientes procuram o 
médico para dizer que foi solicitado o exame PPF, mas que, como as fezes estão 
diarreicas, esperam passar essa fase para depois coletar a amostra, o que não 
deve ser feito. A coleta deve ser orientada a ser feita na consistência em que as 
fezes se encontram, pois nas fezes diarreicas podem ser encontradas formas 
trofozoíticas com maior facilidade do que em fezes formadas.

As fezes podem se apresentar aquosas, liquefeitas, pastosas, amolecidas, fir-
mes, consistentes ou, ainda, petrificadas. Em amostras liquefeitas, pastosas ou 
amolecidas, pode ou não haver muco ou sangue. A consistência, a coloração, a 
presença de muco, sangue ou outras estruturas e, principalmente, a presença de 
vermes adultos podem ser relatados no laudo do exame emitido pelo laboratório.

amostras formadas ou pastosas
Deve-se coletar a amostra de fezes formadas (pastosas ou petrificadas) e colo-
cá-las em frasco coletor universal de plástico limpo e seco com tampa de rosca. 
Para fazer a coleta de forma mais simplificada, deve-se utilizar um penico, co-
madre ou mesmo plástico, e colocar as fezes imediatamente no frasco coletor 
universal (Figura 6.19.1). A quantidade deve corresponder a aproximadamen-
te meio frasco, cerca de 50 a 100 g.



301

Há alguns anos, pacientes que precisavam fazer a coleta de fezes e não ti-
nham hábitos de higiene adequados acabavam fazendo suas necessidades fi-
siológicas próximo a rios, lagos ou esgotos a céu aberto, e essas fezes iam para 
o exame misturadas com terra ou outros dejetos que estavam ali. Isso oca-
sionava presença de parasitas de vida-livre e não condizentes com a amostra 
do paciente. As amostras devem estar isentas de água e urina para que não 
ocorra interferência no resultado, como degeneração, lise de parasitas, prin-
cipalmente trofozoitas, ou contaminação. As amostras de fezes utilizadas para 
a realização de exames para a pesquisa de antígenos parasitários devem ser 
frescas. Ao utilizar conservadores para as fezes, seguir as instruções do kit de 
Elisa (imunoensaio). As amostras fecais utilizadas nas técnicas para a detecção 
de ácidos nucleicos devem ser frescas ou congeladas.

amostras aquosas ou liquefeitas
A coleta da amostra liquefeita ou aquosa deve ser feita diretamente no fras-
co coletor universal. Se não for possível, pode ser utilizado um frasco com 
boca larga, que deve ser transportado imediatamente ao laboratório para a 
realização do exame. Crianças podem fazer essa coleta no próprio laboratório, 
utilizando coletor de cultura para urina. A quantidade da amostra, nesse caso, 
deve ser de cerca de 10 mL.

tempo entre a Coleta e a realIzação do exame
Amostras de fezes liquefeitas ou diarreicas frescas devem ser examinadas até 30 
minutos após a coleta; amostras pastosas, até 60 minutos; e amostras formadas 
ou endurecidas podem ser examinadas no mesmo dia ou no dia seguinte.

Conservação
Até que sejam enviadas para análise, a temperatura de conservação das amostras 
é a ambiente. O frasco com as fezes pode ser deixado no banheiro, em local fres-

FIgura 6.19.1 Recipientes para a coleta de amostras de fezes.
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co e longe do alcance das crianças. Em regiões muito quentes, com temperaturas 
acima de 35ºC, convém preservar as amostras em geladeira até o momento de 
enviá-las ao laboratório para a realização do exame. Amostras não conservadas 
de forma adequada podem sofrer a proliferação de bactérias e fungos, e estes 
interferem na microscopia do exame, mascarando principalmente protozoários. 
Para as amostras diarreicas e liquefeitas, é obrigatório que o exame seja realizado 
em 30 minutos, para melhor identificação de trofozoitas. A orientação para o 
paciente é de que encaminhe a amostra imediatamente ao laboratório.

InterFerentes
Medicamentos antimaláricos, ácido acetilsalicílico, antibióticos como a tetraciclina, 
que modifica a flora intestinal,2 os contrastes radiológicos como bário e bismuto, e 
o óleo mineral, que muitas vezes é usado como laxante, podem interferir no exa-
me parasitológico, afetando principalmente protozoários. Quando o paciente fizer 
uso de tais substâncias, deve aguardar cerca de sete dias para a coleta da amostra 
de fezes. Quando a coleta ocorre após realização de exame radiológico com con-
traste, ela se torna opaca e não permite a visualização microscópica de parasitas.

Fezes obtIdas Com uso de laxantes
São recomendados os laxantes salinos, não oleosos nem compostos com bis-
muto e magnésio, que podem interferir no exame, causando gotas de óleo e 
opacidade nas fezes, impossibilitando o exame microscópico. A indicação de 
uso de laxantes deve ter a prescrição médica. Podem ser utilizados o sulfato de 
sódio tamponado e o fosfato de sódio, que causam menos danos aos parasitas. 
As fezes coletadas devem ser levadas imediatamente ao laboratório. Geralmen-
te, essa coleta é feita no laboratório ou em clínicas e hospitais, onde podem ser 
imediatamente examinadas.

número de amostras
Os parasitos podem ser mais bem diagnosticados com amostras múltiplas de fe-
zes. As amostras devem ser coletadas em dias sequenciais ou alternados, e devem 
ser no mínimo três amostras. Nunca se deve coletar uma só amostra e colocá-la 
em três frascos. O período para a coleta das três amostras é de dez dias, e em dias 
diferentes. Hiatt et al. compararam a positividade para uma amostra com a positi-
vidade para três amostras e notaram que havia um acréscimo de 22,7% nos casos 
com Entamoeba histolytica, que necessitaram de 4 a 9 amostras para a detecção, de 
11,3% para Giardia lamblia e 31,1% para Dientamoeba fragilis. Recomenda-se a 
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colheita de seis amostras para os casos com suspeita de Entamoeba histolytica, em 
dias alternados ou sequenciados, no período de 14 dias. A coleta de uma única 
amostra para a detecção de parasitose pode fornecer um resultado falso-negativo.

Conservantes maIs utIlIzados
Vários conservantes estão disponíveis para uso e conservação das amostras de 
fezes. O formaldeído, ou formalina, pode ser utilizado nas concentrações de 5% e 
10%. Conserva bem cistos, oocistos, ovos e larvas de parasitas. O formol 5% pode 
ser disponibilizado para uso em frasco de coleta para o paciente, e o material ali 
colocado deve ser processado em no máximo quatro semanas, pois permite a 
evolução de ovos, como o de Ascaris lumbricoides. O formol 10% também é utili-
zado e permite boa conservação de estruturas dos parasitas. É frequente o uso do 
SAF (acetato de sódio, ácido acético e formaldeído) nas coletas de amostras ou 
nos testes dentro do laboratório. A proporção de conservante para as fezes é de 
5:1. As fezes devem ficar submersas na solução conservadora. Outro conservador 
utilizado é o MIF (mertiolato, iodo e formalina). O álcool polivinílico (PVA) e o 
líquido de Schaudinn são também utilizados para a fixação das fezes.

Existe atualmente no mercado frascos para a coleta de amostras de fezes que 
já são fornecidos com os conservadores, tais como o Coprotest®, Coproplus®, 
TFTest® e Paratest®. O laboratório pode fornecer o frasco com o conservador 
para realizar metodologias específicas. Nos casos de diarreia, para pacientes 
impossibilitados de chegar no tempo determinado ao laboratório, é mandató-
ria a utilização de frasco com conservante.
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2. CLSI. Procedures for the recovery and identification of parasites from intestinal tract. Apro-
ved guideline e M28-A. Wayne, Pa: CLSI; 2010.

bIblIograFIa
1. De Carli AG. Parasitologia clínica – Seleção de métodos e técnicas de laboratório para o 
diagnóstico das parasitoses humanas. 2.ed. São Paulo: Atheneu, 2001.
2. Garcia LS. Clinical parasitology. Washington, DC: ASM, 2005.
3. Garcia LS. Pratical guide to diagnostic parasitology. Washington, DC: ASM, 1999.



304



305

6.20.  Pesquisa de sangue oculto nas fezes

Introdução
A pesquisa de sangue oculto nas fezes, também conhecida por sangue oculto, 
sangue nas fezes e, atualmente, detecção de hemoglobina humana nas fezes, é 
um exame que representa uma alternativa não invasiva, de baixo custo, fácil 
operacionalidade nos laboratórios clínicos e boa efetividade na investigação 
de sangramentos causados por doenças gastrointestinais.

Portanto, é um exame útil no rastreamento do câncer colorretal ou de seus 
precursores benignos, os pólipos, mesmo em indivíduos sem quaisquer sinto-
mas.

O câncer ou carcinoma colorretal é o terceiro câncer mais comum e a tercei-
ra causa de morte por tumor no mundo, sendo que um em cada três pacientes 
não sobrevive à doença. No Brasil, trata-se do quinto tumor maligno mais 
frequente, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer. Estima-se que aqui 
ocorrem cerca de 20 mil novos casos de câncer de intestino grosso (colorretal, 
cólon e reto) e que 7 mil brasileiros morram anualmente por essa doença. O 
câncer colorretal é silencioso mas, apesar de não existirem sintomas clínicos 
nos estágios iniciais, mais de 90% dos casos podem ser detectados por progra-
mas de rastreamento anual em pacientes maiores de 50 anos de idade com a 
pesquisa de sangue oculto nas fezes e a colonoscopia. Após os 50 anos, o risco 
de desenvolver esse tipo de câncer é de cerca de 1%.

A chance de cura de um paciente com diagnóstico precoce, antes do desen-
volvimento do câncer, é de 80%; já com o diagnóstico realizado, após apareci-
mento dos sintomas, a chance de cura passa a ser de 50%.
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A morbidade e a mortalidade desta doença relacionam-se diretamente com 
o estágio no qual é identificada. Assim, o diagnóstico precoce reduz muito a 
chance de morte pelo câncer colorretal.

Acredita-se que a pesquisa de sangue oculto, quando realizada anualmente, 
reduz a mortalidade por câncer de intestino em 15 a 33%, representando um 
ganho de vida similar ao observado no rastreamento com colonoscopia a cada 
dez anos.

O rastreamento para prevenção secundária deve ter como base a estrati-
ficação de risco, avaliação da idade de início do seguimento e intervalos de 
realização dos exames para melhor abordagem diagnóstica.

Entretanto, de acordo com as diretrizes recentemente publicadas por so-
ciedades e órgãos governamentais norte-americanos, este teste só é indicado 
para pacientes com 50 anos ou mais, que não apresentam qualquer sintoma 
intestinal (sangramento via anal, eliminação de sangue ou muco nas fezes e 
alteração do hábito intestinal ou outros sintomas ou sinais suspeitos de câncer 
de intestino) e não têm história pessoal ou familiar de câncer de intestino ou 
de pólipos, ou seja, pacientes de baixo ou médio risco para câncer de intestino.

A pesquisa de sangue oculto nas fezes tem baixa sensibilidade para adeno-
mas, mesmo os avançados, e há evidências de ausência de benefícios quanto à 
redução do risco de mortalidade por câncer colorretal distal.

O teste também é desaconselhável nos primeiros cinco anos para pacientes 
após polipectomia ou após colonoscopia negativa, pela possibilidade de apre-
sentar resultados falso-positivos, implicando a realização de exames desneces-
sários.

A perda fisiológica de sangue pelo trato gastrointestinal é de 0,5 a 1,5 mL/
dia, quantidade não detectável pelos testes laboratoriais, sejam eles feitos pelo 
método guáiaco ou imunoquímico.

O método guáiaco utiliza a atividade da pseudoperoxidase da hemoglobi-
na, catalisadora da oxidação dos compostos fenólicos contidos no guáiaco de 
peróxido de hidrogênio para corante azul quinona. Tem sensibilidade variável 
de 30 a 50% e especificidade de 96,8 a 98,9% quando o paciente realiza a dieta 
recomendada. Esse método é sensível à peroxidase oriunda de alimentos e à 
vitamina C.

Resultados positivos podem ser obtidos por ação da hemoglobina humana 
e animal. Resultados falso-positivos podem ocorrer por hemorragia do trato 
gastrointestinal superior. A sensibilidade de um único teste é de 30%, enquan-
to testes repetidos periodicamente elevam essas taxas para 80 a 92%.
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Os métodos imunoquímicos podem apresentar sensibilidade de 62 a 100% 
e especificidade de 94 a 97%. Esses testes reconhecem somente hemoglobina 
humana e baseiam-se na formação de um complexo conjugado/anticorpo/he-
moglobina. A hemoglobina presente nas fezes reage com anticorpo monoclo-
nal específico anti-Hb conjugado com ouro coloidal e, como a mistura migra 
ao longo da tira de teste por capilaridade, o complexo conjugado/anticorpo/
hemoglobina é capturado por um segundo anticorpo imobilizado na membra-
na (ensaio tipo sanduíche), formando uma linha de teste colorida. Tais testes 
não necessitam de dieta especial do paciente e, por reagir com a globina não 
degradada da hemoglobina humana, não são sensíveis aos sangramentos do 
trato gastrointestinal superior.

Apresentam, em relação ao guáiaco, maior conforto para o paciente e me-
lhor custo-benefício, pois reduzem o número de resultados falso-positivos e o 
uso de propedêuticas complementares.

Um exame positivo pode indicar sangramento de qualquer local do trato 
gastrointestinal, que deve ser esclarecido mediante outras investigações diag-
nósticas. A combinação da pesquisa de sangue oculto e da retossigmoidosco-
pia realizadas a cada 3 ou 5 anos é uma forma eficaz de prevenção do câncer 
do intestino grosso.

Quando a pesquisa de sangue oculto nas fezes é positiva ou quando há 
achado de pólipos à retossigmoidoscopia, deve-se realizar colonoscopia, que 
possibilita examinar todo o intestino e identificar e coletar amostras de tecido 
para análise de pólipos ou de outras lesões, embora tenha como desvantagens 
a necessidade de preparo intestinal e sedação do paciente.

Não há evidência na literatura médica de que o teste imunoquímico seja su-
perior ao teste do guáiaco de alta sensibilidade. Sua grande vantagem está no 
fato de que pode haver livre ingestão de vitamina C e carnes vermelhas, pois 
é realizado com anticorpo monoclonal anti-hemogobina humana específica.

PreParo do PacIente
Para a realização do exame pelo método guáiaco, recomenda-se coleta de 
amostras de fezes após dieta específica de três dias antes e durante a coleta, em 
três dias consecutivos ou a critério médico. Para a realização do exame pelo 
método imunoquímico, a dieta é desnecessária.
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dIeta esPecífIca
A dieta específica deve ser realizada durante três dias e implica na proibição de:

•	 carnes vermelhas, brancas e seus derivados;
•	 alimentos com alta atividade de peroxidase, como: beterraba, espinafre, ra-

banete, nabo, brócolis, maçã, banana, feijão, couve-flor e melão;
•	 frutas: banana, pera, maçã, uva preta, ameixa;
•	 alimentos ricos em vitamina C: laranja, limão, acerola, manga, maracujá, 

caju, abacaxi, goiaba, mamão, morango, tomate, kiwi;
•	 bebidas alcoólicas.

Também devem ser evitados medicamentos irritantes da mucosa gástrica ou 
suplementos alimentares que contenham ferro (anti-inflamatórios, corticoi-
des, aspirina, ferro e vitamina C) durante os cinco dias que antecedem o teste.

A coleta deve ser evitada quando houver sangramento gengival, durante a 
escovação dos dentes e também nos casos de sangramento nasal ou hemor-
roidal.

Evitar a coleta da amostra de fezes antes de três dias após a menstruação 
também é importante.

Todos os medicamentos utilizados nos dois dias anteriores ao exame devem 
ser notificados.

A dieta só deve ser interrompida após o término da coleta.

coleta da amostra fecal
Deve-se coletar uma pequena porção de fezes frescas, sem uso de substâncias 
laxativas e sem contaminação com urina ou água em três dias consecutivos, 
após realização da dieta específica três dias antes. É importante acondicioná-

-las em frasco coletor de polipropileno com tampa de rosca de aproximada-
mente 80 mL, ao abrigo da luz, e encaminhar ao laboratório no mesmo dia ou 
no máximo até o dia seguinte, desde que conservada em geladeira.

Não se deve adicionar soluções conservantes à amostra de fezes, exceto 
quando por orientação do fabricante do reagente.

Valor de referêncIa
Os valores de referência podem variar em função do método e reagente uti-
lizado, portanto, esses valores devem estar claramente citados nos laudos de 
resultados de exames laboratoriais.
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restrIções à PesquIsa de sangue oculto
Este exame não deve ser realizado em pacientes com sangramento visível, com 
suspeita de câncer colorretal, com idade inferior a 40 anos, já rastreados por 
colonoscopia ou com resultado de pesquisa positiva na expectativa de um 
novo teste negativo.
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7.  Logística e transporte de amostras biológicas  

em laboratórios de apoio

Dificuldades e obstáculos são fontes valiosas de saúde e 
força para qualquer sociedade. 

Albert Einstein

Introdução
Laboratório de apoio está claramente definido nos manuais de boas práticas, 
sistemas de acreditação e normas regulamentares vigentes como o laboratório 
clínico que realiza análises em amostras enviadas por outros laboratórios clí-
nicos. Sendo esta uma relação contratual entre duas empresas prestadoras de 
serviços laboratoriais, é necessário que o fornecedor apresente critérios claros 
para que o cliente atenda aos requisitos de qualidade da fase pré-analítica ade-
quadamente.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), os cuidados com a saúde 
devem ser efetivos e seguros. A efetividade e segurança dos cuidados laborato-
riais depende das interações entre as pessoas e os serviços de saúde envolvidos. 

Na realidade atual, todos os laboratórios clínicos públicos ou privados apre-
sentam a necessidade de contratar um laboratório de apoio para exames es-
pecializados ou aqueles que não apresentam viabilidade de realização em seu 
espaço. A qualidade laboratorial é comprometida quando o laboratório insiste 
na realização de exames de baixa ocorrência em sua instituição, sendo a má-
xima “quanto menos se faz, pior se controla” aplicável à realidade laboratorial. 
A falta de qualidade e de segurança são questões particularmente importantes 
nos serviços comerciais não regulamentados, e a seleção criteriosa dos labora-
tórios de apoio é a primeira etapa a ser cumprida.

Existem várias instituições nacionais e internacionais que oferecem apoio 
a laboratórios clínicos no Brasil. É necessário que o laboratório clínico que 
contrata os serviços defina, em sua lista de exames, quais serão realizados lo-
calmente e quais serão referenciados a um ou mais laboratórios de apoio.
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Após a seleção e definição dos serviços escolhidos como referência e apoio, 
é imprescindível que se estabeleça uma relação contratual e formalização de 
um modelo de prestação de serviços que defina a fase pré-analítica, a logística 
e o transporte de amostras biológicas.

PadronIzação
Regras e recomendações quanto à coleta, acondicionamento e transporte de 
amostras biológicas devem ser fornecidas pelo laboratório de apoio para que o 
laboratório apoiado siga rigorosamente as instrucões, garantindo a padroniza-
ção da fase pré-analítica. A qualidade dos resultados dos exames laboratoriais 
está intimamente relacionada a essa fase, que se inicia desde o preenchimento 
correto da requisição, preparação do paciente, coleta e identificação da amostra, 
armazenamento temporário da amostra no local de coleta e transporte ao labo-
ratório, até o recebimento e cadastramento das amostras no laboratório de apoio.

Fase Pré-anaLítIca
Esta fase deve ser cuidadosamente realizada e constantemente monitorada em 
razão do impacto significativo das atividades realizadas durante este processo 
sobre a qualidade do resultado do exame e de amostras colhidas para realiza-
ção no laboratório ou referenciadas a terceiros.

As requisições devem conter informações que permitam a rastreabilidade e 
integridade dos dados do cliente, da amostra e da instituição responsável pela 
fase pré-analítica:

•	 dados da unidade requisitante ou de procedência da amostra: instituição 
solicitante com número, nome do município e telefone para contato;

•	 dados do paciente: nome completo, data de nascimento, sexo, município de 
residência, nome da mãe ou responsável, endereço (quando aplicável);

•	 dados da amostra biológica coletada; 
•	 data e hora da coleta;
•	 exame(s) solicitado(s);
•	 dados complementares: condição clínica/epidemiológica, histórico e resul-

tado de exames anteriores (quando aplicável);
•	 data da solicitação do exame.

Os critérios de aceitação e rejeição de amostras biológicas são muito relevantes 
e necessitam definições claras pelo laboratório de apoio, como:
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•	 requisição de exame: formulário que contém informação suficiente para 
identificar o paciente, o requisitante, a instituição e, se possível, dados clí-
nicos pertinentes;

•	 amostra biológica: parte do material biológico de origem humana utilizada 
para análises laboratoriais;

•	 amostra sob restrição: amostra biológica fora das especificações determina-
das pelo laboratório de apoio;

•	 amostra sob refrigeração: amostra biológica conservada na temperatura de 
2 a 8°C;

•	 amostra congelada: amostra biológica conservada em temperatura até 20°C 
negativos;

•	 amostra à temperatura ambiente: amostra biológica conservada à tempera-
tura de 17 a 27°C ou temperatura ambiente.

transPorte de amostras bIoLógIcas
O envio de amostras ao laboratório de apoio deve ser feito em tempo hábil e 
em condições adequadas para que não haja alteração da amostra durante o 
transporte. 

acondIcIonamento das amostras  
Para transPorte
No transporte de amostras biológicas, deve-se obedecer rigorosamente às 
normas de biossegurança vigentes no país. Para assegurar a qualidade da fase 
pré-analítica, apresentamos aqui alguns requisitos relevantes ao acondiciona-
mento de amostras:

•	 temperatura adequada ao transportar cada tipo de amostra/material bioló-
gico; 

•	 quando for necessária refrigeração, as amostras devem ser acondicionadas 
juntamente com gelo reciclável; 

•	 se necessárias temperaturas inferiores, utilizar gelo seco; 
•	 não colocar as amostras soltas dentro da caixa térmica; 
•	 utilizar frasco com parede rígida para acondicionamento. 

As amostras devem ser encaminhadas dentro de sacos plásticos e acondiciona-
das em caixas térmicas impermeáveis e higienizáveis que garantam sua estabi-
lidade até a chegada ao laboratório.
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acondicionamento em caixa térmica
Caixa para transporte de amostra biológica isotérmica (tipo geladeira portátil 

– Figura 7.1) de polietileno ou similar, lavável, resistente e passível de desinfec-
ção. Deve portar a identificação de “infectante” ou “risco biológico”.

•	 Acondicionar as amostras de forma a evitar vazamento e contaminação;
•	 as amostras devem ser colocadas na estante na mesma ordem das requisições;
•	 a caixa térmica deve ser hermeticamente fechada e deve conter a identifica-

ção do destinatário e remetente: nome do labortório, endereço completo e 
telefone para contato.

LogístIca
O transporte de amostras biológicas que envolve pessoas deve ser feito em 
condições de segurança. Contudo, esta etapa do processo de referência de 
material biológico entre duas instituições atende a quatro órgãos regulamen-
tadores: terrestre, aéreo, aquaviário e postal. Esses órgãos regulamentadores 
que legislam tais atividades não mantêm interseção ou comunicação em suas 
definições legais. Atualmente, a logística de laboratórios de apoio apresenta 
complexidade e grande dificuldade de cumprimento às normas vigentes aqui 
apresentadas e suas respectivas Resoluções de Diretoria Colegiada RDC (An-
visa) recentemente publicadas, conforme brevemente discutidas a seguir.

transporte terrestre
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT, vinculada ao Ministé-
rio dos Transportes) publicou a Resolução n. 420 em 12 de fevereiro de 2004, 

FIgura 7.1 Modelo	de	caixa	para	
transporte	de	amostras	biológicas	
(caixa	térmica).
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aprovando as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Ter-
restre de Produtos Perigosos.

transporte aéreo
A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) publicou o Regulamento Bra-
sileiro da Aviação Civil (RBAC) n. 175 – Transporte de Artigos Perigosos em 
Aeronaves Civis (Resolução n. 129, de 8 de dezembro de 2009).

transporte aquaviário
Não há norma específica para transporte de amostras biológicas. No entanto, a 
Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) define procedimen-
tos para operações com produtos perigosos quando em trânsito por instala-
ções portuárias situadas dentro ou fora da área do porto organizado.

envio postal
União Postal Universal (UPU) – Letter Post Manual, 2009. Lei n. 6538, de 22 
de junho de 1978, dispõe sobre os serviços postais brasileiros.

•	 A RDC/Anvisa n. 302/05 define que o laboratório clínico e o posto de coleta 
devem possuir instruções escritas para o transporte de amostras de pacien-
te, estabelecendo prazo, condições de temperatura e padrão técnico para 
garantir sua integridade e estabilidade;

•	 a RDC/Anvisa n. 61, de 1º de dezembro de 2009, que dispõe sobre o fun-
cionamento dos laboratórios de histocompatibilidade e imunogenética que 
realizam atividades para fins de transplante e dá outras providências, trata 
do transporte de amostras biológicas do local de coleta ao laboratório de 
análise;

•	 para a importação de material biológico humano para fins de diagnóstico, 
deve ser seguida a RDC/Anvisa n. 81, de 05 de novembro de 2008, que dis-
põe sobre o Regulamento Técnico de Bens e Produtos Importados para fins 
de vigilância sanitária;

•	 portaria GM n. 472, de 09 de março de 2009, que aprova, em seu anexo, o re-
gulamento técnico do Mercosul para o transporte de substâncias infecciosas 
e amostras biológicas no âmbito dos países membros do Mercosul;

•	 para a exportação de material biológico humano para fins de diagnóstico, 
apesar de não existir normativa que discipline sobre o tema, a Anvisa, pela 
Gerência de Portos, Aeroportos e Fronteiras (GGPAF), estabelece que o re-
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metente assine um termo de responsabilidade, identificando e caracterizan-
do o material.

Para melhor organização da logística e transporte de material biológico, foi 
criada uma classificação de risco das substâncias transportadas de acordo com 
a característica infectante, como se discute adiante.

Substâncias	infecciosas	categoria	A
•	 Capaz de causar incapacidade permanente, com risco de morte ou doença 

fatal em seres humanos saudáveis ou animais, quando expostos durante o 
transporte;

•	 sinalização: UN 2814 Infectious substance, affecting humans.

Substâncias	infecciosas	categoria	B
•	 Substâncias que não se enquadram nos critérios da categoria A;
•	 sinalização: UN 3373 Biological substances, category B.

Amostra	de	probabilidade	mínima	ou	isenta
•	 Amostras que não contenham substâncias infecciosas ou substâncias susce-

tíveis a causar doenças em seres humanos.

sinalização obrigatória nas embalagens de transporte
•	 Espécime Humana Isenta – Exempt Human Specimen. 
•	 Amostra infecciosa categoria A (UN 2814 ou 2900) – instrução de embala-

gem PI 620.
•	 Amostra biológica categoria B (UN 3373) – instrução de embalagem PI 650.

Organização	e	definição	das	embalagens
As embalagens devem ser de boa qualidade e conter três componentes:*

•	 recipiente primário – à prova de vazamento;
•	 embalagem secundária – à prova de vazamento;

* A embalagem secundária ou externa deve ser rígida. Em caso de líquidos, utilizar mate-
rial absorvente entre primário e secundário.
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•	 embalagem externa – terciária rígida, resistente, impermeável e dotada de 
dispositivo de fechamento.

controle do processo de transporte
•	 Quantidade de material refrigerante: relativo ao volume transportado;
•	 características do material biológico: líquido ou sólido;
•	 temperatura de transporte: controlada e sinalizada.

consIderações FInaIs
A coleta de amostra biológica bem feita é uma etapa muito importante no pro-
cesso de realização do exame pelo laboratório. Tem como finalidade obter um 
resultado preciso e de qualidade, fundamental para uma orientação clínica 
correta.

A fase anterior à coleta deve ser objeto de atenção por parte de todas as pes-
soas envolvidas no atendimento, com a finalidade de prevenir a ocorrência de 
não conformidades.

A coleta de amostras de material humano deve ser realizada rigorosamente 
dentro das normas de biossegurança vigentes no país.

Todas as amostras biológicas devem ser armazenadas até o momento do 
envio ao laboratório de apoio de forma adequada, obedecendo às normas vi-
gentes, orientações e cláusulas contratuais, para que não haja interferências 
indesejáveis no processo pré-analítico.

Os dois participantes do processo – laboratório clínico e laboratório de 
apoio –  devem validar as etapas de logística e transporte de materiais biológi-
cos e utilizar itens de controle, como indicadores de desempenho.

•	 avaliação de fornecedor – bilateral;
•	 rastreabilidade – protocolos de envio (meio físico e/ou eletrônico), inte-

gridade de dados, tempo de resposta (turn around time –TAT), resultados 
(meio físico e/ou eletrônico);

•	 controle do processo – organização, pontualidade, controle da qualidade;
•	 temperatura – relatórios periódicos.

A atividade laboratorial e suas complexidades envolvem vários órgãos regula-
mentadores envolvidos na premissa de garantir a segurança da atividade e o 
gerenciamento de riscos no setor de saúde. Contudo, a maior responsabilidade 
está nas mãos dos profissionais que exercem essa atividade, os quais devem 
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atuar de forma responsável, controlada e monitorada para garantir a seguran-
ça, qualidade e resultados aos clientes desta cadeia provedora de diagnóstico 
complementar. As áreas correlatas desta atividade laboratorial, assim como lo-
gística e transporte, envolvem outros profissionais que não são necessariamen-
te do setor de saúde, fazendo desta etapa do processo um desafio ainda maior.

FIgura 7.2	Classificação	de	risco	aplicado	ao	transporte	de	material		
biológico	humano
Fonte:	Adaptada	de:	OMS,	2011-2012

	 	 	 Amostra	biológica	humana

1	-	Tem-se	conhecimento	de	que	a	amostra	não	contém	agentes	infecciosos?
2	-	O	material	biológico	foi	submetido	a	processos	de	neutralização	ou	inativação	de	agentes	

infecciosos?
3	-	O	material	biológico	contém	somente	micro-organismos	não	patogênicos	para	seres	humanos?

4	-	Trata-se	de	amostra	seca	de	sangue	em	material	absorvente	ou	similar?
5	-	Trata-se	de	material	biológico	para	transfusão/transplante?

Pode-se	classificar	como	material	biológico	categoria	A?

*Para	fins	de	transporte	aéreo,	a	ANAC	define	a	classificação	e	embalagem	deste	material	como	
Exempt Human Specimen.

SIM

SIM

NÃO	ou	NÃO	SE	SABE

NÃO

NÃO	ou	NÃO	
SE	SABE

SIM	ou		
NÃO	SE	SABE

Amostra	biológica	com	MÍNIMA	
probabilidade	de	presença	de	
agentes	infecciosos

Não	estão	sujeitas	às	
regulamentações	de	transporte	
para	artigos	perigosos	vigentes.	
Verificar	normativas	específicas	
de	acordo	com	cada	material	e	

finalidade	de	transporte.*

Substância	infecciosa	categoria	A

Substância	biológica	categoria	B
Material	biológico	de	probabilidade	
mínima	(Exempt Human Specimen)
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Recipiente primário
(à prova de vazamento)Tampa à prova

de vazamento

Material de 
embalagem
absorvente

Embalagem 
secundária

(à prova de 
vazamento)

Etiquetas
expedidor/

consignatário

(isopor,
esponja)

Lista detalhada
do conteúdo
(registro da amostra)

Embalagem 
externa rígida

Nome da expedição

Marcação da embalagem

UN3373

FIgura 7.3 Substância	biológica	categoria	B.
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8.  Procedimentos preventivos em acidentes 

perfurocortantes

Como acidentes perfurocortantes que expõem os profissionais da 
saúde, consideram-se as exposições ocupacionais nas quais ocorre o contato 
com agulha ou outro material contaminado com sangue ou outros líquidos 
orgânicos potencialmente infectantes.1

Introdução
Embora haja descrição da transmissão de mais de 30 patógenos através do 
sangue, as medidas de prevenção específicas são voltadas aos mais prevalentes, 
que são o vírus da hepatite B (HBV), hepatite C (HCV) e HIV. Conforme será 
visto, tem-se um risco maior para HBV, seguido de HBC e, por último, HIV.1,2

O National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) tem es-
timado que 600 a 800 mil acidentes com agulhas e outros perfurocortantes 
ocorrem anualmente nos Estados Unidos.3 Outro dado levantado é sobre os 
custos: o cálculo do gerenciamento de uma avaliação pós-exposição ao HCV 
foi estimado em 650 dólares por evento.4 Nos Estados Unidos, até dezembro 
de 2001, foram documentados 57 casos de transmissão de HIV para os pro-
fissionais da área da saúde, e a quase totalidade dos casos estava associada à 
exposição percutânea.5,6

A importância e abrangência deste tema podem ser documentadas, na me-
dida em que vários órgãos de saúde o abordam.

O Center for Disease Control (CDC), de Atlanta, mantém um manual atualiza-
do de profilaxia para o manejo de profissionais da área da saúde expostos ao HIV.7

O Programa Nacional de DST/AIDS disponibiliza, desde 2004, um manual 
de recomendações para o atendimento e acompanhamento de exposição ocu-
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pacional ao material biológico: HIV e hepatites B e C. O objetivo do manual é 
abordar e orientar as condutas, pré e pós-exposição, indicadas para prevenir o 
risco de infecções.1

De forma regional, por exemplo, em São Paulo, há o Programa Estadual de 
DST/AIDS de São Paulo. Esta referência tem um canal exclusivo para divulgar, 
por meio do endereço eletrônico, serviços que atendem a profissionais de saú-
de que sofreram acidente com material biológico.8

Em todas as fontes, um aspecto é comum e muito ressaltado: os acidentes 
com sangue e outros fluidos potencialmente contaminados devem ser tratados 
como casos de emergência médica, uma vez que, para se obter maior eficácia, 
as intervenções para profilaxia da infecção pelo HIV e hepatite B necessitam 
ser iniciadas logo após a ocorrência do acidente.1,2,4,9

HIV
Estudos prospectivos estimaram que o risco de transmissão de HIV após ex-
posição percutânea com sangue é de aproximadamente 0,3%.2,9

Esse risco pode ser influenciado pelo tipo de exposição. O risco aumenta 
quando a fonte de infecção tem carga viral maior, quando o volume infectante 
é maior, se a exposição é mais profunda, se a origem do procedimento é de veia 
ou de artéria e se a fonte infectante vai a óbito em um período de até 60 dias 
após a exposição, já que seria indicativo de alta carga viral (que, em geral, está 
presente na fase avançada da doença).1,10

A administração de antirretrovirais (ARV) para profissionais de saúde que 
sofreram exposição acidental a material biológico de pacientes HIV positivos 
foi defendida, inicialmente, pelo National Comission on AIDS, nos Estados 
Unidos, em 1993.

No Brasil, a administração de quimioprofilaxia pós-exposição foi preconi-
zada pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e pelo Ministério da 
Saúde em 1999.1,8

A decisão de se considerar ou recomendar a administração de ARV para 
funcionários expostos a fluidos biológicos deve levar em consideração o tipo 
de exposição (gravidade, volume de material biológico, profundidade) e o 
paciente-fonte. As situações não previstas devem ser avaliadas caso a caso, vi-
sando ao benefício do acidentado.1

De forma geral, as recomendações de profilaxia para HIV seguem o descrito 
na Tabela 8.1.1
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tabela 8.1 Profilaxia para HIV em acidente perfurocortante segundo a fonte

Fonte Profilaxia

Fonte com HIV positivo Profilaxia recomendada

(número de drogas pode variar com a carga 

viral, sintomatologia e referência utilizada)

Fonte desconhecida ou paciente-fonte 

conhecido com sorologia 

anti-HIV desconhecida

Profilaxia dependente da probabilidade

clínica e epidemiológica de infecção do 

paciente-fonte pelo HIV/Aids*

Fonte com HIV negativo Não se recomenda

* Realizar teste anti-HIV do paciente-fonte após aconselhamento e autorização. Utilizar testes rápidos 

quando o resultado da sorologia convencional não puder ser obtido logo após a exposição. Manter a 

profilaxia pós-exposição (PEP) por quatro semanas nos casos de evidência de infecção pelo HIV (teste 

anti-HIV positivo). Interromper a PEP se o resultado do teste anti-HIV do paciente-fonte for negativo. 

Considera-se que a possibilidade de soroconversão recente (janela imunológica) sem a presença de 

sintomas de infecção aguda pelo HIV é extremamente rara.9,11

Na impossibilidade de se colher as sorologias do paciente-fonte ou quando 
este é desconhecido (p.ex., acidente com agulha encontrada no lixo), recomen-
da-se a avaliação do risco de infecção pelo HIV, levando-se em conta o tipo de 
exposição e os possíveis dados clínicos e epidemiológicos.

HBV
O risco de adquirir HBV está diretamente relacionado à prevalência da infec-
ção na população em que o profissional trabalha. Pacientes que são HBsAg 
positivos com infecções agudas e crônicas são potenciais fontes de infecção. 
Entretanto, nas infecções agudas, somente 10% das crianças e 30 a 50% dos 
adultos são sintomáticos. Nas infecções crônicas, os pacientes geralmente são 
assintomáticos. Assim, nem sempre os pacientes-fonte são reconhecidos facil-
mente.2

Em exposições percutâneas, envolvendo sangue de paciente sabidamente 
infectado pelo HBV e com a presença de HBeAg (o que reflete alta taxa de 
replicação viral e, portanto, maior quantidade de vírus circulante), o risco de 
hepatite clínica varia entre 22 e 31%, e o da evidência sorológica de infecção, 
entre 37 e 62%. Quando o paciente-fonte apresenta somente a presença de 
HBsAg (HBeAg negativo), o risco de hepatite clínica varia de 1 a 6%, e o de so-
roconversão, de 23 a 37%. Apesar de as exposições percutâneas serem um dos 
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mais eficientes modos de transmissão do HBV, elas são responsáveis por uma 
minoria dos casos ocupacionais de hepatite B entre profissionais de saúde.2,11

Quando possível, a pesquisa do HBsAg do paciente-fonte é fundamental 
para a conduta pós-exposição, já que será o indicador da conduta a ser tomada.

Na presença de infecção aguda ou crônica (HBsAg positivo), há indicação 
das medidas de profilaxia e acompanhamento do profissional acidentado sus-
cetível ao HBV. Em casos de anti-HBs e anti-HBc positivos, considera-se que o 
paciente evoluiu para cura e não há risco de transmissão do vírus da hepatite B.2

As recomendações a profilaxia da hepatite B estão de acordo com a Tabela  
8.2.11

tabela 8.2 Profilaxia para hepatite B em acidente perfurocortante segundo a fonte e a 

situação vacinal do acidentado

Acidentado Fonte HBsAg+ Fonte HBsAg- Fonte desconhecida/

não testada

Não vacinado Imunoglobulina e 

iniciar vacinação

Iniciar vacinação Iniciar vacinação

Vacinado 

com resposta 

vacinal 

adequada

Medidas já estão 

adequadas

Medidas já estão 

adequadas 

Medidas já estão 

adequadas

Vacinado 

sem resposta 

vacinal 

adequada

Imunoglobulina e 

também vacinação 

(caso não tenha sido 

feita a segunda série 

de imunização)

Vacinação (caso não 

tenha sido feita a 

segunda série de 

imunização)

Vacinação (caso 

não tenha sido feita 

a segunda série 

de imunização) 

ou duas doses de 

imunoglobulina

Resposta 

desconhecida

Testar; se adequada, 

nenhuma medida 

específica precisa ser 

tomada. Se a resposta 

for inadequada: 

imunoglobulina e 

vacinação

Testar; se adequada, 

nenhuma medida 

específica precisa ser 

tomada. Se a resposta 

for inadequada: 

vacinação

Testar; se adequada, 

nenhuma medida 

específica precisa ser 

tomada. Se a resposta 

for inadequada: 

vacinação; se alto 

risco, imunoglobulina
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HCV
A incidência média de soroconversão após um acidente perfurocortante com 
sangue é de 1,8% (varia de 0 a 7%). O risco pode variar com o tamanho do 
inóculo.1,2,11

Não existe quimioprofilaxia para o vírus da hepatite C. Recomenda-se 
acompanhar a sorologia do profissional acidentado por seis meses (a primeira 
coleta da sorologia deve ser feita no momento do acidente, e a segunda, seis 
meses após o acidente). Se a sorologia do profissional de saúde para HCV for 
positiva, ele deve ser encaminhado para acompanhamento ambulatorial espe-
cializado.1,11

Em qualquer caso, quando o paciente-fonte tem sorologia negativa para 
HIV, VHB e VHC, o funcionário acidentado deve receber alta após o resultado 
dos exames. Não existe necessidade de se fazer o seguimento do acidente por 
seis meses nessa situação.1,11

Fluxo de AtendImento
Considerando-se o embasamento teórico anterior, o estabelecimento de um 
fluxo de atendimento bem definido no setor de coleta, em casos de acidentes 
perfurocortantes, é de suma importância. O procedimento visa a garantir a 
saúde do colaborador e também está previsto em uma série de normatiza-
ções e órgãos (p.ex., ABNT, INSS, MPAS e MS). Portanto, sua não observância 
pode colocar o laboratório em situação irregular perante diferentes quesitos 
de funcionamento.

A montagem deste fluxo e, consequentemente, o atendimento do colabora-
dor depende de inúmeros fatores relacionados ao posto de coleta, como:

•	 localização: no interior de uma instituição hospitalar ou não;
•	 pertencente a uma núcleo público ou privado;
•	 ligação com um serviço de controle de infecção hospitalar ou não.

Portanto, diante de um acidente, as medidas são:

1.  Avaliação do local do ferimento: lava-se a região acometida, preferencial-
mente com água corrente ou solução fisiológica e sabão, tomando-se cuida-
do para não provocar maior abrasão local.

2.  Encaminhamento do acidentado: após o coordenador designado do setor 
ser informado, deve-se encaminhar o colaborador para uma unidade de 
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atendimento de emergência o mais precocemente possível. O local dessa 
unidade deve ter sido estabelecido pela direção do laboratório ou institui-
ção a que ele pertence.

No caso de laboratório institucional, podem, ainda, ter participação no pro-
cesso ou pelo menos no estabelecimento das diretrizes o Serviço de Controle 
de Infecção Hospitalar e de Medicina do Trabalho.

É preciso que esse tipo de acidente de trabalho seja comunicado ao INSS 
através de um formulário de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). 
No setor privado, este processo se dá em até 24 horas do ocorrido; para funcio-
nários da União, o prazo é de até dez dias. Para o Ministério da Saúde, utiliza-

-se Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan).1,11

O CDC sintetiza as orientações em acidentes perfurocortantes, incluindo 
os seguintes itens:7,9

•	 cuidados locais imediatos com a área exposta;
•	 determinação do risco da exposição;
•	 avaliação do paciente-fonte: HBSAg, anti-HCV, anti-HIV (considerar testes 

rápidos quando a sorologia convencional não é possível dentro de 24 a 48 
horas); para exposições envolvendo paciente-fonte desconhecido, avaliar o 
risco de infecção específico para HBV, HCV, HIV;

•	 avaliar o profissional de saúde acidentado com anamnese e investigação da 
imunidade relacionada à infecção pelo vírus da hepatite;

•	 iniciar as medidas profiláticas em exposições com riscos de transmissão de 
HBV e HIV e mantê-las por quatro semanas.

Um fato é importante e ressaltado em toda a literatura é que as profilaxias 
pós-exposição não são totalmente eficazes. Assim, a prevenção da exposição 
ao sangue ou a outros materiais biológicos é a principal e mais eficaz medida 
para evitar a transmissão do HIV e dos vírus da hepatite B e C. Portanto, ações 
educativas permanentes e medidas de proteção individual e coletiva são fun-
damentais.
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9. Indicadores laboratoriais em coleta de sangue

Os laboratórios clínicos vêm passando por várias mudanças nas últi-
mas décadas, com aumento significativo na quantidade de testes disponibiliza-
dos e sua complexidade. Essa demanda resultou em adequações nos processos 
das organizações e melhorias de sua eficácia, eficiência e precisão.1

A grande evolução na fase analítica despertou a necessidade de melhorias 
nas outras etapas do processo, nas fases pré e pós-analíticas, responsáveis por, 
respectivamente, até 68 e 47% dos erros ocorridos nos laboratórios.2

A Tabela 9.1 apresenta os principais erros e suas frequências em cada fase do 
processo de trabalho dos laboratórios clínicos.3

Entre as variáveis pré-analíticas, os procedimentos inadequados para cole-
ta de amostras de sangue venoso correspondem a 60% dos erros, reforçando a 
necessidade de supervisão rígida e efetiva desta etapa do processo diagnóstico.4 
Entretanto, esse procedimento se mantém desvalorizado e sem certificações es-
pecíficas.5

As diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendam os 
seguintes indicadores para gestão dos serviços de flebotomia e seus eventos 
adversos:6

•	 número e classificação de acidentes com perfurocortantes ou outras lesões 
ocupacionais, por 100 trabalhadores de tempo integral, ocorridas entre os 
profissionais de saúde nos últimos 12 meses;

•	 número e classificação de pacientes com eventos adversos após flebotomia, 
tais como hematoma, síncope, infecções ou lesão neural;

•	 número de casos notificados de transmissão de agentes infecciosos durante 
a flebotomia (hepatite B, hepatite C e HIV);
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•	 número e porcentagem de procedimentos de flebotomia suspensos pela fal-
ta de material;

•	 número e porcentagem de recoletas ou interferências nos resultados decor-
rente da flebotomia:
	– índice de contaminação de hemocultura;
	– índice de hemólise;
	– número de amostras com dados ilegíveis ou faltantes;
	– número de amostras com volume inadequado;

•	 número e porcentagem de treinamentos para equipe de flebotomia;
•	 número e proporção de funcionários em supervisão na equipe de flebotomia.

Tabela 9.1 Erros e frequências nas etapas de trabalho dos laboratórios clínicos

Fase Frequência Principais erros

Pré-pré-	

-analítica

46	a	68% Solicitação	inadequada,	erro	de	cadastro,	erros	na	

identificação	da	amostra	e/ou	paciente,	coleta	de	cateteres,	

amostra	inadequada	(hemólise,	coagulada,	insuficiente,	etc.),	

frasco	inadequado,	erros	de	manipulação,	acondicionamento	

e	transporte

Pré-	

-analítica

3	a	5% Erros	de	triagem	e	distribuição,	erros	de	descarte,	

aliquotagem,	pipetagem,	rotulagem	e	centrifugação	(tempo	

ou	velocidade)

Analítica 7	a	13% Mau	funcionamento	de	equipamentos,	troca	de	amostras,	

interferentes	(endógenos	ou	exógenos),	falha	não	detectada	

no	controle	de	qualidade

Pós-	

-analítica

13	a	20% Erros	de	validação	dos	dados	analíticos,	falhas	na	liberação	

e	entrega	de	laudos,	atraso	na	liberação	de	laudos,	erros	

na	entrada	de	dados	e/ou	transcrição	manual,	atraso	na	

comunicação	de	valores	críticos

Pós-pós-	

-analítica

25	a	46% Atraso	ou	falta	de	conduta	diante	do	laudo	laboratorial,	

interpretação	incorreta,	seguimento	inapropriado	ou	

inadequado
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Apesar de a tendência atual de implantação de tecnologias como automação 
e robótica nos laboratórios clínicos diminuir ainda mais o impacto da fase pré-

-analítica na confiabilidade dos testes laboratoriais, não se espera que tragam 
tal influência nos erros na flebotomia. Três estratégias complementares são 
sugeridas para a diminuição de tais erros:7

•	 implantação de estratégias para identificação dos erros na flebotomia;
•	 adoção de medidas preventivas efetivas e procedimentos de educação con-

tínua;
•	 implantação de indicadores de qualidade extra-analíticos que permitam o 

monitoramento e melhorias dessa etapa crucial do processo.

Propõem-se, também, listas de verificação para avaliar o desempenho dos fle-
botomistas na coleta do sangue venoso, incluindo informações sobre o tempo 
de aplicação do torniquete, a solicitação de constrição do músculo do antebra-
ço do paciente, a fricção do antebraço do paciente para provocar a estase ve-
nosa, a utilização da sequência correta de tubos na coleta e a homogeneização 
correta das amostras colhidas.8

Uma análise longitudinal de erros de identificação de amostras demonstrou 
que 0,3% das amostras apresentavam intercorrências, e destas, 11,9% eram 
decorrentes de amostras com erro de identificação, troca de etiquetas ou não 
identificadas.9

Estudo realizado para avaliar o índice de sucesso das flebotomias em pa-
cientes ambulatoriais demonstrou que 99,6% dos procedimentos previstos 
são bem-sucedidos e que a maioria das causas de insucesso é decorrente de 
condições de jejum do paciente (32,2%), falta de informações para flebotomia 
(22,5%), dificuldade para coleta (13%) e desistência do paciente (11,8%). Den-
tre as amostras coletadas, 0,3% necessitaram de recoleta, sendo as principais 
causas: amostra hemolisada (18,1%), amostra insuficiente (16%), amostra co-
agulada (13,4%), amostra extraviada (11,5%), erros de identificação (5,8%) e 
confirmação de resultado (4,8%).10

O uso de transiluminadores venosos para a coleta de sangue venoso foi ava-
liado, mediante comparativo de amostras colhidas com esses equipamentos, 
com amostras corridas com torniquetes após 30, 60, 90, 120 e 180 segundos 
do garroteamento do membro para a realização de rotina hematológica. Não 
foram notadas alterações nos resultados de qualquer parâmetro hematológico 
na amostra colhida com 30 segundos de garroteamento, quando comparada à 
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amostra colhida com o uso do transiluminador venoso, porém houve aumento 
significativo a partir de 60 segundos nos parâmetros de contagem de plaque-
tas, contagem de hemácias, hemoglobina, hematócrito, leucócitos, neutrófilos, 
monócitos e eosinófilos. A partir de 90 segundos, notou-se também aumento 
na contagem de linfócitos. Entretanto, variações clínicas significativas foram 
observadas para contagem de basófilos com 60 segundos de garroteamento e 
para contagem de hemácias, hematócrito, hemoglobina, basófilos e eosinófilos 
para o garroteamento por 90 segundos.11

Diferentes trabalhos vêm buscando padronizar os indicadores utilizados na 
fase pré-analítica, com grande necessidade de padronização destes indicado-
res.12-18

A Tabela 9.2 apresenta as especificações pré-analíticas propostas pelo Grupo 
de Trabalho da Federação Internacional de Química Clínica (IFCC) do Proje-
to Erros Laboratoriais e Segurança do Paciente.

Tabela 9.2 Especificações pré-analíticas propostas pelo IFCC

Nível de desempenho

Grupo Descrição (%) Ótimo Desejável Mínimo Inaceitável

Adequação	do	

pedido	médico

Número	de	pedidos	com	

dados	clínicos/número	

total	de	pedidos	

>	87 58	a	87 29	a	57 <	29

Adequação	do	

pedido	médico

Número	de	testes	

adequados	aos	dados	

clínicos/número	de	

pedidos	com	dados	

clínicos

>	97 65	a	97 32	a	64 <	32

Adequação	do	

pedido	médico

Número	de	pedidos	sem	

identificação	do	médico/

número	total	de	pedidos

<	5 5	a	6 6,1	a	8 >	8

Adequação	do	

pedido	médico

Número	de	pedidos	

ilegíveis/número	total	de	

pedidos

<	0,2 0,2	a	0,25 0,26	a	

0,3

>	0,3

(continua)
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Tabela 9.2 Especificações pré-analíticas propostas pelo IFCC (continuação)

Nível de desempenho

Grupo Descrição (%) Ótimo Desejável Mínimo Inaceitável

Identificação Número	de	pedidos	com	

erro	de	identificação	do	

paciente/número	total	de	

pedidos

<	0,4 0,4	a	0,5 0,51	a	0,6 >	0,6

Identificação Número	de	requisições	

com	erro	de	identificação	

do	médico/número	total	

de	pedidos

<	0,1

Pedido	médico Número	de	requisições	

com	erros	de	cadastro	

(testes	faltantes)/número	

total	de	pedidos	

<	0,3 0,3	a	0,4 0,41	a	0,5 >	0,5

Pedido	médico Número	de	requisições	

com	erros	de	cadastro	

(testes	não	solicitados)/

número	total	de	pedidos	

<	0,1

Pedido	médico Número	de	requisições	

com	erros	de	cadastro	

(testes	interpretados	

erroneamente)/número	

total	de	pedidos

<	0,2 0,2	a	0,25 0,26	a	

0,3

>	0,3

Amostras Número	de	amostras	

extraviadas	ou	não	

recebidas/número	total	

de	amostras

<	0,2 0,2	a	0,4 0,41	a	

0,6

>	0,6

Amostras Número	de	amostras	

coletadas	em	frascos	

inadequados/número	

total	de	amostras

<	0,07 0,07	a	1,13 1,14	a	1,2 >	1,2

(continua)
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Tabela 9.2 Especificações pré-analíticas propostas pelo IFCC (continuação)

Nível de desempenho

Grupo Descrição (%) Ótimo Desejável Mínimo Inaceitável

Amostras Número	de	amostras	

hemolisadas/número	

total	de	amostras

<	1 1	a	1,5 1,6	a	2 >	2

Amostras Número	de	amostras	

coaguladas/número	

total	de	amostras	com	

anticoagulante

<	0,5 0,5	a	1 1,1	a	2 >	2,1

Amostras Número	de	amostras	

com	volume	insuficiente/

número	total	de	amostras

<	0,4 0,4	a	0,8 0,81	a	1,2 >	1,2

Amostras Número	de	amostras	

com	relação	inadequada	

entre	amostra	e	

anticoagulante/número	

total	de	amostras	com	

anticoagulante

<	0,2 0,2	a	0,3 0,31	a	0,4 >	0,4

Amostras Número	de	amostras	

acidentadas/número	

total	de	amostras

<	0,1

Amostras Número	de	amostras	

identificadas	

inadequadamente/

número	total	de	amostras

<	0,07 0,07	a	

0,15

0,16	a	0,2 >	0,2
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No Brasil, dados publicados sobre estudo realizado com oito laboratórios 
hospitalares do estado de São Paulo demonstraram média de 0,4% de recoletas 
por clientes atendidos e 15 comunicados de acidentes de trabalho por milhão 
de horas trabalhadas.19

As Figuras 9.1 e 9.2 apresentam os resultados dos indicadores de hemólise 
e recoleta, respectivamente, obtidos no Programa de Indicadores da Socieda-
de Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/ML) e Con-
trolLab.20

Resumo	Estatístico	Anual	(amostras	hemolisadas	por	milhão	de	amostras	colhidas)

Indicador Segmentação Período n Mínimo 1º quartil Mediana 3º quartil Máximo

Hemólise	de	amostra Todos	os	participantes 1º	trimestre 52 0 48,83 237,17 1.039,83 8.065

2º	trimestre 54 0 159,67 486,17 1.206,33 8.969,67

3º	trimestre 53 0 85 458,33 1.116,67 5.735,33

4º	trimestre 46 0 86,67 329,33 796,00 7.886,33
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FIGura 9.1 Indicador	de	desempenho	de	processo:	hemólise	de	amostra.
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Resumo	Estatístico	Anual	–	Nível	Sigma	(continuação)

Indicador Segmentação Período n Mínimo 3º quartil Mediana 1º quartil Máximo

Hemólise	de	amostra Todos	os	participantes Jan 52 >	7 5,9 5 4,6 4

Fev 52 >	7 5,8 5,1 4,7 3,9

Mar 52 >	7 5,8 5 4,5 3,8

Abr 53 >	7 5,3 4,8 4,5 3,9

Mai 53 >	7 5,2 4,9 4,5 3,9

Jun 54 >	7 5,3 4,9 4,6 3,8

Jul 53 >	7 5,5 4,8 4,6 4

Ago 53 >	7 5,2 4,8 4,6 4

Set 53 >	7 5,5 4,8 4,5 4,1

Out 46 >	7 5,3 4,9 4,6 3,9

Nov 46 >	7 5,3 4,9 4,6 3,9

Dez 46 >	7 5,6 5 4,6 3,9

n:	número	de	laboratórios	participantes.
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FIGura 9.2 Indicadores	de	desempenho	de	processo:	recoleta.
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Resumo	Estatístico	Anual	(recoletas	por	milhão	de	pacientes)

Indicador Segmentação Período n Mínimo 1º quartil Mediana 3º quartil Máximo

Recoleta	geral	 Todos	os	
participantes

1º	trimestre 62 17 1.977,5 4.154,58 8.664 21.320,33

Recoleta	por	material	impróprio 59 0 582,17 1.051 3.325,83 15.410,33

Recoleta	para	confirmação 58 0 348 885,67 2.342,33 15.838

Recoleta	por	acidente 56 0 0,5 118,67 284 4.571,33

Recoletas	diversas	 59 0 154 625 1.662,17 6.816

Recoleta	geral	 Todos	os	
participantes

2º	trimestre 55 0 1.894,33 4.575 6.548,67 26.050

Recoleta	por	material	impróprio 55 0 547,67 1.503 2.933 17.941

Recoleta	para	confirmação 55 0 238,67 965,83 1.946,67 13.267,67

Recoleta	por	acidente 55 0 2 105,67 295,33 4.586,67

Recoletas	diversas	 55 0 40,33 553,58 1.533,5 5.643

Recoleta	geral	 Todos	os	
participantes

3º	trimestre 63 2 1.856,5 4.692,67 7.553,83 2.8445

Recoleta	por	material	impróprio 60 0 427,67 1.353,17 2.741,83 11.932,67

Recoleta	para	confirmação 60 0 369 852,5 1.969,33 17.330,67

Recoleta	por	acidente 58 0 21,33 126 377,67 5.352,67

Recoletas	diversas	 59 0 55 501,67 1.610 9.978,33

Recoleta	geral	 Todos	os	
participantes

4º	trimestre 55 15,67 2.867,17 5.913 8.307,83 32.764,67

Recoleta	por	material	impróprio 52 5,33 849,75 1.730,17 3.677 17.486

Recoleta	para	confirmação 52 0 400,83 1.090 3.081,5 14.747

Recoleta	por	acidente 51 0 22,17 119 3.47,67 5.861,33

Recoletas	diversas	 52 0 318,42 740,5 1.727,67 9.781

n:	número	de	laboratórios	participantes.
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Estudo realizado para a avaliação das causas de rejeição de amostras rece-
bidas para rotina de bioquímica e hematologia demonstrou que, de 32.910 
amostras, 481 (1,46%) foram rejeitadas. A Tabela 9.3 apresenta as causas de 
rejeição.21

Tabela 9.3 Causas de rejeição de amostras para análise bioquímica e hematológica

Classificação do erro Causa da rejeição Total Porcentagem

Identificação	do	paciente Etiquetagem 51 11

Identificação	do	paciente Sem	teste	especificado	no	pedido 23 5

Identificação	do	paciente Pedido	ilegível 13 3

Identificação	do	paciente Dados	cadastrais	faltantes 11 2

Coleta	da	amostra Amostra	coagulada 147 30

Coleta	da	amostra Volume	insuficiente 108 22

Coleta	da	amostra Frasco	inadequado 33 7

Coleta	da	amostra Amostra	hemolisada 25 5

Transporte	da	amostra Amostra	armazenada	em	

temperatura	inadequada

08 2

Transporte	da	amostra Amostra	extraviada 38 8

Transporte	da	amostra Outras	razões 19 4

Transporte	da	amostra Razão	desconhecida 05 1

Fonte:	Jacobsz	et	al.,	2011.21
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Estudo semelhante, para avaliar as causas de rejeição de 10.709.701 amos-
tras recebidas para análise bioquímica, encontrou 37.208 (0,35%) amostras 
impróprias para análise, cujas razões estão descritas na Tabela 9.4.22

Tabela 9.4 Causas de rejeição de amostras para análise bioquímica

Causa da rejeição Número de amostras Porcentagem

Amostra	hemolisada 22.531 56,6

Amostra	insuficiente 4.313 11,4

Amostra	extraviada 2.549 6,7

Frasco	inadequado 1.337 3,5

Amostra	coagulada 621 1,6

Atraso	na	centrifugação	da	amostra 503 1,3

Amostra	acidentada	no	laboratório 419 1,1

Amostra	armazenada	em	temperatura	

inadequada

330 0,9

Separação	inadequada	entre	o	coágulo	e	o	soro 230 0,6

Amostra	acidentada	no	transporte 144 0,4

Desproporção	entre	anticoagulante	e	amostra 102 0,3

Múltiplas	razões 156 0,4

Outras 3.082 8,1

Fonte:	Jones	et	al.,	1997.22
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A avaliação de 7.894.882 amostras recebidas para a realização de hemogra-
ma, por sua vez, resultou em 35.347 (0,45%) rejeitadas para o processamento, 
com as causas e frequências listadas na Tabela 9.5.23

Tabela 9.5 Causas de rejeição de amostras para análise hematológica

Causa da rejeição Número de amostras Porcentagem

Amostra	coagulada 22.901 64,8

Amostra	insuficiente 3.554 10,1

Confirmação	de	resultado 1.886 5,3

Erros	de	identificação	da	amostra	ou	na	

requisição

1.816 5,1

Amostra	extraviada 1.041 2,9

Grumos	plaquetários 772 2,2

Amostra	hemolisada 691 2

Amostra	colhida	de	cateter 577 1,6

Frasco	inadequado 497 1,4

Perda	de	estabilidade	da	amostra	(prazo) 301 0,9

Amostra	acidentada	no	laboratório 200 0,6

Amostra	acidentada	em	transporte 146 0,4

Outras 943 2,7

Fonte:	Jones	et	al.,	1995.23

Conclui-se que a fase pré-analítica, incluindo o preparo, coleta e transporte da 
amostra biológica, é a principal fonte de erros no laboratório, sendo imprescin-
dível a implantação de mecanismos de monitoramento e de melhorias. Apesar 
da crescente utilização de novas tecnologias, como automação e robótica, algu-
mas atividades da coleta, como o garroteamento e sequência de tubos, podem 
influenciar significativamente os resultados das análises laboratoriais. A padro-
nização dos processos, a educação continuada e os indicadores de desempenho 
são ferramentas imprescindíveis para essa finalidade.
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10. Custo laboratorial em coleta de sangue

O laboratório clínico ocupa uma posição central na cadeia de saúde. 
Quando bem utilizado, pode fornecer informações capazes de garantir a se-
gurança no atendimento dos pacientes, diminuindo o tempo necessário para 
a conclusão diagnóstica e de internação hospitalar, além de melhorar o de-
sempenho no tratamento de determinadas doenças, favorecendo, assim, seu 
prognóstico. Possibilita, portanto, um melhor aproveitamento dos recursos da 
cadeia de saúde por causa da melhor relação custo-efetividade de seus proce-
dimentos, que têm, ainda, a vantagem de ser, em sua grande maioria, minima-
mente invasivos.

Dados de literatura internacional afirmam que aproximadamente 70% das 
decisões clínicas baseiam-se em resultados de exames laboratoriais, que, por 
sua vez, representam menos de 5% do total das despesas da assistência à saúde.

Pela sua grande importância, faz-se crescente a necessidade de obtenção de 
certificações ou acreditações que garantam a padronização de seus processos, 
desde a orientação dos pacientes quanto ao preparo exigido para a coleta da 
amostra até a qualidade e precisão de seus testes, a confiabilidade dos laudos 
emitidos e um rápido tempo de resposta (turn-around time).

Todos esses fatores precisam estar em consonância aos recursos recebidos 
das fontes pagadoras, em um desafio diário de reduzir custos sem prejudicar 
os investimentos constantemente exigidos em qualidade.

O objetivo deste capítulo não é o de ensinar aos leitores toda a teoria que en-
volve o assunto referente a custos, pois isso pode ser estudado e aprendido em 
literatura específica (ver Bibliografia). A intenção deste capítulo é estimular o 
leitor a obter, mediante dados confiáveis, os números que compõem seu setor 
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de coleta, facilitando a gestão da mão de obra e dos insumos, pois alertam para 
o desperdício deste setor, que representa aproximadamente 15 a 20% (soma 
dos insumos e mão de obra) dos custos do laboratório.

Partindo agora para a proposta deste capítulo, define-se preço pela soma 
dos custos às despesas, impostos e margem bruta, sendo que se utiliza, como 
base para pagamento dos serviços laboratoriais, um valor monetário que é 
multiplicado, em uma tabela conhecida de procedimentos, pelo coeficiente 
de honorários (CH). Esse valor monetário multiplicador do CH varia enor-
memente de acordo com aspectos regionais, volume de atendimento, perfil 
dos clientes, posicionamento da marca no mercado, negociação com a fon-
te pagadora e outros fatores diversos, mantendo-se, no entanto, pré-definido, 
fixo e de difícil reajuste, tornando a redução nos custos dos processos o mais 
importante ponto de intervenção para manutenção do equilíbrio financeiro do 
laboratório e aumento do resultado ou lucro.

Ao administrador ou gestor do laboratório cabe a árdua tarefa de acompa-
nhar as variações frequentes na composição dos custos e despesas, utilizando-

-se de ferramentas de controle úteis e de fácil acesso, não sendo necessário 
debruçar-se em fórmulas econômicas complexas e de difícil entendimento.

A informação a ser perseguida é se os preços praticados pelo laboratório, 
acordados com cada fonte pagadora, estão adequados ou não aos gastos en-
volvidos na prestação do serviço. Não é necessário dizer que o balanço tem de 
ser positivo.

Daqui em diante, para facilitar o entendimento, será utilizado, como defini-
ção de “custo em coleta”, o gasto relativo a esse serviço, ou seja, o valor men-
surável desembolsado em insumos como seringas, agulhas, tubos, escalpes e 
outros acessórios, mais a mão de obra necessária do coletador para a realiza-
ção dos exames.

Habitualmente, os custos podem ser divididos em diretos ou indiretos, sen-
do considerados diretos os gastos relacionados a materiais ou serviços utili-
zados na produção de um produto ou serviço, uma vez que, sem esses, o pro-
duto ou serviço não seria concluído. Como o capítulo trata apenas do custo 
em coleta, serão considerados aqui apenas os custos diretos, que, neste caso, 
resumem-se em insumos e mão de obra.

Apenas como informação, os custos indiretos, úteis para análise de resul-
tado e formação de preço, seriam os demais gastos existentes na cadeia de 
produção de um produto ou serviço. Considera-se como custo indireto, por 
exemplo, o gasto com a mão de obra dos setores administrativos (faturamento, 
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tecnologia da informação, financeiro, recursos humanos, departamento pes-
soal, comercial, entre outros), energia elétrica, água, aluguel, etc., sendo que 
estes últimos seriam rateados de acordo com critérios preestabelecidos.

Rateio é a forma ou metodologia utilizada para agregar custos indiretos ao 
processo, os quais podem ser distribuídos de várias formas, dependendo da 
origem das despesas. Todas as despesas oriundas de setores não produtivos ou 
comuns, como triagem, segurança e administração, devem ser rateados entre 
os setores produtivos, pois esses se valem diretamente de tais serviços.

A produtividade, por sua vez, vem a ser a capacidade de produzir, ou seja, 
é a relação entre a quantidade produzida (p.ex., número de coletas diárias re-
alizadas por coletador) e a quantidade dos insumos utilizados na produção. 
Quanto maior for essa relação, maior será a produtividade, o que significa, em 
outras palavras, “fazer mais com menos”, sempre.

No setor de coleta, pode-se ainda utilizar, como indicador, a produtividade 
individual de cada coletador por meio do número de atendimentos realizados 
em determinado tempo, não esquecendo, no entanto, que existem peculiari-
dades que devem ser consideradas para que seja justa a comparação de uma 
atividade com outra, afinal, determinados tipos de procedimento levam mais 
tempo para serem concluídos do que outros (p.ex., curva glicêmica versus 
punção venosa).

Por último, considera-se insumo cada um dos elementos utilizados (algodão, 
álcool, seringas, agulhas, escalpes, tubos, capital, horas de trabalho, etc.) neces-
sários para realizar, no caso em questão, a coleta de amostras de cada paciente.

Os custos do setor de coleta em laboratórios clínicos baseiam-se, principal-
mente, em apenas dois grupos: mão de obra e insumos. Em geral, os laborató-
rios não apresentam grande dificuldade em identificar o quanto gastam com 
a mão de obra, mas, quando se trata dos insumos utilizados, a complexidade 
aumenta.

Insumos
Existe uma infinidade de materiais utilizados neste setor. São aproximadamen-
te 2.500 a 3.000 itens, considerando-se os diversos tamanhos de tubos, seringas, 
agulhas, escalpes, swabs, placas, sondas, além de lancetas, espéculos, algodão, 
álcool, luvas, etc. Mais uma vez, a obtenção de dados confiáveis passa a ser uma 
condição básica para uma análise apurada e precisa. Seja qual for a ferramenta 
utilizada para extração de dados, ela deve informar o consumo exato, ou o 
mais próximo possível, de todo material utilizado pelo setor de coleta, seja por 
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meio de saídas controladas do almoxarifado ou por registro feito dentro do 
próprio setor de coleta. A retirada controlada por meio de requisições iden-
tificadas e rubricadas pelo solicitante e a manutenção de um estoque mínimo 
necessário, dentro do próprio setor de coleta, que garanta a operação ininter-
rupta são fundamentais.

A primeira providência necessária para se iniciar um trabalho de levanta-
mento de custo no setor de coleta é listar todos os itens consumidos por esse 
setor, em todas as atividades envolvidas, lembrando que essa informação pode 
variar de unidade para unidade de atendimento conforme o tipo de coleta rea-
lizado, como curvas glicêmicas, de medicamentos, coleta de esperma, gasome-
tria, etc. Por esse motivo, o controle de saída de todo material do almoxarifado 
deve sempre ser identificado com o local de destino.

Em um segundo momento, com o cruzamento de dados, fica possível ex-
pandir as análises, permitindo, inclusive, que se conheça o perfil de cada uni-
dade de atendimento pelo perfil do material solicitado, sem falar na possibi-
lidade de se cruzar tais dados com o volume de atendimento de pacientes e/
ou número de exames por paciente. Além disso, do perfil dos clientes de cada 
unidade e dos planos de saúde atendidos contribuem para essa análise.

Para o registro de entradas e saídas de produtos do almoxarifado e sua clas-
sificação em grupos de utilização, uma planilha de Excel atende perfeitamente 
à necessidade (Figura 10.1), havendo, no entanto, sistemas comerciais já pron-
tos e com algumas facilidades a mais na hora da manipulação dos dados.

Com essas informações em mãos, separando-se tudo o que é consumido 
no setor de coleta em determinado período, pode-se obter o custo total rela-
cionado aos insumos utilizados neste setor dentro do período avaliado. Exem-
plificando: em um mês, em um laboratório hipotético, gastou-se R$ 50.000,00 
em material de coleta. Supondo-se que nesse mesmo período tenham sido 
atendidos 20.000 pacientes, pode-se concluir que foi gasto, em média por pa-
ciente, R$ 2,50 em material de coleta. Se a média de exames por paciente é de, 
por exemplo, 10, então, pode-se chegar à conclusão de que, em média, gastou-

-se R$ 0,25 em material de coleta por exame. Se quisermos saber quantos tu-
bos foram gastos, em média, por paciente atendido, basta verificar, na plani-
lha, quantos tubos foram consumidos em determinado período e dividir essa 
quantidade pelo número de coletas do mesmo período.

Quanto mais detalhada forem as informações constantes do banco de da-
dos do laboratório, mais precisa será a apuração dos custos de coleta. Para as 
atividades gerenciais e estratégicas diárias, informações muito detalhadas ou 
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específicas podem custar muito para ser obtidas, demandando tempo e recur-
so desnecessários para uma boa gestão.

mão de obra
O outro componente do custo de coleta a ser levantado é o salário dos colabo-
radores que atuam nesse setor. Se o custo total do salário dos funcionários da 
coleta for de R$ 70.000,00 por mês, basta dividir esse custo pelo número de pa-
cientes atendidos no mesmo período. Seguindo o exemplo anterior de 20.000 
pacientes atendidos, o custo médio da mão de obra relativo à coleta seria de 
R$ 3,50 por paciente. A esse valor se somariam os R$ 2,50 gastos com insumos 
por paciente, obtendo-se um custo médio de coleta de R$ 6,00 por paciente. 
Os mesmos R$ 3,50 gastos por paciente representariam R$ 0,35 gastos com 
mão de obra por exame (10 exames por paciente), ou um custo total de R$ 0,60 
(material de coleta + mão de obra) também por exame.

Alguns laboratórios compartilham a mão de obra do coletador com outras 
atividades nas áreas técnicas. Nesses casos, é importante que se aproprie, ao 
custo da coleta, apenas o período dispensado pelo colaborador para tal ativi-
dade.

Qualquer alteração nessas variáveis fará com que os valores também se 
alterem, e isso ocorre com frequência no ramo de laboratórios clínicos sim-
plesmente pela sazonalidade característica, o que em nada impede a obtenção 
de dados e comparação entre períodos semelhantes dos anos anteriores. Tal 
análise permite averiguar se houve aumento, redução ou manutenção do custo 
do setor de coleta, possibilitando a intervenção, quer seja renegociando com 
fornecedores, ou mesmo verificando a possibilidade de troca de determinado 
fornecedor de produto, bem como a avaliação da possibilidade de eventuais 

FIGura 10.1 Tabela em Excel com exemplo de classificação de insumos.
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desperdícios decorrentes de falha em algum processo, ou ainda, revisão do 
custo da mão de obra utilizada.

A seguir, são apresentados alguns exemplos de situações que ocorrem com 
muita frequência no setor de coleta, contribuindo para o aumento de custos 
exigindo:

•	 baixa produtividade do coletador, que pode ser medida por meio do núme-
ro de procedimentos realizados em seu tempo de trabalho;

•	 utilização de material desnecessário, como escalpe em local de agulha co-
mum, sem critério específico;

•	 número excessivo de erros de coleta, gerando perda de material e poden-
do impactar, inclusive, nos demais setores, indicando, na maioria das vezes, 
falha de treinamento. Dentro dos erros de coleta, encontram-se, além dos 
relacionados à punção propriamente dita, aqueles relacionados à desinfor-
mação do coletador na orientação ao paciente, podendo gerar recoleta des-
necessária.

Como em qualquer empresa, a importância dada ao controle dos custos den-
tro de um laboratório deve ser a mesma empregada para o controle da ativi-
dade-fim, pois tal controle é determinante para a análise e o acompanhamen-
to constantes da viabilidade da empresa, bem como para o planejamento das 
ações tomadas pela direção, considerando, ainda, como variável desfavorável, 
um mercado atual pouco indulgente a indecisões ou decisões exclusivamente 
empíricas.
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11.  Treinamento e desenvolvimento de recursos humanos 

em coleta laboratorial

InTrodução
Tradicionalmente, o processo laboratorial é dividido em três fases: pré-analíti-
ca, analítica e pós-analítica. Cada etapa está sujeita a erros capazes de afetar a 
qualidade e a confiabilidade do resultado.

Avanços tecnológicos e o aperfeiçoamento das metodologias de análises re-
duziram consideravelmente os erros analíticos, os quais, segundo alguns au-
tores, respondem por 7 a 13% do total de erros. A tecnologia da informação 
também contribuiu para uma redução significativa dos erros na fase pós-ana-
lítica. A fase pré-analítica, porém, ainda é muito dependente do fator humano 
e concentra, atualmente, cerca de 70% dos erros ocorridos no processo labo-
ratorial. Compõem a fase pré-analítica o preparo do paciente para os exames, 
o procedimento de coleta, o transporte, o acondicionamento e, eventualmente, 
o estoque dos materiais biológicos.

O treinamento adequado e contínuo dos profissionais responsáveis pela coleta 
de amostras biológicas é reconhecido, de forma unânime, como essencial à qua-
lidade do resultado e, consequentemente, relacionado à qualidade do laboratório 
clínico. A coleta de materiais biológicos é uma das etapas em que o cliente mais 
interage com o laboratório. Portanto, os profissionais que atuam na coleta repre-
sentam a imagem e a cultura da empresa da forma mais próxima possível aos 
clientes; representam um dos cartões de visita da empresa e, além disso, devem 
ser tecnicamente competentes para propiciar resultados de elevada confiabilidade.

O treinamento e o desenvolvimento nas organizações ganharam um papel 
fundamental no aperfeiçoamento estratégico dos recursos humanos. Não de-
vem ser considerados como um custo para as empresas, particularmente as de 
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prestação de serviços, como os laboratórios clínicos, mas, sim, como um in-
vestimento para seu mais relevante patrimônio: o capital humano. Como todo 
investimento, necessita ser planejado, executado e avaliado periodicamente.

Em tempos de alta competitividade no mercado e escassez de mão de obra 
qualificada, investir em treinamento e desenvolvimento de pessoas estimula as 
competências, os desempenhos e os resultados, elementos fundamentais para 
que as organizações obtenham e mantenham sucesso diante das exigências do 
mercado. Ressalta-se que treinamento e desenvolvimento são processos contí-
nuos, baseados em ações conexas e complementares, e jamais devem ser vistos 
como fatores isolados e independentes dentro da organização.

Pode-se definir treinamento como um processo sistemático para promover 
a aquisição de habilidades, regras, conceitos e atitudes que buscam melhorar o 
desempenho do profissional em sua atividade laboral. O treinamento é voltado 
para o presente, focalizando o cargo atual e buscando melhorar habilidades e 
capacidades relacionadas ao desempenho imediato do cargo. Desenvolvimen-
to, por sua vez, é um processo a longo prazo para aperfeiçoar a capacitação dos 
colaboradores, mas que inclui elementos ligados à carreira, à educação formal 
(graduação, pós-graduação, especialização) e ao crescimento pessoal. Focaliza, 
em geral, as novas habilidades e capacidades que serão requeridas para ocupa-
ção de novos cargos na mesma organização ou em outra.

O objetivo deste capítulo é discorrer, ainda que brevemente, sobre modelos 
de treinamento e desenvolvimento de recursos humanos dedicados à coleta 
laboratorial, tanto no que tange ao conhecimento e desenvolvimento de habi-
lidades técnicas, quanto à prática da biossegurança e da excelência no atendi-
mento ao cliente. Para deixá-lo mais didático, abordaremos o assunto em três 
tópicos: formação de recursos humanos e integração à nova função; educação 
continuada; e desenvolvimento de recursos humanos em coleta.

Formação dos recursos humanos  
e  InTegração à nova Função
A legislação brasileira permite que os procedimentos para a coleta de materiais 
biológicos sejam realizados por diferentes profissionais: técnicos em patologia 
clínica, auxiliares e técnicos de enfermagem, enfermeiros, bioquímicos, farma-
cêuticos, biomédicos e médicos. Na prática, observamos que a grande maioria 
dos procedimentos é realizada por técnicos de patologia clínica e auxiliares de 
enfermagem. A coleta de material biológico é apenas uma das disciplinas abor-
dadas nos cursos realizados por esses profissionais. Grande parte deles entra 
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no mercado de trabalho com conhecimentos básicos sobre técnicas de coleta, 
tornando o laboratório clínico o principal local de aprendizado e de aquisição 
de habilidades.

Por essa razão, o laboratório clínico deve prover cursos técnico-científicos 
para garantir o conhecimento teórico dos profissionais de coleta; o conheci-
mento prático pode ser adquirido em campos de estágio ou na rotina, por 
meio da experiência profissional ou do conhecimento transmitido por outros 
profissionais.

Sugerimos, assim, que todo novo colaborador da área de coleta passe por 
um programa de integração, no qual vários conceitos sobre o histórico e a 
criação da empresa na qual ele vai atuar sejam transmitidos. Outro ponto 
fundamental é fazê-lo conhecer o sistema laboratorial de informações e seu 
correto manuseio e ensiná-lo a encontrar as informações sobre os exames, e, 
em especial, as orientações para coleta e preparo do paciente para os exames 
oferecidos pelo laboratório. A presença de uma fonte de consulta atualizada e 
de fácil manuseio é fundamental para minimizar os erros pré-analíticos.

O programa de integração do novo colaborador da coleta laboratorial deve 
apresentar, em seu conteúdo, as regras da empresa, garantindo a segurança na 
identificação do paciente no laboratório de análises clínicas, tanto para coletas 
ambulatoriais quanto de pacientes internados. Recomenda-se que o coletador 
faça duas perguntas, confirmando os dados do cliente (dupla checagem), e 
confira os dados da ficha de coleta. Como fator de boas práticas no laboratório 
clínico, o colaborador deve ser treinado para identificar todas as amostras na 
frente do paciente e solicitar sua conferência no momento da coleta.

Os conceitos teóricos gerais sobre as coletas mais frequentes devem ser abor-
dados no programa de integração do colaborador. A confecção de um manual 
técnico, de fácil e rápida consulta, auxilia na sedimentação do conhecimento a 
ser adquirido durante o período de integração e a solucionar suas dúvidas nas 
primeiras semanas de trabalho na função. Sugerimos, também, que o manual 
reforce a obrigatoriedade de uso dos equipamentos de proteção individual (EPI) 
necessários a cada tipo de coleta, particularmente o uso de luvas e jaleco, que é 
obrigatório em todas as coletas.

Quanto ao conteúdo do treinamento de integração para a coleta de sangue, 
os principais conceitos a serem abordados incluem informações sobre as in-
terferências dos seguintes fatores nos resultados dos exames: sexo, idade, cor-
reta postura do paciente na hora da coleta, tempo máximo para aplicação do 
torniquete, procedimento inadequado de constrição do músculo do antebraço 
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e correta sequência dos tubos nas coletas por sistema a vácuo. Para os exames 
de urina, técnicas de assepsia e o conceito sobre urinas coletadas com tempo 
marcado devem ser reforçados. As coletas de secreção devem ter sua técnica 
explicada teoricamente, mas maior ênfase deve ser dada ao procedimento prá-
tico e ao preparo do paciente quanto ao uso de pomadas, cremes ou prática 
sexual antes da coleta.

A prática da coleta laboratorial pode acontecer em manequins ou braços 
mecânicos, se disponíveis no laboratório clínico. Para as empresas que não 
possuem laboratório de treinamento, recomenda-se buscar, junto às institui-
ções de ensino, campo de estágio prático para seus colaboradores antes de se-
rem inseridos na rotina.

O tempo de duração de integração do colaborador varia de um laboratório 
para outro, mas, certamente, pelo menos uma semana de treinamento teórico-

-prático é necessária para deixar o colaborador em condições de coletar amos-
tras mais simples e com qualidade.

educação conTInuada
No contexto atual, fatores como a informatização, automação, globalização e 
a obsolescência de muitas atividades, processos e técnicas provocam a neces-
sidade de atualização e preparação contínua dos recursos humanos. Portanto, 
mudanças de tecnologia podem demandar que novos treinamentos sejam fei-
tos, mesmo que não ocorra mudança de colaboradores na equipe de coleta.

A prática de muitos laboratórios de oferecer treinamentos ao longo do ano 
deve ser preservada e estimulada, porém, cabe lembrar que o processo de trei-
namento possui quatro etapas:

•	 levantamento da necessidade de treinamento;
•	 desenho do programa de treinamento;
•	 aplicação do programa de treinamento;
•	 avaliação dos resultados do treinamento.

O levantamento das necessidades de treinamento pode ser realizado no dia a 
dia, por supervisores de coleta. Entretanto, a introdução de indicadores espe-
cíficos para a coleta laboratorial e sua análise crítica contribuem, de manei-
ra relevante, para a indicação dos temas a serem abordados no treinamento. 
Aproveitamos este tópico para ressaltar que o sistema de gestão de qualidade 
deve dar especial atenção ao desenvolvimento de indicadores para a fase pré-
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-analítca. Há até pouco tempo, em muitos laboratórios, os relatórios de fre-
quência de nova coleta eram os únicos indicadores de qualidade da fase pré-

-analítica, fazendo que os erros não recebessem um tratamento mais refinado 
pelo gestor da qualidade.

Assim, sugerimos a análise de outros indicadores, seja porque demonstram 
excesso de erros ou desperdício em qualquer etapa da coleta (p.ex., amostras 
hemolisadas ou coaguladas, coleta em tubo errado, número de segundas pun-
ções, amostras de urina contaminada) ou porque podem direcionar as neces-
sidades de treinamento da equipe de coleta ao longo do tempo.

Considerando que o atendimento ao cliente é, atualmente, um dos principais 
diferenciais competitivos da empresa, não devemos nos preocupar somente com 
treinamentos técnicos. A postura do colaborador, sua apresentação pessoal, o 
cuidado com as informações do cliente e o respeito à ética profissional são ques-
tões fundamentais a serem abordadas tanto no programa de integração quanto 
no treinamento da educação continuada. O serviço de atendimento ao cliente 
(SAC) ou qualquer outro canal de comunicação com o cliente podem sinalizar 
situações comportamentais a serem trabalhadas com os colaboradores do aten-
dimento e da coleta.

Quanto ao desenho do programa do treinamento, devem ser levados em 
consideração os seguintes fatores: quem será treinado, como treinar, qual a 
programação do treinamento e quando treinar. Os treinamentos para os su-
pervisores, além de reforços quanto às técnicas e orientações de coleta, podem 
incluir algum conteúdo voltado à função de liderança que exercem com sua 
equipe. Treinamentos práticos costumam ter melhor aproveitamento, mas não 
se deve perder a oportunidade de sedimentar o conhecimento teórico dos co-
laboradores acerca da coleta laboratorial.

A depender do tema, pode ser mais interessante, em termos de custo-bene-
fício, que o treinamento seja realizado por terceiros (externos). Há empresas 
que possuem monitores, os quais, em conjunto com a área técnica e o setor de 
recursos humanos, se responsabilizam por acompanhar novos colaboradores, 
ensinar novas técnicas e reciclar conhecimentos dos profissionais mais antigos 
(treinamentos internos). O monitor também pode ser uma fonte de identifica-
ção da necessidade de treinamento por meio da aplicação de check-list durante 
o acompanhamento de outros profissionais.

A avaliação do treinamento é fundamental e pode ser realizada pela contí-
nua monitoração do processo, pela medição de indicadores e comparação dos 
resultados atuais com os anteriores e por relações de custo-benefício.
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Deve-se ressaltar que, por questões de custos, dificuldades de deslocamento 
e equipes enxutas, a saída do colaborador para treinamento está cada vez mais 
proibitiva. Portanto, a criação de condições para treinamentos in company ou 
durante a rotina, com a presença de monitores, tem sido prática frequente em 
empresas de todos os portes.

O ensino a distância está crescendo em ritmo acelerado por causa das novas 
tecnologias e já é uma realidade em todas as áreas do conhecimento. Muitas em-
presas utilizam essa modalidade em seus processos de treinamento, que deve ser 
utilizada para o aperfeiçoamento dos colaboradores que atuam na coleta labora-
torial, permitindo que melhores resultados sejam alcançados pela organização.

desenvolvImenTo de recursos humanos  
em coleTa laboraTorIal
É comum escutarmos que investimos muito no treinamento dos colaborado-
res para que estes nos abandonem. A manutenção dos talentos e de uma equi-
pe bem treinada e motivada implica algumas tarefas por parte da organização 
voltadas a oferecer condições de desenvolvimento pessoal: qualidade de vida 
no trabalho, carreira e salários.

Uma equipe bem treinada almeja novos desafios e patamares de crescimen-
to. A empresa precisa se preparar para acolher o colaborador que desempenha 
cada vez melhor suas funções e está motivado, demonstrando isso ao agre-
gar novas habilidades e competências para alçar novos cargos. Assim, faz-se 
necessária uma avaliação de desempenho simples e objetiva, que permita a 
identificação dos melhores talentos e ações de premiação e reconhecimento. 
É muito desejável um plano de cargos e salários bem elaborado, mesmo em 
pequenos laboratórios, pois, na etapa de desenvolvimento pessoal, o próprio 
colaborador busca sua capacitação por meio de cursos de graduação, especia-
lização e pós-graduação, e espera ser reconhecido por seus esforços.

O capital humano é o maior investimento da organização, porém, todo esse 
investimento pode se dissipar se um plano para a retenção dos talentos desen-
volvidos não for executado com precisão.

Por fim, em um ambiente competitivo e de constantes mudanças, o de-
senvolvimento de pessoas no contexto das organizações se faz por meio da 
aquisição de competências. Para os colaboradores do setor de coleta labora-
torial, conhecer o que faz (conhecimento), fazer corretamente (habilidade) e 
ter atitudes para bem desempenhar seu papel e obter resultados positivos são 
as competências mínimas esperadas. E para aqueles que almejam a supervisão 
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do setor, tomada de decisão, comunicação, liderança, administração e geren-
ciamento do setor e sua educação permanente são as competências desejadas.

conclusão
A qualidade na prestação de serviço de um laboratório clínico está apoiada 
em três forças: recursos humanos, físicos e tecnológicos. A coleta laboratorial 
é influenciada pelos três, porém, com maior contribuição dos recursos hu-
manos, principalmente como fonte de erro. A implantação de boas práticas 
laboratoriais, como a padronização dos procedimentos envolvidos na prepa-
ração, orientação do paciente antes da coleta e a educação continuada dos pro-
fissionais atuantes, contribuem para identificar, reduzir ou mesmo eliminar as 
fontes de erros. O estabelecimento de indicadores de qualidade auxilia no di-
recionamento dos treinamentos e de planos de ações corretivas e preventivas, 
com redução nos custos e ganhos na eficiência do processo.
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12.  Coleta e transporte de material biológico  

na norma PALC e RDC 302

IntRoDução
O Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos (PALC), da SBPC/ML, 
foi lançado em 1998, representando iniciativa pioneira no setor de Medici-
na Laboratorial em nosso país. O PALC teve como referência o Programa de 
Acreditação do Colégio Norte-americano de Patologistas, considerado o maior 
e mais antigo programa de acreditação do mundo, que até hoje se mantém 
como referência internacional nessa matéria. Apesar de ter focado, inicial-
mente, na competência técnica dos laboratórios clínicos, seus requisitos so-
freram várias atualizações ao longo do tempo, seguindo a evolução de normas 
internacionais e de novos marcos regulatórios da atividade. Apesar disso, a 
norma PALC manteve uma característica fundamental: a abrangência de todo 
o processo laboratorial, constituído, como se sabe, das fases pré-analítica, ana-
lítica e pós-analítica.

Em 2003, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) criou um 
grupo de trabalho do qual faziam parte patologistas clínicos representando a 
SBPC/ML, entre outros participantes. Esse grupo teve como meta “definir os 
requisitos para o funcionamento dos laboratórios clínicos e postos de coleta 
laboratorial públicos ou privados que realizam atividades na área das análises 
clínicas, patologia clínica e citologia”, que pudessem ser utilizados em nível 
nacional. Foi um acontecimento de grande impacto para todo o setor, cul-
minando com a publicação da Resolução de Diretoria Colegiada de número 
302/2005, da Anvisa, e que merece um breve comentário: havia um vácuo le-
gislativo federal para o seguimento dos laboratórios clínicos. Iniciativas das 
esferas locais, municipais e estaduais já estabeleciam regulação regional de 
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maneira heterogênea e, não raro, arbitrária, sem a participação dos profissio-
nais da área e/ou representantes de organizações profissionais. Entre outras 
exigências e recomendações relacionadas ao processo laboratorial, essa resolu-
ção também enfocava a fase pré-analítica. Criticado por abrigar conceitos mi-
nimamente exigíveis de qualidade, o regulamento tem o objetivo de reduzir o 

“risco sanitário”. Na verdade, está distante de constituir um modelo de sistema 
da qualidade. A SBPC/ML, ciente da força do mecanismo regulatório, tornado 
então obrigatório para cumprimento em todo o território nacional, percebeu 
a necessidade de revisão dos critérios do PALC, que foi, então, adaptado às 
exigências da RDC 302/2005. Decorridos oito anos de sua publicação, a SBPC/
ML, assim como outras sociedades científicas que atuam no setor laboratorial, 
entende que a RDC se encontra defasada, necessitando de imediata revisão, de 
modo que incorpore novos elementos relacionados à boa prática laboratorial e 
necessários à redução do risco sanitário oferecido aos usuários desses serviços.

O laboratório clínico, tal como outros ambientes de trabalho existentes no 
setor de saúde, é um sistema complexo, no qual interagem, dinamicamente, 
pessoas, tecnologia e rotinas organizacionais.1 Deficiências na qualidade das 
diferentes fases do processo laboratorial podem influenciar negativamente a 
tomada de decisões médicas, comprometendo o resultado da assistência, quer 
do ponto de vista da saúde do paciente, quer do ponto de vista econômico. A 
produção de um resultado correto, dotado de significado médico, exige rigo-
rosa observância de um conjunto de princípios e técnicas.1 A fase pré-analítica 
do processo laboratorial é definida como a “fase que se inicia com a solicita-
ção da análise, passando pela obtenção da amostra e terminando ao se iniciar 
a análise propriamente dita”.2 Ela tem merecido especial atenção, visto que 
apresenta grande número de variáveis a serem controladas e envolve, além da 
participação do laboratório, também a do médico solicitante e a dos pacientes. 
Ainda na fase pré-analítica, busca-se orientar o preparo dos pacientes para os 
exames a serem realizados; cuida-se de assegurar a coleta adequada do mate-
rial biológico, a correta identificação das amostras colhidas e o transporte, e 
passa-se pela manipulação e processamento cuidadosos do material antes da 
análise em si.1

Este capítulo trata especificamente de dois componentes da fase pré-analíti-
ca: a coleta e o transporte de amostras, de acordo com os preceitos do PALC e 
da RDC 302 da Anvisa.
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CoLetA
O profissional da recepção deve estar atento à correta identificação do paciente 
e ao entendimento quanto à especificação dos exames solicitados pelo médico-

-assistente, a fim de evitar erros que possam gerar informações incompletas, 
truncadas ou a realização de exames não solicitados. Segundo o PALC, o labora-
tório deve garantir a identificação do paciente durante o processo de coleta. Para 
pacientes em atendimento de urgência ou submetidos a regime de internação, a 
comprovação dos dados de identificação também pode ser obtida no prontuário 
médico ou com familiares. O sistema de gestão da qualidade do laboratório deve 
contemplar um processo de cadastro que permita o registro das datas, horários, 
locais e responsáveis, garantindo a rastreabilidade dos seguintes eventos:

•	 coleta (tanto a efetuada pelo paciente como a efetuada pelo laboratório);
•	 recebimento dos materiais e amostras;
•	 identificação do profissional que realizou a coleta ou que recebeu a amostra 

coletada.

O PALC recomenda que o laboratório assegure que as condições adequadas de 
preparo do paciente foram respeitadas para a realização dos testes requisitados. 
Em caso negativo, o laboratório deve garantir que o paciente, seu responsável 
e/ou seu médico sejam informados da inadequação do preparo, de preferência 
antes da coleta do material pelo laboratório. Ainda nessa fase, devem ser soli-
citadas e registradas as informações adicionais, como o uso de medicamentos, 
dados do ciclo menstrual, indicação clínica para a realização do exame, dentre 
outros, quando apropriado.3

Coleta de materiais e identificação das amostras colhidas
O profissional da coleta (flebotomista) desempenha um papel importante nes-
sa fase, devendo respeitar os protocolos para a obtenção do material biológi-
co, que envolve desde a seleção adequada dos tubos4 até a escolha de aditivos 
que melhor se aplicam à análise a ser realizada,4,5 além do atendimento aos 
requisitos que garantem a segurança do profissional e do paciente durante a 
realização da coleta. Devem estar padronizados os procedimentos para an-
tissepsia, tempo de garroteamento, homogeneização da amostra colhida com 
anticoagulante e o uso de EPI.6 O respeito a esses protocolos contribui para a 
adequada obtenção das amostras e favorece o laboratório no alcance de resul-
tados adequados e livres de interferentes pré-analíticos.



360

As variáveis de coleta de amostra, de acordo com publicações nacionais3,7 e 
internacionais,8,9 contribuem de forma significativa para o aumento de erros 
na fase pré-analítica e somam, em sua totalidade, 46 a 68%10 dos erros nessa 
fase. Incluem as possíveis interferências quando coleta-se sangue em tubos 
contendo gel separador e acelerador da formação de coágulo, não somente 
em relação aos interferentes propriamente ditos,11 mas também ao tempo re-
comendado para centrifugação pós-coleta do material.5 Segundo o PALC, o 
sistema de gerenciamento da qualidade deve garantir treinamento da equi-
pe do laboratório quanto ao preenchimento das requisições (em papel ou em 
formulário eletrônico), quando aplicável; tipo e quantidade de amostra a ser 
coletada; recipientes de coleta e aditivos; cronologia para a coleta da amos-
tra, quando apropriado; processamento especial até a chegada ao laboratório 
(p.ex., tipo de transporte, refrigeração, aquecimento, entrega imediata, etc.); 
rotulagem das amostras primárias; informações clínicas relevantes (p.ex., his-
tórico de uso de drogas e medicamentos); procedimento para identificação 
positiva detalhada do paciente no momento da coleta; registro da identidade 
do coletador da amostra primária; descarte seguro dos materiais de coleta; e 
armazenamento das amostras.

As atividades de coleta domiciliar em empresas ou em unidades móveis de-
vem estar vinculadas a um laboratório clínico e seguir os mesmo requisitos 
aplicáveis à coleta em laboratórios ou hospitais. Amostras inadequadamente 
identificadas durante o processo de coleta não devem ser aceitas ou processadas, 
salvo quando se tratar de amostras de difícil obtenção,3,12 instáveis ou críticas, 
tais como biópsias, líquidos de derrame, líquido cefalorraquidiano, material 
obtido por punção de sítios profundos, medula óssea, entre outras. Nesses ca-
sos, a fim de garantir a rastreabilidade, o laboratório deve ter um procedimen-
to para receber ou obter as amostras com a identificação do responsável pela 
coleta (seja ela realizada no laboratório ou por terceiros) e, posteriormente, 
liberar os resultados para, quando necessário, corrigir a identificação usando 
os dados que permitam rastrear o processo. A RDC 302 estabelece, em relação 
à identificação de amostras colhidas no laboratório, que: “A amostra deve ser 
identificada no momento da coleta ou da sua entrega, quando coletada pelo 
paciente.” Segundo o PALC, amostras primárias inadequadamente identifica-
das não devem ser aceitas nem processadas, a menos que se trate de amostras 
nobres, instáveis ou críticas. Nesses casos, deve existir um procedimento para 
obter a identificação positiva formal e registrada da amostra primária por par-
te do responsável pela coleta (própria ou realizada por terceiros), a fim de se 
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poder liberar os resultados. Durante o processo de coleta, o flebotomista deve 
solicitar ao paciente documento que comprove sua identificação. No caso de 
pacientes hospitalizados ou atendidos em salas de emergência, a identificação 
pode ser obtida no prontuário médico ou com familiares e acompanhantes.3

transporte
O PALC recomenda que o laboratório contemple um sistema documentado 
para o transporte e preservação de todos os tipos de amostras recebidas ou 
coletadas, visando à sua integridade, estabilidade e segurança pública. O trans-
porte de amostras biológicas em áreas comuns a outros serviços ou de circu-
lação de pessoas deve ser feito em condições de segurança para os transporta-
dores e para o público geral. As amostras primárias devem ser transportadas 
e preservadas em recipiente isotérmico, higienizável e impermeável, quando 
requerido, de forma a garantir sua estabilidade desde a coleta até a realização 
da análise. O recipiente deve estar identificado com a simbologia de risco bio-
lógico, com os dizeres “Espécimes para Diagnóstico”, e com a identificação do 
laboratório responsável pelo envio. Quando houver terceirização do transpor-
te de amostras, deve haver um procedimento que formalize os critérios de pre-
servação de sua integridade e estabilidade, para garantia da segurança durante 
o transporte, abrangendo toda a cadeia de eventos, desde a coleta até a unida-
de de processamento. “Quando da importação ou exportação de ‘Espécimes 
para Diagnóstico’, devem ser seguidas as RDC/Anvisa n. 01, de 6 de dezembro 
de 200, e a Portaria MS n. 1985, de 25 de outubro de 2001, suas atualizações ou 
outro instrumento legal que venha a substituí-las.”

SeguRAnçA DoS PACIenteS e eRRoS
Leape, em 1994, chamou a atenção para a necessidade de se melhorar o en-
tendimento dos erros na área da assistência médica, trazendo o exemplo da 
aviação, em que os erros são aceitos como inevitáveis, mas sua “absorção”, me-
diante identificação e correção, ocorre antes mesmo que possa trazer danos 
ou resultados maléficos.13 Embora os erros laboratoriais, na maioria das vezes, 
não tragam consequências sérias aos pacientes, eles podem levar a investiga-
ções desnecessárias que resultam em aumento de custos injustificáveis, atraso 
no estabelecimento do diagnóstico ou instituição de terapêutica inadequada. 
Em um pequeno número de vezes, ocorre modificação da terapêutica ou da 
conduta médica em consequência de erros de laboratórios clínicos.13 Na fase 
pré-analítica, principal fonte de erros laboratoriais na atualidade, além dos cui-
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dados já descritos, o uso de códigos de barras para identificar amostras no ato 
da coleta e de aliquotadores automatizados pode auxiliar na prevenção de erros, 
como troca de identificação das amostras. Os instrumentos modernos estão 
equipados com dispositivos capazes de ler e identificar dados contidos em códi-
gos de barra existentes no recipiente das amostras a serem analisadas, de modo 
a evitar a interferência humana nessa fase do processo. Os principais tipos de 
erro observados na fase pré-analítica constam no Quadro 12.1.

Quadro 12.1 tipos de erro encontrados durante a fase pré-analítica do processo 

laboratorial13

Preparo	inadequado	do	paciente

Coleta	de	amostra	de	sangue	em	via	de	infusão	de	medicamentos

Amostra	contaminada

Erro	no	preenchimento	do	tubo	de	coleta

Tubo	de	coleta	com	material	insuficiente

Tubo	de	coleta	ou	recipiente	impróprios

Amostra	não	preservada	durante	o	transporte	ou	a	pré-análise

Extravio	de	tubo	que	contém	amostra

Erro	na	identificação	do	paciente

Erro	no	procedimento	de	solicitação	de	exames

Conflitos	na	comunicação	de	dados

Falta	de	requisição	médica	ou	incorreção	da	informação	diagnóstica

Incompreensão	ou	má	interpretação	da	requisição	médica

	Incorreção	do	cadastramento	do	paciente/exame	no	sistema	de	informática	laboratorial

Horário	de	coleta	incorreto

Em 2010, o PALC, ciente dos impactos causados pelos erros laboratoriais e 
potenciais eventos adversos daí originados, incorporou um capítulo especial 
sobre o assunto. Este recomenda que o laboratório garanta a detecção, identi-
ficação, comunicação e correção de erros, classificando as não conformidades, 
os erros e incidentes detectados de acordo com:
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•	 a fase do ciclo analítico (pré, pós ou analítica);
•	 a origem (interna ou externa ao laboratório);
•	 a responsabilidade pelo evento;
•	 o tipo de erro: potencial (latente) ou ativo;
•	 a possibilidade de minimização ou prevenção;
•	 o impacto nos cuidados com o paciente (nenhum atraso de diagnóstico/

tratamento; tratamento ou diagnóstico impróprio; dano permanente, óbito).

Com relação à fase pré-analítica, o laboratório deve garantir que, para fins de 
coleta ou recebimento de amostras, seja usada dupla identificação prévia do 
paciente; os recipientes utilizados para acondicionar amostras coletadas ou re-
cebidas de pacientes sejam identificados de maneira indelével na presença do 
paciente (ou de responsável capacitado), ou que a identificação previamente 
colocada seja conferida antes da coleta; a equipe do laboratório atue em con-
formidade com os protocolos do Ministério da Saúde (MS) e da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) para higienização das mãos, visando à redução dos 
riscos de infecções associadas aos cuidados com a saúde; haja um programa 
de educação continuada com foco na higienização das mãos e que sejam mi-
nimizados os riscos de queda dos pacientes, especialmente os hospitalizados.

geRenCIAmento – InDICADoReS
Segundo a Fundação Nacional da Qualidade (FNQ, 2006), indicadores são 
compreendidos como dados ou informações numéricas que buscam quanti-
ficar as entradas (recursos ou insumos), as saídas (produtos) e o desempenho 
de processos, produtos e da organização como um todo. São constituídos por 
observações estatísticas ou outros dados que refletem o desempenho de um 
processo; são empregados para acompanhar e melhorar os resultados ao longo 
do tempo. Hoje, aceita-se amplamente que, para obter melhoria na qualida-
de laboratorial, é imprescindível a identificação de alguns indicadores a serem 
monitorados como medidas de tendência. Um indicador de desempenho é um 
dado numérico ao qual se atribui uma meta e que é trazido, periodicamente, à 
atenção dos gestores de uma organização. Eles ajudam a entender o funciona-
mento e os desempenhos de cada processo se forem bem selecionados, medi-
dos periodicamente e em intervalos regulares, e analisados de forma adequa-
da. A observação contínua desses indicadores serve para auxiliar na redução 
de ocorrência de riscos de erros, melhorando, portanto, os resultados obtidos. 
Além disso, a definição de um conjunto de indicadores pode, eventualmente, 
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contribuir para processos de benchmarking em laboratórios clínicos.14 O Pro-
grama de Indicadores Laboratoriais, lançado em 2006 pela SBPC/ML e pela 
ControlLab, adota indicadores para monitorar a fase pré-analítica, entre outros 
que auxiliam a acompanhar o desempenho e a produtividade dos colaborado-
res envolvidos nessa fase. Alguns indicadores são apresentados no Quadro 12.2.

Quadro 12.2 Indicadores de processo pré-analítico, segundo o Programa de Indicadores 

da SBPC/mL14

Índice	de	acidentes	com	perfurocortantes

	Índice	geral	de	recoleta	por	causas	específicas	(p.ex.,	amostras	acidentadas	durante	o	

transporte)

	Índice	de	amostras	rejeitadas	por	causas	específicas	(p.ex.,	anticoagulante	impróprio,	

amostras	hemolisadas;	amostras	coaguladas)

Índice	de	amostras	contaminadas	–	para	hemocultura	e	urocultura

ConCLuSão
Dada a importância da fase pré-analítica para a obtenção de resultados de exa-
mes laboratoriais confiáveis e úteis à prática médica, todas as precauções e 
seguimento de normas são fundamentais para que erros sejam evitados. Deve 
haver especial atenção ao processo de coleta e transporte de amostras, sobre-
tudo na identificação do paciente, na obtenção de informações sobre o preparo 
adequado, sobre potenciais interferentes nos exames e para a garantia da viabi-
lidade das amostras a serem analisadas – esta última dependente diretamente 
das condições de transporte.
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13. Norma PALC 2013

INtrodução
No ano de 2013, o Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos da 
SBPC/ML, lançado em 1998, completa 15 anos de existência, um marco im-
portante na história da patologia clínica brasileira. Hoje, os exames realizados 
por laboratórios acreditados pelo PALC perfazem cerca de 32 milhões ao mês, 
o que representa cerca de 30 a 40% do volume total de exames laboratoriais 
realizados no país.

Ao longo desse período, observamos inúmeras mudanças em nosso am-
biente, mas houve uma afirmação do alto valor agregado pela medicina labo-
ratorial, e há uma expectativa de crescimento contínuo deste setor. Contudo, 
manteve-se inabalado o compromisso da SBPC/ML com a qualificação dos 
serviços laboratoriais oferecidos pelos laboratórios clínicos brasileiros à popu-
lação, por meio da formação de auditores internos e externos, da divulgação 
do PALC aos médicos e à sociedade e da atualização constante dos requisitos 
que compõem a norma que rege o programa. Sem essas ações, não consegui-
ríamos cumprir nossa missão de tornar efetiva uma avaliação da competên-
cia técnica e do sistema de gestão da qualidade dos laboratórios acreditados. 
Na prática, nossas ações resultam em processos laboratoriais menos variáveis, 
mais eficientes e mais seguros, que se traduzem em resultados de exames mais 
confiáveis, com benefícios para os pacientes e para o sistema de saúde.

Este marco histórico coincide com outro, de igual relevância, ocorrido no âmbi-
to do sistema de saúde suplementar: o reconhecimento da acreditação pela Agên-
cia Nacional de Saúde (ANS), por meio do Programa Qualiss. A acreditação PALC 
passa a ser reconhecida como um importante atributo da qualidade, o qual passa 
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a ser divulgado amplamente aos usuários dos serviços de saúde suplementares, 
de forma a orientar as escolhas dos prestadores de serviços laboratoriais. Assim, 
a assimetria da informação se reduzirá por meio da distinção que os nomes dos 
laboratórios acreditados receberão nos materiais de divulgação das redes de ope-
radoras de planos de saúde. Trata-se de um grande estímulo para que os laborató-
rios que prestam serviços ao sistema suplementar busquem a acreditação, pois a 
divulgação deste atributo certamente impactará em sua competitividade.

Nesta atualização da norma PALC foi realizada uma revisão crítica dos re-
quisitos existentes, no sentido de melhorá-los e torná-los mais claros. Foram 
também consideradas as transformações verificadas no setor laboratorial bra-
sileiro, como a canalização de exames para centros diagnósticos e a evolução 
tecnológica observada na área da tecnologia da informação (TI). Nessa área, 
contamos com a importante contribuição do Comitê de Tecnologia da Infor-
mação da SBPC/ML, coordenado pelo dr. Murilo Melo.

Agradecemos aos laboratórios acreditados, aos auditores, aos membros da 
CALC e à gerência do PALC por sua participação ativa para o aprimoramento 
da Norma. Desta forma, praticamos a melhoria contínua na qual se funda-
menta nosso programa.

ÍNdICe
1. Organização geral e gestão.
2. Gestão do sistema da qualidade.
3. Gestão e controle da documentação.
4. Gestão de registros técnicos e da qualidade.
5.  Gestão de não conformidades, reclamações de clientes e melhoria contínua.
6. Gestão de laboratórios de apoio.
7. Gestão de equipamentos e insumos.
8. Gestão da fase pré-analítica.
9. Gestão da fase analítica.
10. Gestão dos testes laboratoriais remotos.
11. Garantia da qualidade.
12. Gestão da fase pós-analítica e dos laudos.
13. Gestão de pessoal.
14. Gestão da informação técnica.
15. Gestão ambiental e da segurança.
16. Gestão do Sistema de Informações Laboratorial (SIL).
17. Gestão dos riscos e da segurança do paciente.
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requIsItos dA NormA

1. organização Geral e Gestão

N. 
Item

requisito evidência objetiva

1.1 O laboratório e o posto de coleta, ou a 

instituição de que façam parte, devem estar 

legalmente habilitados junto aos órgãos 

públicos e ao conselho regional profissional. 

Os comprovantes desta documentação 

devem ser enviados ao PALC antes da 

auditoria externa.

Examinar o alvará de localização, 

a licença da Vigilância Sanitária 

local ou o protocolo vigente 

(revalidado anualmente), o 

registro do laboratório junto ao 

conselho regional profissional 

competente e o registro no CNPJ 

do local da sede do laboratório.

1.2 O laboratório e o posto de coleta devem 

ter um responsável técnico habilitado, 

registrado no conselho regional profissional 

correspondente, e um profissional 

legalmente habilitado para substituí-lo, 

em todas as suas unidades legalmente 

estabelecidas. Perante a Vigilância Sanitária, 

cada profissional habilitado pode ser 

responsável por até duas unidades. Os 

comprovantes desta documentação devem 

ser enviados ao PALC antes da auditoria 

externa.

Examinar o registro do(s) 

responsável(eis) técnico(s) no 

conselho regional correspondente, 

para o local sede do laboratório e 

para os postos de coleta. Verificar 

a documentação referente a 

existência do(s) responsável(eis) 

técnico(s) substituto(s). 

(continua)
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1. organização Geral e Gestão (continuação)

N. 
Item

requisito evidência objetiva

1.3 Cada laboratório clínico e posto de coleta 

deve estar inscrito no Cadastro Nacional 

de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e 

cada posto de coleta deve estar vinculado 

a um único laboratório ou a uma unidade 

de serviço de saúde, por determinação 

do gestor. Os comprovantes desta 

documentação devem ser enviados ao PALC 

antes da auditoria externa para análise.

Verificar os documentos que 

comprovem o cadastro no CNES 

do laboratório e dos postos de 

coleta e a vinculação de cada 

posto de coleta.

1.4 A Direção do laboratório deve estabelecer 

formalmente os responsáveis e seus 

substitutos eventuais pelas atividades 

críticas, de modo a assegurar a qualidade 

das análises e a segurança dos pacientes.

Deve ser considerado como 

Diretor do Laboratório aquele 

definido no respectivo campo do 

CadLab. No caso de impedimento, 

seu substituto deve ser 

formalmente designado.

As atividades críticas são aquelas 

definidas nos itens da Norma PALC.

Verificar os documentos 

autorizados pela Direção que 

definem os responsáveis pelas 

atividades críticas, de preferência 

o Manual da Qualidade e seus 

substitutos.

1.5 A Direção do laboratório deve disponibilizar 

os recursos necessários para a execução 

de suas atividades, de forma a não 

comprometer a qualidade, a continuidade 

dos serviços prestados e a segurança dos 

pacientes. Deve também disponibilizar 

recursos e apoiar as mudanças 

operacionais e estruturais necessárias para 

implementar as ações corretivas.

Avaliar a adequação dos recursos 

disponíveis para os serviços 

prestados pelo laboratório, 

incluindo os recursos para o 

sistema de gestão da qualidade.

(continua)
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1. organização Geral e Gestão (continuação)

N. 
Item

requisito evidência objetiva

1.6 A Direção do laboratório ou seu 

responsável técnico tem a responsabilidade 

de planejar, implementar e garantir a 

qualidade dos processos, incluindo:

a) a equipe técnica e os recursos 

necessários para o desempenho de suas 

atribuições;

b) a proteção das informações sigilosas dos 

clientes;

c) a supervisão do pessoal técnico por 

profissional de nível superior, legalmente 

habilitado, durante o seu funcionamento;

d) os equipamentos, reagentes, insumos e 

produtos utilizados para diagnóstico de uso 

in vitro, em conformidade com a legislação 

vigente;

e) a utilização de técnicas conforme 

recomendações do fabricante 

(equipamentos e produtos) ou com base 

científica comprovada;

f) a rastreabilidade de todos os seus 

processos;

g) a definição, atualização e comunicação 

dos valores de referência.

Verificar o Manual da Qualidade 

ou outro documento que define 

essas responsabilidades.

(continua)
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1. organização Geral e Gestão (continuação)

N. 
Item

requisito evidência objetiva

1.7 A Direção do laboratório deve realizar a 

análise crítica do Sistema de Gestão da 

Qualidade (SGQ) com periodicidade que 

atenda às suas necessidades. O resultado 

dessa análise deve ser incorporado a um 

plano de ação que estabeleça metas e 

objetivos, quando apropriado. A análise 

crítica da Direção deve incluir pelo menos 

os seguintes pontos:

a) desempenho dos sistemas analíticos 

aferido por meio do Controle Interno da 

Qualidade (CIQ) e da Avaliação Externa da 

Qualidade (AEQ);

b) reclamações de clientes;

c) não conformidades em amostras, em 

cadastro de clientes e em laudos emitidos;

d) desempenho de fornecedores e de 

laboratórios de apoio (ou de referência), 

incluindo a qualidade dos resultados desses 

laboratórios;

e) proteção e confidencialidade da 

informação;

f) provisão de recursos materiais, 

segurança, educação continuada e 

treinamento;

g) sistemática de correções e de ações 

corretivas para as não conformidades 

encontradas, incluindo a efetividade das 

investigações das causas-raiz;

h) resultados de auditorias internas;

i) indicadores da qualidade e da segurança 

do paciente;

O auditor líder deve agendar 

previamente e realizar, durante 

a auditoria, uma entrevista de 

cerca de 30 minutos com pelo 

menos um membro da Direção do 

laboratório.

Verificar registros (relatórios, atas 

de reunião) das atividades de 

análise crítica pela Direção do 

laboratório e das ações corretivas 

planejadas durante a análise 

crítica.

Avaliar os planos de ação 

definidos pela Direção do 

laboratório após a análise crítica 

do SGQ, incluindo os registros 

das ações de melhoria contínua e 

a verificação de sua efetividade.

Verificar registros de desempenho 

de fornecedores e de laboratórios 

de apoio ou de referência.

(continua)
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1. organização Geral e Gestão (continuação)

N. 
Item

requisito evidência objetiva

1.7 j) identificação de oportunidades de 

melhoria;

k) a efetividade dos serviços laboratoriais 

prestados para a assistência hospitalar;

l) valores de referência.

2. Gestão do sistema da qualidade

N. 
Item

requisito evidência objetiva

2.1 O SGQ deve contemplar políticas, 

programas, processos e procedimentos 

implantados no laboratório e sua 

comunicação a todos os colaboradores 

envolvidos de modo a garantir que sejam 

compreendidos e implementados.

Verificar os documentos contendo: 

políticas, programas, processos, 

procedimentos e instruções 

e os registros da leitura e/ou 

treinamento nos documentos 

pertinentes.

O auditor pode selecionar um 

documento de cada tipo e 

acompanhar a execução de uma 

tarefa ou processo ou buscar 

evidências da sua implementação.

2.2 O SGQ do laboratório deve contemplar 

processos que visem a melhoria contínua da 

qualidade dos serviços prestados.

Verificar com o responsável pelo 

SGQ, ou com o responsável 

técnico, como este requisito está 

implementado e buscar evidências 

de indicadores, ações corretivas e 

preventivas e planos de melhoria.

(continua)
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2. Gestão do sistema da qualidade (continuação)

N. 
Item

requisito evidência objetiva

2.3 O SGQ do laboratório deve contemplar 

a definição e a implementação de um 

programa de monitoração periódica de 

equipamentos, incluindo manutenção 

preventiva, corretiva e calibração 

apropriadas.

Verificar a documentação que 

trata da manutenção preventiva, 

corretiva e da calibração de 

equipamentos.

Verificar os registros das 

atividades de manutenção e 

calibração correspondentes.

2.4 A Direção do laboratório ou seu responsável 

técnico deve definir e implementar 

indicadores para avaliar e monitorar 

sistematicamente a contribuição do 

laboratório para a qualidade global da 

assistência à saúde, quando aplicável, e 

referentes a aspectos críticos para a 

qualidade dos serviços laboratoriais 

prestados em todas as suas fases.

Verificar:

- o documento referente a adoção 

de indicadores;

- os registros de indicadores, das 

análises críticas e dos planos de 

melhoria.

Caso o laboratório participe 

do Programa de Indicadores 

(SBPC/ML em parceria com a 

ControlLab) verificar como estão 

sendo analisados os relatórios de 

participação.

Durante a entrevista, discutir a 

visão da Direção sobre a utilidade 

dos indicadores em uso para 

o cumprimento dos objetivos 

de melhoria contínua e para a 

efetividade da assistência aos 

pacientes.

(continua)
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2. Gestão do sistema da qualidade (continuação)

N. 
Item

requisito evidência objetiva

2.5 As auditorias internas do Sistema da 

Qualidade devem ser planejadas e realizadas 

anualmente, no mínimo, e devem abranger 

todas as áreas e os processos que possam 

afetar a qualidade e a segurança dos serviços 

oferecidos e que façam parte do escopo 

desta norma.

Verificar o planejamento anual e 

escopo das auditorias internas e 

os respectivos relatórios. 

2.6 O SGQ deve contemplar um procedimento 

documentado referente ao processo de 

auditorias internas. O procedimento deve 

contemplar os seguintes itens:

a) capacitação de pelo menos um 

profissional para organizar o processo de 

auditorias internas;

b) treinamento interno, quando aplicável, 

de uma equipe de profissionais que atue 

nos processos de auditorias internas, 

dimensionada em função do porte da 

organização;

c) planejamento do calendário anual das 

auditorias com abrangência aplicável à 

complexidade e ao tamanho do laboratório;

d) plano de ação para o tratamento das 

não conformidades (NC), baseado na 

investigação das causas-raiz.

Verificar o documento, o 

planejamento/cronograma das 

auditorias internas, o treinamento 

e a adequação da equipe de 

auditores internos, os registros 

das auditorias, os relatórios 

gerados, as correções, as análises 

de causa-raiz, as ações corretivas 

e a sua efetividade.
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3. Gestão e Controle da documentação

N. 
Item

requisito evidência objetiva

3.1 O SGQ deve ter um Manual da Qualidade, 

aprovado pela Direção, no qual, além da 

descrição da sua estrutura organizacional 

e da sua identidade jurídica, estejam 

contemplados ou referenciados:

a) descrição da organização (legal, recursos, 

atividades);

b) política da qualidade;

c) recursos humanos: habilitação, 

capacitação, competência;

d) formalização das responsabilidades 

da Direção, do responsável técnico e 

dos responsáveis pelo cumprimento de 

exigências legais e de atividades críticas;

e) controle de documentos e manutenção e 

arquivamento de registros;

f) instalações e ambiente;

g) gestão de suprimentos e equipamentos;

h) validação dos processos analíticos;

i) segurança laboral;

j) transporte de consumíveis e amostras;

k) gerenciamento de resíduos;

l) pesquisa e desenvolvimento, quando 

aplicável;

m) lista de análises próprias e terceirizadas;

n) sistemática para requisição de análises 

e para coleta e manuseio de amostras 

primárias;

o) validação de resultados;

p) controle interno da qualidade;

q) avaliação externa da qualidade;

r) garantia da qualidade;

Verificar se o Manual da 

Qualidade do laboratório 

apresenta claramente (ou faz 

referência) aos itens exigidos 

neste requisito da Norma.

(continua)
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3. Gestão e Controle da documentação (continuação)

N. 
Item

requisito evidência objetiva

3.1 s) Sistema de Informações Laboratoriais 

(SIL) e, quando aplicável, outros sistemas 

que tenham impacto na operação do 

Laboratório Clínico ou que façam parte do 

processo analítico;

t) liberação de laudos;

u) gestão de reclamações e não 

conformidades (NC);

v) comunicações e outras interações com 

clientes, profissionais da saúde, laboratórios 

de apoio e fornecedores;

w) auditoria interna;

x) gestão dos riscos e da segurança dos 

pacientes.

3.2 O laboratório deve ter procedimento 

documentado para o controle dos 

documentos do SGQ. A Direção do 

laboratório ou seu responsável técnico deve 

garantir a existência e a disponibilidade 

dos documentos que definem as atividades 

críticas para o sistema da qualidade e para 

a atividade fim do laboratório e apropriados 

ao escopo desta Norma. Os documentos 

controlados podem estar disponíveis, em 

meio físico ou eletrônico. Os documentos 

devem ser aprovados pela Direção, ou 

responsável designado, antes de serem 

colocados em uso e devem ser revistos 

quando apropriado, ou pelo menos 

anualmente.

Verificar a listagem de 

documentos do laboratório e 

avaliar o seu escopo.

Solicitar alguns documentos 

como amostra e avaliar as datas 

das referências citadas, a data 

de aprovação inicial, as datas 

de revisão e as aprovações 

subsequentes.

Verificar a aprovação pelo Diretor 

ou responsável designado.

Avaliar o grau de facilidade de 

acesso e de familiaridade do 

pessoal com a documentação.

(continua)
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3. Gestão e Controle da documentação (continuação)

N. 
Item

requisito evidência objetiva

3.3 A Direção do laboratório ou seu responsável 

técnico deve garantir que os documentos 

contenham, no mínimo, o nome do 

laboratório, a identificação do documento 

e da versão, além da identificação da 

autoridade que o aprovou. A integridade do 

documento deve estar garantida pelo registro 

do número da página e do número total de 

páginas, em todas as páginas, ou por outra 

forma de controle.

Verificar se os documentos estão 

devidamente identificados e se 

a integridade da paginação está 

mantida em todas as páginas.

3.4 A Direção do laboratório ou seu 

responsável técnico deve garantir que os 

funcionários responsáveis pela execução 

das atividades críticas foram treinados nos 

respectivos documentos e que os executam 

integralmente.

Verificar os registros de 

treinamento no conteúdo dos 

documentos. Tomar alguns 

documentos como amostra e 

verificar a execução de uma tarefa.

3.5 A Direção do laboratório ou seu responsável 

técnico deve garantir que o laboratório tenha 

procedimentos abrangendo todas as análises 

realizadas e que incluam, além do disposto 

no item 3.3, os seguintes itens, quando 

aplicáveis:

a) finalidade do método ou sistema analítico;

b) princípio do método ou sistema analítico;

c) especificações de desempenho 

relacionadas às finalidades de uso, 

informando, quando aplicável: linearidade, 

imprecisão, exatidão relativa da medição 

(veracidade), erro total, limite de detecção 

(sensibilidades analítica e funcional), 

intervalo de medição, sensibilidade e 

especificidade, entre outras;

Verificar se os documentos 

referentes às análises contêm os 

itens definidos na norma, quando 

aplicáveis.

(continua)
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3. Gestão e Controle da documentação (continuação)

N. 
Item

requisito evidência objetiva

3.5 d) amostra primária, recipiente e aditivo;

e) equipamentos necessários;

f) procedimentos de calibração (incluindo a 

rastreabilidade metrológica, quando aplicável);

g) etapas do procedimento técnico;

h) fontes potenciais de variabilidade;

i) procedimentos para o Controle Interno da 

Qualidade (CIQ);

j) procedimentos para a Avaliação Externa da 

Qualidade (AEQ);

k) interferências (p.ex., bilirrubina, hemólise, 

lipemia) e potenciais causas de resultados 

falso-positivos e falso-negativos;

l) fórmulas de cálculo dos resultados com 

exemplos;

m) intervalos biológicos de referência 

(valores de referência);

n) intervalo reportável;

o) valores críticos;

p) interpretação clínica dos resultados;

q) precauções de segurança.

3.6 Os documentos referentes aos 

procedimentos analíticos podem basear-se, 

no todo ou em parte, nas instruções de uso 

dos fabricantes, sempre que descreverem o 

procedimento como realizado no laboratório, 

desde que de acordo com o item 3.5. Novas 

versões de instruções de uso do fabricante 

devem ser avaliadas previamente com 

relação ao seu impacto para a qualidade e 

quanto à adequação ao uso pretendido. O 

laboratório deve incluir as instruções de uso 

em seu sistema de documentação.

Verificar as instruções de uso 

do fabricante e as adequações 

ao requisito 3.5. Verificar a 

inclusão das instruções de uso 

do fabricante no sistema de 

documentação da qualidade.

(continua)
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3. Gestão e Controle da documentação (continuação)

N. 
Item

requisito evidência objetiva

3.7 Quando o laboratório utiliza instruções de 

trabalho na forma de fluxograma, sumário, 

ficha resumo ou sistema semelhante, deve 

extrair as informações de bancada de um 

documento aprovado e garantir a conexão 

entre eles de forma rastreável, com registros 

da identificação do documento e da versão 

originais.

Verificar a conformidade e a 

rastreabilidade das instruções 

de trabalho com os documentos 

originais do sistema de 

documentação.

4. Gestão de registros técnicos e da qualidade

N. 
Item

requisito evidência objetiva

4.1 O laboratório deve ter procedimento 

documentado para a gestão dos registros 

analíticos, respeitando as disposições legais 

específicas para sua guarda, por no mínimo 

5 (cinco) anos que inclua:

a) ficha cadastral do cliente;

b) registros de coleta, condições de 

transporte, rejeição de amostras ou 

aceitação de amostras sob restrições;

c) registros do CIQ e da AEQ, incluindo as 

análises críticas e ações corretivas;

d) dados brutos que geram laudos;

e) registros de reclamações, incluindo as 

ações corretivas;

f) registros de auditorias internas e externas 

do sistema da qualidade;

g) registros dos responsáveis pela 

realização, validação, conferência e liberação 

dos resultados das análises;

Verificar procedimento de gestão 

de registros e se o laboratório 

armazena todos os registros 

exigidos no requisito.

Selecionar alguns laudos emitidos 

desde a data de inscrição no 

PALC (até o máximo de 5 anos) 

e verificar a rastreabilidade dos 

dados brutos e dos registros 

respectivos. 

(continua)
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4. Gestão de registros técnicos e da qualidade (continuação)

N. 
Item

requisito evidência objetiva

4.1 h) registros de manutenção preventiva, 

corretiva e calibração de equipamentos 

analíticos;

i) registros de manutenção preventiva, 

corretiva e calibração de instrumentos de 

medição;

j) resultados de exames e laudos;

k) amostras e derivados (lâminas, placas) 

de acordo com a relevância e estabilidade;

l) registros de indicadores e respectivas 

ações para melhoria da qualidade.

4.2 O SGQ deve contemplar um controle de 

registros que garanta sua legibilidade, 

acessibilidade e recuperação pelo tempo 

definido. Cabe ao laboratório garantir que os 

registros críticos sejam rastreáveis durante 

os últimos 5 (cinco) anos, no mínimo, em 

conformidade com a legislação aplicável.

Verificar a legibilidade, a 

acessibilidade e os meios de 

arquivamento dos registros.

Alguns registros que são 

exclusivamente de gestão 

podem ter prazos definidos pelo 

laboratório, diferente daqueles 

estabelecidos para os registros 

relativos às análises.

4.3 Alterações feitas nos registros críticos 

devem gerar registros correspondentes, 

contendo a data e a identificação do 

responsável pela alteração (p.ex., nome, 

rubrica, assinatura legível, identificação 

eletrônica, etc.), de forma a preservar o 

dado original.

Durante a auditoria, ao 

surpreender alterações de 

registros críticos, verificar o 

cumprimento deste requisito.

Lembrar que o uso de “corretivos” 

não é permitido.

(continua)
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4. Gestão de registros técnicos e da qualidade (continuação)

N. 
Item

requisito evidência objetiva

4.4 O SGQ deve contemplar um procedimento 

documentado que defina a temporalidade da 

guarda de amostras e derivados relevantes, 

como lâminas e placas. Amostras podem 

ser consideradas registros, que devem 

ser conservados pelo tempo necessário, 

para garantir a investigação de resultados 

discrepantes e dúvidas técnicas, enquanto 

sua estabilidade permitir.

Verificar a temporalidade e o 

sistema de guarda de amostras, 

incluindo o documento respectivo.

5. Gestão de Não Conformidades, reclamações de Clientes e melhoria Contínua

N. 
Item

requisito evidência objetiva

5.1 O SGQ deve contemplar um procedimento 

documentado para a gestão de não 

conformidades e reclamações de clientes 

relativas às fases pré-analítica, analítica e 

pós-analítica das análises que realiza ou 

terceiriza.

O procedimento deve definir:

a) as responsabilidades;

b) que as correções e ações corretivas sejam 

tomadas no menor tempo possível e que 

incluam, quando necessário, a comunicação 

com o médico-assistente, a interrupção 

da realização dos exames e a retenção dos 

laudos até a solução do problema;

Verificar o documento que 

descreve o sistema de registro, 

análise crítica e avaliação da 

efetividade das ações corretivas 

para não conformidades e 

reclamações de clientes.

(continua)
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5. Gestão de Não Conformidades, reclamações de Clientes e melhoria Contínua (continuação)

N. 
Item

requisito evidência objetiva

5.1 c) que os registros das não conformidades 

garantam a rastreabilidade, possibilitando a 

análise crítica pela Direção do laboratório;

d) que a Direção do laboratório, ou o 

responsável designado, revise e avalie 

periodicamente as ocorrências de não 

conformidades, a efetividade das ações 

corretivas e identifique as oportunidades de 

melhoria.

5.2 O SGQ deve contemplar a implementação 

e o registro das correções e ações corretivas 

tomadas para as não conformidades 

encontradas, incluindo o processo de 

investigação da causa-raiz e as respectivas 

conclusões.

Verificar se os registros 

contemplam as correções, a 

investigação da causa-raiz, as 

conclusões, as ações corretivas e 

a análise da sua efetividade. 

5.3 Quando a identificação da não conformidade 

ou a investigação de causas-raiz apontar 

a probabilidade de não cumprimento de 

requisitos especificados, o Sistema de 

Gestão da Qualidade (SGQ) deve garantir 

que as áreas envolvidas sejam verificadas 

através de auditorias internas específicas.

Verificar os registros de auditorias 

internas, incluindo a investigação 

de algumas não conformidades, 

elaboração de plano de ação 

corretiva e avaliação da indicação 

e realização de uma auditoria 

interna específica

(continua)
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5. Gestão de Não Conformidades, reclamações de Clientes e melhoria Contínua (continuação)

N. 
Item

requisito evidência objetiva

5.4 O SGQ deve contemplar a identificação de 

fontes potenciais de não conformidades e 

utilizar estas fontes como oportunidades 

de melhoria, através da implementação de 

planos de ações preventivas, documentados 

e registrados.

Verificar os planos de ações 

preventivas. Os procedimentos 

para a identificação de fontes 

potenciais de não conformidades 

podem incluir a revisão dos 

dados das não conformidades 

anteriormente encontradas e suas 

tendências, revisão dos processos 

utilizados para a atividade fim 

em relação ao estado da arte e 

os indicadores de desempenho e 

suas tendências.

6. Gestão de Laboratórios de Apoio

N. 
Item

requisito evidência objetiva

6.1 O SGQ do laboratório deve contemplar 

um procedimento documentado de 

qualificação, contratação e avaliação 

periódica de laboratórios de apoio ou de 

referência, caso os utilize. O laboratório 

deve garantir que os laboratórios de 

apoio contratados sejam aprovados pela 

Direção ou pelo responsável técnico. 

Devem ser mantidos registros dessas 

atividades.

Verificar os contratos com os 

laboratórios de apoio e a aprovação 

da Direção. Verificar os indicadores 

e as análises críticas periódicas da 

qualidade dos serviços prestados. 

(continua)
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6. Gestão de Laboratórios de Apoio (continuação)

N. 
Item

requisito evidência objetiva

6.2 O SGQ do laboratório deve garantir que 

os laboratórios de apoio contratados 

forneçam as informações necessárias e 

atualizadas sobre a coleta, a preservação 

e o transporte das amostras, e que o 

procedimento analítico utilizado pelo 

laboratório de apoio é apropriado para o 

uso pretendido.

Verificar a disponibilidade de 

informações sobre a forma de coleta 

e transporte das amostras e sobre 

os métodos e sistemas analíticos 

utilizados.

6.3 O SGQ do laboratório deve contemplar 

a guarda de cópias, na forma eletrônica 

ou física, das informações constantes 

do laudo original do laboratório de 

apoio ou de referência. O laudo original 

emitido pelo laboratório de apoio deve 

estar disponível e arquivado pelo prazo 

mínimo de 5 (cinco) anos.

Verificar o arquivo histórico de laudos 

de laboratórios de apoio.

Os laudos devem estar disponíveis 

por, no mínimo, 5 (cinco) anos.

6.4 O SGQ do laboratório deve garantir 

que seus laudos sejam emitidos de 

maneira a não distorcer ou comprometer 

as informações constantes no laudo 

original do laboratório de apoio, e que 

haja no laboratório pessoa formalmente 

designada, responsável pela versão para 

o português das informações constantes 

no laudo de laboratórios de apoio, 

emitidos em língua estrangeira, quando 

aplicável.

Verificar a correspondência entre os 

laudos recebidos dos laboratórios de 

apoio e os laudos emitidos para os 

clientes.

Verificar se há responsável formal 

pela versão dos laudos em língua 

estrangeira, quando aplicável.

(continua)
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6. Gestão de Laboratórios de Apoio (continuação)

N. 
Item

requisito evidência objetiva

6.5 Quando solicitado pelo cliente, o 

laboratório deve ser capaz de informar 

qual setor técnico, laboratório de 

apoio, ou de referência, ou unidade 

processadora de análises laboratoriais 

foi ou será utilizada para a realização 

de uma análise específica, e deve ser 

capaz de disponibilizar as informações 

contidas no laudo original. 

Verificar a disponibilidade das 

informações para o cliente a 

respeito da utilização de outras 

unidades processadoras de análises, 

e a capacidade de recuperar as 

informações do laudo original.

Verificar a disponibilidade da lista de 

exames enviados a outras unidades 

do mesmo grupo ou terceirizados. 

7. Gestão de equipamentos e Insumos

N. 
Item

requisito evidência objetiva

7.1 O SGQ do laboratório deve contemplar 

o fornecimento e a disponibilidade de 

suprimentos (equipamentos, instrumentos, 

insumos e serviços), de forma a manter a 

execução ininterrupta de suas atividades. 

Deve haver plano de contingências para 

situações excepcionais que inclua, dentre 

outras: utilização de métodos alternativos, 

quando aplicável, prorrogação de prazo de 

entrega de resultados, comunicação aos 

clientes, envio de amostras para outros 

laboratórios.

Verificar o processo de 

fornecimento de equipamentos, 

kits e reagentes, água reagente, 

equipamentos de proteção 

individual, descartáveis e outros 

insumos e verificar o plano de 

contingências.

(continua)
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7. Gestão de equipamentos e Insumos (continuação)

N. 
Item

requisito evidência objetiva

7.2 O SGQ do laboratório deve contemplar 

um sistema de inventário e controle dos 

suprimentos que inclua o registro de 

inspeção de recebimento e que garanta a 

rastreabilidade dos dados referentes ao seu 

uso, qualidade e validade.

Verificar o sistema de inventário 

e controle dos suprimentos. 

Verificar os registros de 

recebimento, início e final de uso 

dos suprimentos, incluindo sua 

aprovação e validade, quando 

aplicáveis.

7.3 Os produtos para diagnóstico de uso in vitro, 

reagentes e insumos adquiridos, devem 

estar regularizados junto à Anvisa/MS de 

acordo com a legislação vigente.

Verificar os registros junto à 

Anvisa dos insumos adquiridos, 

quando aplicável.

7.4 O SGQ do laboratório deve contemplar 

uma política e um sistema documentado 

para a qualificação dos fornecedores de 

equipamentos e de serviços de impacto 

na qualidade. Os fornecedores devem ser 

avaliados periodicamente, inclusive por meio 

de indicadores, quando aplicável.

Verificar o procedimento 

de qualificação e avaliação 

periódica de fornecedores e seus 

indicadores de desempenho, 

incluindo a avaliação dos 

serviços de laboratórios de apoio, 

metrologia, coleta de resíduos, 

equipamentos técnicos, SIL, etc.

7.5 Os reagentes ou insumos preparados ou 

aliquotados pelo laboratório devem conter 

em seus rótulos: nome, concentração, 

número do lote (quando aplicável), data de 

preparo, identificação do responsável pelo 

preparo (quando aplicável), data de validade, 

condições de armazenamento, além de 

informações referentes a riscos potenciais e 

precauções de segurança.

Verificar se os reagentes 

mencionados possuem estes 

itens em seus rótulos.

(continua)
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7. Gestão de equipamentos e Insumos (continuação)

N. 
Item

requisito evidência objetiva

7.6 O laboratório deve ter equipamentos de 

acordo com a complexidade e a demanda 

dos serviços (incluindo a coleta de amostras 

primárias e o seu processamento, análise 

e armazenamento). O SGQ do laboratório 

deve contemplar a gestão dos equipamentos.

Verificar o sistema de gestão 

de equipamentos, incluindo 

especificação, qualificação 

de fornecedores, validação, 

manutenção preventiva e 

manutenção corretiva.

7.7 Os equipamentos utilizados, nacionais e 

importados, devem estar regularizados junto 

à Anvisa/MS, de acordo com a legislação 

vigente.

Verificar os registros dos 

equipamentos e sua regularização 

junto à Anvisa.

7.8 Cada equipamento deve ser identificado 

e rotulado individualmente e devem ser 

mantidos registros que incluam o seguinte:

a) identificação do equipamento;

b) nome do fabricante, tipo e número de 

série, ou alguma outra identificação única 

daquele equipamento;

c) nome e telefone de contato do fabricante, 

ou assistência técnica, conforme o caso;

d) data de recebimento e a data e o local de 

instalação;

e) registro histórico do equipamento que 

contenha a condição em que o equipamento 

se encontrava quando recebido (p.ex., novo, 

usado ou recondicionado);

f) instruções e manuais do fabricante em 

português, fiéis ao original;

g) registros da validação de desempenho do 

equipamento que confirmem sua adequação 

ao uso pretendido;

h) registros de manutenção e limpeza dos 

equipamentos.

Verificar os equipamentos 

instalados a partir da data de 

inscrição no PALC e respectivos 

registros.

(continua)
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7. Gestão de equipamentos e Insumos (continuação)

N. 
Item

requisito evidência objetiva

7.9 O SGQ deve contemplar registros do 

desempenho dos equipamentos. Estes 

registros devem incluir: relatórios/

certificados das calibrações, incluindo data, 

hora e resultado, ajustes realizados, critérios 

de aceitação e data prevista para a próxima 

calibração de acordo com as instruções do 

fabricante (quando aplicável).

Verificar os equipamentos e 

respectivos registros.

7.10 O SGQ do laboratório deve contemplar 

registros de treinamento que garantam que 

os equipamentos são operados somente por 

pessoal capacitado. Devem estar disponíveis 

instruções atualizadas sobre o uso e a 

manutenção dos equipamentos.

Verificar os registros de 

treinamento dos operadores e os 

documentos ou manuais para o 

uso de equipamentos.

7.11 O SGQ do laboratório deve contemplar 

a avaliação do impacto de eventuais 

defeitos dos equipamentos sobre as 

análises anteriores e as ações corretivas 

adequadas. Sempre que um equipamento 

se encontrar defeituoso, deve ser 

retirado de uso, claramente rotulado ou 

adequadamente segregado até que tenha 

sido reparado. Antes de entrar em uso, deve 

ser demonstrada a efetividade do reparo 

através de análise de materiais de controle 

de amostras de pacientes com valores 

conhecidos ou outro método aplicável.

Verificar os registros de 

segregação e de avaliação 

de equipamentos quando da 

ocorrência de defeitos.

Verificar os registros da análise de 

impacto sobre os resultados das 

amostras anteriores à descoberta 

do defeito.

Verificar registros que 

comprovem a efetividade do 

reparo. 

(continua)
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7. Gestão de equipamentos e Insumos (continuação)

N. 
Item

requisito evidência objetiva

7.12 A utilização de equipamentos, reagentes, 

insumos e demais materiais deve respeitar 

as recomendações de uso do fabricante, as 

condições de preservação e armazenamento 

e os prazos de validade, não sendo permitida 

a sua revalidação uma vez expirada a mesma.

Verificar a disponibilidade das 

instruções dos fabricantes e as 

evidências de obediência a estas 

instruções, incluindo o prazo de 

validade.

7.13 Equipamentos e insumos que afetam a 

qualidade das análises laboratoriais não 

devem ser utilizados até que sejam avaliados 

ou verificados e que haja comprovação de 

que atendem às especificações ou requisitos 

definidos de acordo com os procedimentos 

analíticos a eles vinculados.

Verificar os critérios e os registros 

da aceitação de equipamentos 

(incluindo reagentes) para uso. 

Isto pode ser realizado, por 

exemplo, examinando-se as 

amostras controle ou amostras 

de pacientes com valores 

conhecidos. A documentação de 

conformidade com os requisitos 

da qualidade, apresentada pelos 

fornecedores, também pode ser 

utilizada para esta comprovação.

7.14 O laboratório clínico e os postos de coleta 

devem ter um procedimento documentado 

que defina o grau de pureza da água 

reagente utilizada nas análises, a sua 

forma de obtenção e controle da qualidade, 

incluindo o registro dos resultados dos 

controles e das ações corretivas, quando 

indicadas.

Verificar:

a) documento onde se especifica 

o uso de água reagente;

b) equipamentos e processos de 

purificação em consonância com 

a necessidade;

c) os registros de controles, 

pelo menos condutividade (ou 

resistividade), a cada dia de uso e 

controle microbiológico semanal, 

quando aplicável.
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8. Gestão da Fase Pré-analítica

N. 
Item

requisito evidência objetiva

8.1 O SGQ deve contemplar medidas voltadas 

para a qualidade das requisições dos exames, 

de forma que contenham ou venham a 

conter informações suficientes para a 

identificação do cliente, do requisitante, da 

amostra ou material a ser coletado e suas 

respectivas análises.

Verificar se as requisições 

disponíveis possibilitam a 

perfeita identificação do cliente, 

material e análises requisitadas, 

e as iniciativas do laboratório, 

visando a melhoria da qualidade 

das requisições.

8.2 O SGQ do laboratório deve contemplar uma 

política formal para, quando apropriado:

a) recepção, processamento e registro de 

requisições verbais de forma segura;

b) recepção, rotulagem, processamento e 

liberação de laudos de amostras urgentes, 

de forma que garanta a sua priorização e um 

tempo de atendimento total (TAT) adequado 

às finalidades médicas.

Verificar os documentos e os 

registros relativos à requisições 

verbais e de exames urgentes 

(o procedimento deve incluir 

detalhes de rotulagem especial 

de requisições e de amostras 

primárias, os mecanismos de 

transferência das amostras para 

a área técnica e de priorização 

e quaisquer especificidades na 

emissão dos laudos).

8.3 O laboratório e os postos de coleta devem 

disponibilizar ao cliente ou responsável 

instruções claras, escritas em linguagem 

acessível, orientando sobre o preparo e a 

coleta de materiais e amostras, quando o 

cliente for o responsável pelos mesmos. 

Somente instruções simples, que não 

comprometam o preparo do cliente e que 

sejam facilmente compreensíveis, podem ser 

dadas verbalmente.

Verificar as instruções de coleta 

escritas que o laboratório pode 

fornecer ao cliente para exames 

que requeiram condições 

especiais de preparo, de coleta, 

de transporte e de preservação, 

quando aplicáveis.

(continua)
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8. Gestão da Fase Pré-analítica (continuação)

N. 
Item

requisito evidência objetiva

8.4 O laboratório e os postos de coleta devem 

solicitar ao cliente documento que comprove 

a sua identificação para o cadastro. O 

laboratório deve garantir a identificação do 

cliente durante o processo de coleta.

Para clientes em atendimento de urgência 

ou submetidos a regime de internação, a 

comprovação dos dados de identificação 

também poderá ser obtida no prontuário 

médico ou com familiares.

Verificar, durante alguns 

atendimentos, ambulatoriais e 

hospitalares, como é realizada 

a identificação do cliente e 

quais são os documentos de 

identificação solicitados.

8.5 O cadastro do cliente deve incluir as 

seguintes informações, pelo menos:

a) número de registro de identificação 

do cliente gerado pelo laboratório, de 

preferência único;

b) nome, idade, sexo e procedência do 

cliente;

c) telefone ou endereço do cliente, quando 

aplicável;

d) nome e contato do responsável em caso 

de menor ou incapacitado;

e) identificação do requisitante;

f) data e hora do atendimento;

g) horário da coleta, quando aplicável;

h) análises solicitadas e tipo de amostra;

i) informações adicionais, em conformidade 

com o exame (medicamento em uso, dados 

do ciclo menstrual, indicação/observação 

clínica, dentre outros de relevância), quando 

apropriado ou necessário;

j) data prevista para a entrega do laudo;

k) indicação de urgência, quando aplicável.

Verificar os itens de cadastro.

(continua)
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8. Gestão da Fase Pré-analítica (continuação)

N. 
Item

requisito evidência objetiva

8.6 O SGQ do laboratório deve contemplar um 

processo de cadastro que permita o registro 

das datas, horários, locais e responsáveis, 

por meios que garantam a rastreabilidade, 

dos seguintes eventos:

a) coleta (tanto efetuada pelo cliente como 

efetuada pelo laboratório);

b) recebimento dos materiais e amostras;

c) identificação do profissional que efetuou a 

coleta ou que recebeu a amostra coletada.

Verificar se o cadastro de cada 

atendimento gera registros 

rastreáveis de:

a) coleta: data, horário, local e 

responsável;

b) recebimento de materiais e 

amostras: data, horário, local e 

responsável.

8.7 O laboratório e os postos de coleta devem 

garantir que as condições adequadas de 

preparo do cliente, para a realização dos 

testes requisitados, tenham sido atendidas. 

Em caso negativo, o laboratório deve garantir 

que o cliente, seu responsável ou seu 

médico, seja informado da inadequação do 

preparo, de preferência antes da coleta do 

material pelo laboratório.

Verificar se há forma de 

conferência do preparo antes da 

coleta e informação da eventual 

inadequação do preparo ao 

cliente, responsável ou solicitante, 

de preferência antes da coleta do 

material.

8.8 Amostras primárias inadequadamente 

identificadas não devem ser aceitas nem 

processadas, a menos que se trate de 

amostras nobres, instáveis ou críticas 

(como biópsias, liquor, etc.). Neste caso, 

deve haver um procedimento para se 

obter, posteriormente ao recebimento, a 

identificação positiva formal e registrada da 

amostra primária por parte do responsável 

pela coleta (coleta própria ou realizada por 

terceiros) para que possa haver a liberação 

de seus resultados.

Verificar o processo de 

identificação e rastreabilidade de 

amostras.

(continua)
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8. Gestão da Fase Pré-analítica (continuação)

N. 
Item

requisito evidência objetiva

8.9 Os critérios de aceitação e rejeição de 

amostras, assim como a realização de 

análises em amostras com restrições 

devem estar definidos em procedimentos 

documentados. O laboratório deve ter um 

sistema para aceitar ou rejeitar amostras 

biológicas, recebidas ou coletadas por 

ele, e registrar aquelas que não estejam 

conformes com os critérios de aceitação 

definidos. O laboratório deve garantir que 

os testes realizados em amostras fora das 

especificações ideais, ou coletadas sem 

o devido preparo, tenham esta condição 

registrada no laudo, de maneira a informar 

as precauções para a interpretação do 

resultado, quando aplicável. Neste caso, 

deve haver registros que identifiquem o 

responsável pela autorização das análises 

realizadas em amostras com restrições.

Verificar os documentos relativos 

aos critérios de rejeição de 

amostras inadequadas e de 

aceitação de amostras com 

restrições.

Verificar os registros de amostras 

rejeitadas e aceitas com restrição.

Verificar laudos de amostras 

aceitas com restrição e os 

registros dos responsáveis pela 

sua liberação.

8.10 O laboratório e os postos de coleta devem 

fornecer ao cliente ambulatorial ou ao 

seu responsável um comprovante de 

atendimento que contenha, pelo menos:

a) número de registro;

b) nome do cliente;

c) data do atendimento;

d) data prevista de entrega do laudo;

e) relação de exames solicitados;

f) dados para identificação e contato com o 

laboratório.

Verificar os itens que compõem o 

comprovante de atendimento.

(continua)
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8. Gestão da Fase Pré-analítica (continuação)

N. 
Item

requisito evidência objetiva

8.11 O SGQ do laboratório deve garantir o 

treinamento do pessoal responsável pela 

coleta das amostras e materiais biológicos 

e disponibilizar instruções documentadas 

que orientem o recebimento, a coleta e a 

identificação de amostras e que permitam 

identificar o material a ser coletado, os 

materiais a serem utilizados e a forma 

apropriada de coleta.

Verificar os registros de 

treinamento do pessoal da coleta.

Verificar a documentação 

(Manual da Coleta ou outra).

Verificar se os funcionários 

conhecem o material de coleta 

adequado a cada tipo de material 

biológico e se são informados 

por escrito do tipo de material a 

ser coletado.

8.12 Os documentos referentes à coleta de 

amostras primárias devem incluir:

1) cópias ou referências a:

a) lista de análises laboratoriais disponíveis;

b) formulários de consentimento informado, 

quando aplicável;

c) informações e instruções a serem 

fornecidas aos clientes com relação ao 

preparo para a coleta;

d) informações para os usuários dos 

serviços com relação às indicações e à 

seleção dos procedimentos laboratoriais;

2) procedimentos para:

a) preparo do cliente para a coleta 

(instruções para recepcionistas e coletadores, 

por exemplo);

b) identificação da amostra primária;

c) coleta da amostra primária (p.ex., 

flebotomia, punção da pele para obtenção de 

sangue capilar, coleta de urina, de líquidos 

corporais, etc.);

Verificar o conteúdo do Manual 

da Coleta ou dos documentos 

respectivos aos tópicos deste 

requisito.

(continua)
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8. Gestão da Fase Pré-analítica (continuação)

N. 
Item

requisito evidência objetiva

8.12 3) instruções para:

a) preenchimento das requisições (em 

papel ou em formulário eletrônico), quando 

aplicável;

b) tipo e quantidade de amostra a ser 

coletada;

c) recipientes de coleta e aditivos;

d) cronologia para a coleta da amostra, 

quando apropriado;

e) processamento especial até a chegada 

ao laboratório (p.ex., tipo de transporte, 

refrigeração, aquecimento, entrega imediata, 

etc.);

f) rotulagem das amostras primárias;

g) informações clínicas relevantes (p.ex., 

histórico de uso de drogas e medicamentos);

h) procedimento para a identificação positiva 

detalhada do cliente no momento da coleta;

i) registro da identidade do coletador da 

amostra primária;

j) descarte seguro dos materiais de coleta;

k) armazenamento das amostras.

(continua)
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8. Gestão da Fase Pré-analítica (continuação)

N. 
Item

requisito evidência objetiva

8.13 O SGQ deve contemplar um sistema 

documentado para o transporte e 

preservação de todos os tipos de amostras 

recebidas ou coletadas, visando a sua 

integridade, estabilidade e a segurança 

pública. As instruções escritas devem 

estabelecer prazo, condições de temperatura 

e padrão técnico para garantir a integridade 

e a estabilidade das amostras e materiais. O 

transporte de amostras biológicas em áreas 

comuns a outros serviços ou de circulação 

de pessoas deve ser feito em condições de 

segurança para os transportadores e para o 

público geral.

Verificar:

a) como são acondicionadas as 

amostras nos postos de coleta e 

nos locais de coleta de hospital, 

quando aplicável;

b) o recebimento das amostras e 

materiais in loco;

c) o documento que descreve 

o transporte e preservação de 

amostras e os registros das 

inspeções de recebimento das 

amostras.

8.14 As amostras primárias devem ser 

transportadas e preservadas em recipiente 

isotérmico, higienizável e impermeável, 

quando requerido, de forma a garantir 

a sua estabilidade desde a coleta até a 

realização da análise. O recipiente deve 

estar identificado com a simbologia de 

risco biológico, com os dizeres “Espécimes 

para Diagnóstico” e com a identificação do 

laboratório responsável pelo envio.

Verificar os recipientes de 

transporte de material.

(continua)



398

8. Gestão da Fase Pré-analítica (continuação)

N. 
Item

requisito evidência objetiva

8.15 Quando da terceirização do transporte de 

amostras, deve haver um procedimento 

formalizando os critérios de preservação da 

integridade e da estabilidade das amostras, 

e da segurança durante o transporte, 

abrangendo toda a cadeia desde a coleta até 

a unidade de processamento.

Verificar:

a) como são acondicionadas as 

amostras nos postos de coleta e 

nos locais de coleta de hospital, 

quando aplicável;

b) o recebimento das amostras e 

materiais in loco;

c) o documento que descreve 

o transporte e a preservação 

de amostras e os registros das 

inspeções de recebimento das 

amostras.

8.16 As atividades de coleta domiciliar, em 

empresas ou em unidades móveis devem 

estar vinculadas a um laboratório clínico e 

devem seguir os requisitos aplicáveis nesta 

Norma.

Verificar os serviços de 

coleta domiciliar e fora do 

laboratório quanto à vinculação, 

documentação, treinamento do 

pessoal e registros.

8.17 Quando da importação ou exportação de 

espécimes para diagnóstico, devem ser 

seguidas as normas legais vigentes.

Verificar se o laboratório atende 

às exigências legais.

8.18 O laboratório ou a Unidade de 

Processamento de Análises Laboratoriais 

(UPAL) deve disponibilizar uma relação 

dos locais onde são realizadas as coletas 

dos materiais que recebe. Os locais não 

diretamente vinculados ao laboratório 

ou à UPAL devem ter implantados e 

documentados todos os requisitos 

pertinentes à garantia da qualidade da fase 

pré-analítica.

Auditar um ou mais locais de 

coleta, diretamente vinculados e 

não diretamente vinculados, que 

enviam amostras ao laboratório 

ou à UPAL.

Verificar o cumprimento dos 

requisitos aplicáveis.

(continua)
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8. Gestão da Fase Pré-analítica (continuação)

N. 
Item

requisito evidência objetiva

8.19 A Direção do laboratório ou seu responsável 

técnico deve estabelecer e manter 

procedimentos para a avaliação dos 

contratos formais ou presumidos com os 

clientes, de forma a garantir que:

a) o laboratório possui a capacidade e os 

recursos para cumprir estes contratos;

b) os requisitos dos clientes, incluindo 

métodos específicos a serem usados, 

estejam adequadamente definidos, 

documentados e compreendidos;

c) os procedimentos analíticos selecionados 

sejam capazes de atender aos requisitos do 

contrato e às necessidades do cliente.

Avaliar os recursos necessários 

de ordem física, humana 

e de informação, e se o 

corpo de funcionários do 

laboratório possui a habilidade 

e a experiência necessárias à 

realização das análises oferecidas.

9. Gestão da Fase Analítica

N. 
Item

requisito evidência objetiva

9.1 O laboratório clínico e os postos de coleta 

devem manter disponível uma relação dos 

exames próprios e terceirizados em todas as 

suas unidades.

Verificar a disponibilidade da 

lista de exames próprios e 

terceirizados em forma física ou 

eletrônica.

9.2 O laboratório deve utilizar métodos que 

atendam às necessidades dos usuários 

dos serviços laboratoriais e que sejam 

apropriados às análises oferecidas. Os 

métodos ou sistemas analíticos devem ser 

validados e ter desempenhos que cumpram 

com as especificações da qualidade 

analítica, definidas com base em modelos 

cientificamente válidos.

Verificar as publicações que 

suportam os métodos (livros-

-texto, diretrizes nacionais ou 

internacionais, artigos da literatura, 

instruções de uso do fabricante).

Avaliar as especificações da 

qualidade analítica utilizadas para 

validar o desempenho do método.

(continua)
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9. Gestão da Fase Analítica (continuação)

N. 
Item

requisito evidência objetiva

9.3 O laboratório deve documentar e validar os 

métodos próprios – in house – incluindo no 

mínimo:

a) descrição do método com princípio e 

aplicação clínica;

b) descrição das etapas do processo, 

equipamentos necessários e amostras 

primárias;

c) especificação e sistemática de aprovação 

de insumos, reagentes, equipamentos e 

instrumentos;

d) sistemática de validação com indicação 

das especificações da qualidade analítica, 

aplicadas na validação.

Verificar:

a) o plano de validação 

(planejamento, realização, 

documentação e método 

comparativo). Indicar as 

especificações da qualidade 

analítica utilizadas para validar o 

desempenho do método;

b) os resultados dos testes de 

proficiência e a aplicação de 

ações corretivas em resultados 

inadequados;

c) os registros da qualidade e a 

inclusão da informação no laudo;

d) se o documento atende 

os itens 3.5 e se o laboratório 

informa o método em seus 

laudos conforme 9.4.

9.4 Quando utilizar método próprio – in house 

– o laboratório deve informar no laudo que 

o método foi preparado e validado pelo 

próprio laboratório.

Verificar os laudos de métodos 

próprios, quando aplicável.

9.5 O laboratório deve disponibilizar, quando 

solicitado, informações referentes aos 

procedimentos analíticos, aos requisitos 

de amostra primária, às especificações da 

qualidade e demais requisitos relevantes 

para os usuários dos serviços laboratoriais.

Solicitar essas informações para 

um ou mais sistemas analíticos.

(continua)
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9. Gestão da Fase Analítica (continuação)

N. 
Item

requisito evidência objetiva

9.6 Quando o laboratório introduzir alterações 

em procedimentos analíticos que impliquem 

modificações nos resultados ou na 

interpretação clínica, estas alterações e seu 

impacto devem ser claramente comunicados, 

de preferência antecipadamente e por escrito, 

aos usuários dos serviços.

Verificar quando ocorreu uma 

mudança de sistema analítico 

ou de valores de referência e 

verificar como os usuários foram 

comunicados. Este requisito 

pode ser cumprido de várias 

formas e o laboratório pode 

escolher a forma mais eficaz para 

a sua realidade.

9.7 O laboratório clínico deve seguir a legislação 

vigente com relação aos testes laboratoriais 

para detecção de anticorpos/antígenos HIV 

e para outros testes, quando contemplados 

por legislação específica.

Verificar o atendimento à 

legislação referente à sorologia 

para HIV e outros testes com 

legislação específica.

10. Gestão dos testes Laboratoriais remotos

N. 
Item

requisito evidência objetiva

10.1 A execução dos Testes Laboratoriais Remotos 

– TLR (Point-of-care testing – POCT), e de 

testes rápidos, deve estar vinculada a um 

laboratório clínico, posto de coleta ou serviço 

de saúde pública ambulatorial ou hospitalar 

e a relação de TLR que o laboratório executa 

ou supervisiona deve estar disponível.

Verificar a lista dos TLR 

disponibilizados pela instituição 

de saúde à qual o laboratório 

clínico presta serviços e verificar a 

vinculação dos TLR ao laboratório 

clínico.

(continua)
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10. Gestão dos testes Laboratoriais remotos (continuação)

N. 
Item

requisito evidência objetiva

10.2 O laboratório clínico deve disponibilizar, nos 

locais de realização de Testes Laboratoriais 

Remotos, procedimentos documentados, 

orientando com relação às fases pré-analítica, 

analítica e pós-analítica, incluindo:

a) sistemática de registro e liberação de 

resultados provisórios;

b) procedimento para resultados 

potencialmente críticos;

c) sistemática de revisão de resultados 

provisórios e liberação de laudos por 

profissional habilitado.

Verificar os procedimentos 

documentados disponíveis nos 

locais de TLR.

10.3 A realização de Testes Laboratoriais Remotos 

e de testes rápidos deve ser acompanhada 

da emissão de laudos, e de outros suportes 

à decisão médica, que informem sobre 

eventuais limitações e especificidades do 

método utilizado.

Verificar laudos emitidos.

10.4 O controle da qualidade e a calibração devem 

ser realizados, no mínimo, de acordo com as 

instruções formais do fabricante e deve haver 

um procedimento documentado e registros 

destas atividades.

Ver documento de orientações 

do fabricante em relação aos 

controles e calibrações e registros 

dos resultados.

10.5 O laboratório clínico deve promover a 

educação continuada aos usuários de TLR e 

deve manter registros desta atividade.

Verificar programa e registro de 

treinamentos.



403

11. Garantia da qualidade

N. 
Item

requisito evidência objetiva

11.1 O SGQ do laboratório deve contemplar 

um programa documentado de Garantia 

da Qualidade que contemple de forma 

regular a avaliação da qualidade analítica, 

incluindo o Programa de Controle Interno 

da Qualidade (PCIQ) e o Programa de 

Avaliação Externa da Qualidade (PAEQ) 

para todas as análises que realiza. O 

programa deve proporcionar informações 

claras e facilmente compreensíveis para 

as decisões técnicas e médicas e deve 

criar condições para eliminar enganos nos 

processos relativos a amostras, requisições, 

análises e laudos.

Verificar a implantação do 

Programa de Controle Interno 

da Qualidade (PCIQ) e do 

Programa de Avaliação Externa 

da Qualidade (PAEQ) para todos 

os analitos. Verificar os limites 

de aceitabilidade, os critérios 

de avaliação, a análise crítica 

e as ações corretivas, quando 

necessárias. Verificar os relatórios 

do Programa de Avaliação Externa 

da Qualidade (PAEQ) e o contrato 

com provedores de ensaios de 

proficiência.

11.2 O Programa de Controle Interno da 

Qualidade (PCIQ) deve contemplar de 

forma abrangente e detalhada o sistema de 

Controle Interno da Qualidade para todas 

as análises qualitativas e quantitativas 

realizadas. O programa deve possibilitar 

a investigação de todas as causas de 

variabilidade que podem ocorrer em cada 

sistema analítico. 

Verificar se todos os analitos 

e sistemas analíticos estão 

monitorados por meio do 

Programa de Controle Interno 

da Qualidade (PCIQ) e se 

o programa implantado 

possibilita identificar as causas 

de variabilidade provocadas 

por operadores, equipamentos, 

materiais, incluindo amostras, 

procedimento analítico e 

ambiente do laboratório.

(continua)
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11. Garantia da qualidade (continuação)

N. 
Item

requisito evidência objetiva

11.3 O PCIQ deve contemplar a definição 

das especificações dos requisitos da 

qualidade analítica para os resultados 

dos materiais de controle utilizados, ou 

para outros processos de monitoração 

dos procedimentos analíticos. Essas 

especificações devem se basear em um 

modelo cientificamente válido.

Verificar a definição das 

especificações e o modelo em 

que estão embasadas (p.ex., 

CLIA, REBLAS, TONKS, Variação 

Biológica).

11.4 O PCIQ deve contemplar procedimentos 

para identificação, manuseio, frequência de 

utilização e armazenamento dos materiais 

de controle e para garantir que os materiais 

de controle sejam manuseados e analisados 

da mesma forma, pelos mesmos sistemas 

analíticos e pelo mesmo pessoal que 

manuseia e analisa as amostras de clientes, 

sempre que possível.

Verificar o preparo, o 

armazenamento e a identificação 

dos materiais de controle. Verificar 

se os materiais são manuseados e 

analisados da mesma forma que 

as amostras.

11.5 O PCIQ deve contemplar a descrição dos 

limites de aceitabilidade e os critérios de 

avaliação para os resultados dos controles, 

o registro e análise desses resultados, as 

ações corretivas aplicáveis, além de definir 

claramente o responsável pela avaliação e 

aprovação dos resultados e pela tomada de 

ações corretivas.

Verificar o procedimento 

documentado e os registros de 

resultados de controle, os limites 

de aceitabilidade e os critérios 

de avaliação, a definição das 

responsabilidades, as ações 

corretivas para resultados fora de 

controle e a liberação das corridas 

analíticas.

(continua)
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11. Garantia da qualidade (continuação)

N. 
Item

requisito evidência objetiva

11.6 O PCIQ deve contemplar uma avaliação 

periódica do desempenho dos sistemas 

analíticos quanto à sua variabilidade 

(controle interno) e a abrangência e a 

adequação dos controles usados. Estas 

avaliações devem ser feitas pela Direção 

do laboratório ou por responsável(is) 

formalmente designado(s).

Verificar a avaliação periódica do 

PCIQ quanto à adequação aos 

conceitos de controle interno 

da qualidade e se o responsável 

pelas avaliações está formalmente 

indicado.

11.7 O PCIQ deve contemplar modelos 

alternativos de monitoração da imprecisão, 

descritos na literatura, ou outros 

procedimentos que permitam a avaliação 

da estabilidade do sistema analítico, 

quando materiais comerciais de controle 

não estão disponíveis ou são de obtenção 

difícil.

Verificar a validação dos 

sistemas alternativos aplicados 

na avaliação da estabilidade do 

sistema analítico.

11.8 O PCIQ deve contemplar um programa 

de calibração ou verificação do erro 

sistemático relativo (veracidade) das 

medições para garantir a rastreabilidade 

das medições por meio de:

a) participação em Programas de Avaliação 

Externa da Qualidade (PAEQ);

b) utilização de materiais de referência 

apropriados;

c) calibração em relação a um sistema 

analítico definitivo ou de referência;

d) uso de padrões alternativos preparados 

pelo laboratório;

e) documentação da rastreabilidade de 

reagentes e sistemas analíticos conforme 

informações do fabricante.

Verificar, para um determinado 

sistema analítico, qual a 

sistemática utilizada para 

avaliação da exatidão, de 

preferência em relação a padrões 

internacional ou nacionalmente 

aceitos, em função de uma cadeia 

metrológica rastreável.

(continua)
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11. Garantia da qualidade (continuação)

N. 
Item

requisito evidência objetiva

11.9 Quando uma mesma análise pode ser 

feita por meio de diferentes sistemas 

analíticos, diferentes equipamentos ou 

analistas, diferentes locais, ou de maneira 

que reúna todas ou parte dessas condições, 

o PCIQ deve contemplar um procedimento 

para a verificação da comparabilidade 

dos resultados de amostras de clientes 

ao longo do intervalo clinicamente 

apropriado. Essa verificação deve ser 

realizada periodicamente, de acordo com as 

características do procedimento ou sistema. 

O PCIQ deve contemplar a periodicidade 

de realização das comparações e as 

especificações da qualidade analítica para 

estabelecer os critérios de aceitabilidade 

para as diferenças encontradas, desde que 

seja garantida a equivalência dos resultados 

das amostras de clientes para um mesmo 

analito.

Verificar o programa de 

comparação de métodos 

realizados por diferentes 

instrumentos e avaliar:

a) critérios para seleção das 

especificações da qualidade 

analítica;

b) modelo experimental utilizado;

c) critérios para seleção do 

método comparativo;

d) ferramentas estatísticas 

aplicadas;

e) critérios de aprovação e 

rejeição dos resultados obtidos.

11.10 O sistema de gestão de equipamentos 

deve contemplar a definição de limites de 

aceitabilidade para os desvios encontrados 

nas calibrações ou verificações das 

calibrações e para as comparações entre 

equipamentos. Deve contemplar também 

a garantia de implementação de ações 

corretivas para os eventuais desvios.

Verificar os documentos e 

os registros de calibrações, 

verificações e comparações.

Verificar a definição dos limites 

de aceitabilidade e a aplicação de 

ações corretivas em desvios dos 

valores desejáveis.

(continua)
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11. Garantia da qualidade (continuação)

N. 
Item

requisito evidência objetiva

11.11 O laboratório deve participar ativamente 

e de forma contínua, de pelo menos um 

PAEQ oferecido por provedor habilitado. 

O laboratório deve participar de todos os 

ensaios de proficiência disponibilizados 

pelo programa, em consonância com seu 

menu de exames.

Comparar a lista de analitos 

oferecidos pelo provedor, com a 

relação de exames realizados pelo 

laboratório. Avaliar os relatórios 

de participação.

11.12 O PAEQ deve contemplar procedimentos 

para identificação, manuseio e 

armazenamento dos materiais de controle 

externo e garantir que os materiais sejam 

manuseados e analisados da mesma 

forma, pelos mesmos sistemas analíticos 

e pelas mesmas pessoas que manuseiam 

e analisam as amostras de clientes. O 

laboratório não deve enviar resultados 

de amostras do PAEQ realizadas em 

laboratórios de apoio, em Unidades 

Processadoras de Análises Clínicas (UPAL) 

ou mediante consultas a resultados de 

outros laboratórios.

Verificar armazenamento e 

identificação dos materiais de 

controle. Verificar se os materiais 

são manuseados e analisados da 

mesma forma que as amostras 

e a origem dos resultados do 

laboratório.

11.13 A Direção do laboratório ou responsável 

designado deve analisar criticamente e 

manter registros da avaliação dos relatórios 

emitidos pelo provedor do PAEQ. Para 

os resultados inadequados deve haver 

investigação da causa-raiz, respectivas 

ações corretivas e análise da sua efetividade.

Verificar a análise dos relatórios 

de Avaliação Externa da 

Qualidade (AEQ) e a delegação de 

autoridade competente, e avaliar a 

sua efetividade.

11.14 A participação em PAEQ deve ser individual 

para cada unidade do laboratório clínico 

que realiza as análises.

Verificar a participação em 

PAEQ por outras unidades do 

laboratório clínico. 

(continua)
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11. Garantia da qualidade (continuação)

N. 
Item

requisito evidência objetiva

11.15 Para os analitos não cobertos por PAEQ 

deve haver uma avaliação externa 

alternativa documentada para avaliação da 

confiabilidade dos resultados. O laboratório 

deve definir claramente os limites de 

aceitabilidade e os critérios de avaliação 

para cada forma alternativa que utiliza.

Verificar a implementação de 

sistemáticas alternativas para 

os analitos não disponibilizados 

pelo provedor do PAEQ. Este 

sistema alternativo pode incluir: 

comparações interlaboratoriais, 

análise de materiais de referência, 

utilização de método comparativo, 

validação clínica ou outros. 

Verificar os limites aceitáveis para 

os controles alternativos e a forma 

de avaliação.

11.16 A Direção do laboratório ou responsável 

designado deve analisar criticamente e 

manter registros da avaliação externa 

alternativa. Para os resultados inadequados 

deve haver investigação da causa-raiz, 

respectivas ações corretivas e análise da 

sua efetividade.

Verificar a avaliação efetiva 

dos relatórios dos controles 

alternativos, as ações do 

responsável formalmente 

designado, o tratamento de 

resultados inadequados e as 

ações corretivas aplicadas.
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12. Gestão da Fase Pós-analítica e dos Laudos

N. 
Item

requisito evidência objetiva

12.1 O SGQ do laboratório deve contemplar a 

formulação de políticas e de instruções 

escritas para a emissão de laudos (inclusive 

disponibilização por meio da internet 

ou outras mídias), que contemplem as 

situações de rotina, os plantões e as 

urgências. Estas instruções devem incluir 

quem pode liberar os resultados e para 

quem, inclusive a liberação diretamente 

para o cliente, se for o caso.

Acompanhar um processo de 

emissão de laudos, incluindo 

laudos emitidos em situações 

de rotina, plantões e urgências. 

Verificar os documentos que 

contemplem a emissão de laudos.

12.2 O laudo deve ser legível, sem rasuras ou 

erros de transcrição, escrito em língua 

portuguesa, datado, liberado e assinado por 

profissional de nível superior legalmente 

habilitado.

Verificar a liberação e a 

assinatura de laudos. Em caso de 

assinatura eletrônica esta deve 

estar vinculada à senha de um 

profissional legalmente habilitado. 

12.3 O laudo deve conter no mínimo os 

seguintes itens:

a) nome ou identificação única do 

requisitante e seu endereço, quando 

apropriado;

b) identificação, endereço, telefone e n. de 

registro do Laboratório Clínico no respectivo 

conselho de classe profissional;

c) identificação e n. de registro do 

Responsável Técnico (RT) no respectivo 

conselho de classe profissional;

d) identificação e n. de registro no 

respectivo conselho de classe do 

profissional que liberou o exame;

e) nome e registro de identificação únicos 

do cliente no laboratório e destinação do 

laudo, quando apropriado;

Verificar os laudos e o conteúdo 

dos mesmos.

(continua)
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12. Gestão da Fase Pós-analítica e dos Laudos (continuação)

N. 
Item

requisito evidência objetiva

12.3 f) fonte ou identificação da amostra 

primária;

g) data da coleta da amostra primária;

h) hora da coleta da amostra primária e 

hora do seu recebimento pelo laboratório, 

quando for clinicamente relevante;

i) origem da coleta da amostra, quando não 

for realizada pelo laboratório;

j) situação da amostra, quando aceita com 

restrição, e cuidados para a interpretação do 

resultado;

k) data, hora e responsável pela liberação 

dos resultados, se não no laudo, disponível 

de outra forma;

l) identificação clara das análises realizadas 

em cada amostra, incluindo o método 

analítico correspondente;

m) resultado das análises e respectivas 

unidades de medição;

n) valores de referência ou dados para 

interpretação, quando apropriado;

o) outros comentários quando pertinentes, 

por exemplo:

- resultados ou interpretações de 

laboratórios de apoio;

- uso de método próprio ou experimental;

- limites de detecção e/ou incerteza da 

medição;

- limitações técnicas do método;

- resultado original e resultado corrigido, 

quando forem necessários.

(continua)
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12. Gestão da Fase Pós-analítica e dos Laudos (continuação)

N. 
Item

requisito evidência objetiva

12.4

NOVO

Para cada analito, o laboratório deve possuir 

informações sobre a(s) fonte(s) dos valores 

de referência aplicados no laudo.

Verificar a disponibilidade da 

informação. 

12.5 O SGQ deve contemplar um sistema de 

conferência, liberação e assinatura dos 

laudos que registre o profissional habilitado 

responsável pela liberação e assinatura de 

cada laudo. 

Desde que devidamente 

habilitados, os responsáveis pela 

liberação e pela assinatura podem 

ser distintos. Verificar se há 

assinatura identificada ou outra 

forma de registro da liberação 

e assinatura dos laudos por 

responsável.

12.6 O SGQ deve contemplar um procedimento 

documentado para comunicar ao cliente 

eventuais atrasos na entrega de laudos.

Verificar o documento, os 

registros de comunicação de 

atrasos de laudos e o treinamento 

do pessoal responsável. 

12.7  O SGQ deve contemplar a definição e a 

monitoração dos tempos de atendimento 

totais (TAT) das análises consideradas 

urgentes e os registros destas atividades, 

incluindo revisão pela Direção do 

laboratório ou responsável designado. 

Deve haver análise de causas-raiz e ações 

corretivas para os problemas identificados.

Verificar o documento e os 

registros de monitoração dos TAT.

(continua)
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12. Gestão da Fase Pós-analítica e dos Laudos (continuação)

N. 
Item

requisito evidência objetiva

12.8 O SGQ deve contemplar uma política 

definida e instruções escritas para a 

liberação de resultados verbais e de 

laudos provisórios, quando aplicável e 

necessário. As comunicações verbais e os 

laudos provisórios devem ser registrados e 

identificados como tal e devem ser gerados 

laudos definitivos adequados no menor 

intervalo possível. O laboratório deve 

ter uma política formal para garantir que 

resultados fornecidos por telefone ou por 

meios eletrônicos sejam recebidos e sua 

exatidão seja confirmada pelos destinatários 

corretos e autorizados.

Verificar os processos usados 

para garantir a segurança (p.ex., 

por meio de read-back) e a 

confidencialidade dos resultados 

verbais, provisórios e por meio 

eletrônico.

12.9 O SGQ deve contemplar uma política 

definida e instruções escritas para a 

correção de laudos já emitidos, quando 

necessário. Quando for identificada a 

necessidade de retificação em laudo 

anteriormente emitido, o laboratório deve 

emitir novo laudo onde conste claramente 

que se trata de um laudo retificado e onde 

fique clara a retificação realizada. Os dados 

do laudo original devem ser mantidos, mas 

pode ser agregado um registro que indique 

que se trata de um laudo que foi retificado 

posteriormente de forma que impeça uma 

nova liberação, inadvertidamente. O laudo 

alterado deve conter a data, a hora e a 

identificação do responsável pela alteração.

Verificar os registros dos casos 

de retificação de laudo, os laudos 

originais e os laudos corrigidos.

(continua)
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12. Gestão da Fase Pós-analítica e dos Laudos (continuação)

N. 
Item

requisito evidência objetiva

12.10 O laboratório que optar pela transcrição de 

laudos emitidos por laboratórios de apoio 

deve garantir a fidedignidade dos mesmos, 

sem alterações que possam comprometer 

a interpretação clínica. O responsável pela 

liberação do laudo pode e deve, contudo, 

adicionar comentários de interpretação ao 

texto do laboratório de apoio, considerando 

o estado do cliente e o contexto global dos 

exames do mesmo.

Verificar o processo de liberação 

de laudos de laboratórios de 

apoio e a sua fidedignidade, 

quando aplicável.

12.11 O SGQ deve contemplar uma política e 

um procedimento para armazenamento e 

descarte de amostras primárias e materiais 

delas derivados de maneira a garantir a 

rastreabilidade, a segurança e o descarte 

apropriado. 

Verificar o processo de guarda 

das amostras e o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de 

Serviços de Saúde (PGRSS).

12.12 Os resultados laboratoriais que indiquem 

suspeita de doença de notificação 

compulsória devem ser notificados à 

autoridade sanitária de acordo com a 

legislação em vigor.

Verificar o documento que trata 

da notificação e alguns registros 

de notificações realizadas.

12.13 Os laudos devem seguir a legislação vigente 

com relação aos testes laboratoriais para 

detecção de anticorpos/antígenos HIV e 

para outros testes, quando contemplados 

por legislação específica.

Verificar se os laudos estão de 

acordo com a legislação vigente. 
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13. Gestão de Pessoal

N. 
Item

requisito evidência objetiva

13.1 O SGQ deve contemplar um organograma 

e procedimentos documentados contendo 

a política de pessoal e a descrição dos 

cargos, das responsabilidades e das 

funções de todos os colaboradores 

inclusive gerências e diretoria.

Verificar o Manual da Qualidade 

ou outro documento que contenha 

as políticas e os documentos de 

pessoal. 

13.2 A Direção do laboratório ou seu 

responsável técnico tem a responsabilidade 

de:

a) garantir pessoal devidamente habilitado, 

treinado, com experiência documentada, 

em número suficiente para atender às 

necessidades do laboratório;

b) planejar, estabelecer metas, desenvolver 

e alocar recursos humanos apropriados 

para o laboratório;

c) oferecer programas de educação 

continuada para o pessoal técnico e 

administrativo do laboratório e participar 

de programas educacionais da instituição a 

qual pertence, quando aplicável;

d) definir planos de contingência para 

absenteísmo, acidentes e imprevistos.

Avaliar a adequação, em número 

e qualificação, do pessoal 

aos serviços oferecidos pelo 

laboratório.

Verificar:

a) o planejamento de treinamento 

e educação continuada (p.ex., 

participação em jornadas, 

congressos, cursos de atualização 

externa e treinamentos internos) 

oferecidos ao pessoal;

b) a preparação para absenteísmo, 

acidentes e imprevistos.

13.3 O Sistema de Gestão da Qualidade 

(SGQ) deve contemplar registros 

da formação e qualificação de seus 

profissionais compatíveis com as funções 

desempenhadas.

Verificar registros referentes aos 

recursos humanos, incluindo a 

documentação dos responsáveis 

técnicos do laboratório e dos 

postos de coleta.

(continua)
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13. Gestão de Pessoal (continuação)

N. 
Item

requisito evidência objetiva

13.3 Estes registros devem incluir:

a) certificado profissional (diploma) e 

regularidade junto ao respectivo Conselho 

Profissional, quando aplicável;

b) histórico educacional e profissional 

anterior, quando aplicável;

c) descrição do cargo;

d) registros de treinamento e educação 

continuada.

13.4 O SGQ deve contemplar uma política 

de acesso e utilização do Sistema de 

Informações Laboratoriais por meio da 

qual a direção do laboratório autorize cada 

colaborador a realizar determinadas tarefas 

e usar funções do SIL em consonância 

com sua habilitação e competência, com 

permissão de acessos através de senhas 

individuais e de funções, quando aplicável.

Deve haver um procedimento para 

comunicação ao responsável pelo SIL do 

desligamento do colaborador para que seja 

efetuado o bloqueio de seu acesso.

Verificar documentos e registros 

de treinamento nos sistemas 

de informação e a existência 

de sistemas de proteção 

contra acesso de pessoas não 

autorizadas (hierarquia de senhas). 

Verificar procedimento para 

comunicação de desligamento ao 

responsável pelo SIL.

13.5 O SGQ deve contemplar uma política 

de garantia da confidencialidade da 

informação e deve manter registros da 

anuência de seu pessoal a um termo de 

respeito ao sigilo.

Verificar se todos os colaboradores 

assinam um termo de respeito 

ao sigilo e entendem a sua 

importância, excetuando o que já 

o fazem por dever profissional.

13.6 O SGQ deve contemplar um programa 

de avaliação de desempenho do pessoal 

nas tarefas que lhe foram atribuídas com 

periodicidade definida em função das 

necessidades específicas do laboratório.

Verificar o planejamento e 

os registros de avaliação de 

desempenho ou de competência 

do pessoal.

(continua)
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13. Gestão de Pessoal (continuação)

N. 
Item

requisito evidência objetiva

13.7 Todos os profissionais do laboratório clínico 

e do posto de coleta laboratorial devem 

estar vacinados em conformidade com a 

legislação vigente.

Verificar o Programa de Controle 

Médico e Saúde Ocupacional 

(PCMSO) e os registros de 

vacinação.

13.8 O laboratório deve garantir o atendimento 

médico ocupacional ao colaborador a 

partir da sua admissão de acordo com a 

legislação vigente.

Verificar PCMSO e os registros de 

exames ocupacionais.

13.9 O SGQ do laboratório deve contemplar a 

segurança do pessoal, em função do risco 

ocupacional específico. 

Verificar o Manual de 

Biossegurança e as Fichas de 

Informações de Segurança de 

Produto Químico (FISPQ), o 

Programa de Controle Médico 

e Saúde Ocupacional (PCMSO), 

o Laudo Técnico de Condições 

Ambientais do Trabalho (LTCAT), o 

Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais (PPRA) e os Perfis 

Profissiográficos Previdenciários 

(PPP), os certificados de 

vacinação, os mapas de risco, 

as Comunicações de Acidentes 

de Trabalho (CAT) e os registros 

de acidentes e incidentes e as 

respectivas ações corretivas, 

os registros de treinamento 

do pessoal em segurança e 

o uso de Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI) e EPC 

(Equipamentos de Proteção 

Coletivos) adequados.
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14. Gestão da Informação técnica

N. 
Item

requisito evidência objetiva

14.1 O SGQ do laboratório deve contemplar 

a disponibilidade de um corpo de 

profissionais habilitados e competentes 

para dar sustentação aos processos de 

consultoria técnica e científica e correlação 

clínico-laboratorial e que atuem em 

consonância com os clientes e demais 

interessados na definição de:

a) padrões e formas de preenchimento 

e recebimento das requisições. Esta 

atuação inclui interfaces com a equipe 

multiprofissional envolvida no cuidado em 

saúde oferecido pelo laboratório;

b) indicação correta do tipo de exame 

e procedimento adequados para cada 

necessidade específica da equipe 

multiprofissional envolvida no cuidado em 

saúde oferecido pelo laboratório;

c) indicação do tipo de amostra e volume 

a serem coletados e período apropriado de 

coleta;

d) interpretação correta do resultado obtido.

Verificar registros e documentos 

que comprovem as relações 

científicas do laboratório clínico 

com seus clientes indiretos 

(compradores de serviço, outras 

instituições, etc.) e diretos 

(hospitais, Comissão de Controle 

de Infecção Hospitalar – CCIH, 

médicos, outros profissionais de 

saúde).

14.2 O laboratório ligado a uma instituição, 

sempre que solicitado, deve se colocar 

disponível para participar e promover 

reuniões de informação técnico-científica 

ou outras formas de interação a fim de 

atualizar e orientar os profissionais da 

instituição nas melhores práticas de 

utilização dos serviços laboratoriais e para 

avaliar a eficiência, eficácia e efetividade dos 

serviços laboratoriais prestados.

Verificar registros e documentos 

que comprovem as relações do 

laboratório clínico com outras 

unidades institucionais: CCIH, 

reuniões clínicas, protocolos, etc.
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15. Gestão Ambiental e da segurança

N. 
Item

requisito evidência objetiva

15.1 O laboratório clínico e o posto de coleta 

laboratorial devem manter atualizados 

e disponibilizar, a todos os funcionários, 

instruções escritas de biossegurança, 

contemplando no mínimo os seguintes 

itens:

a) normas e condutas de segurança 

biológica, física, química, ocupacional e 

ambiental;

b) instruções de uso para os equipamentos 

de proteção individual (EPI) e de proteção 

coletiva (EPC);

c) procedimentos em caso de acidentes e 

seus registros;

d) manuseio, transporte e descarte de 

materiais e amostras biológicas.

Verificar:

a) o PPRA, Manual da Segurança 

e outros documentos;

b) registros de ocorrência de 

acidentes e incidentes e ações 

pertinentes, e a documentação da 

CIPA, quando aplicável.

Avaliar os ambientes e as 

instalações.

15.2 O responsável técnico pelo laboratório 

clínico e pelos postos de coleta deve 

documentar o nível de biossegurança 

dos ambientes ou áreas, baseado nos 

procedimentos realizados, equipamentos 

ou micro-organismos envolvidos, adotando 

as medidas de segurança compatíveis, 

inclusive de área física, EPC e EPI.

Verificar o mapa de risco e as 

áreas classificadas como NB-

-1, NB-2, NB-3 e NB-4, além 

da adequação das respectivas 

medidas de segurança.

15.3 O laboratório clínico e o posto de coleta 

laboratorial devem implantar o PGRSS, 

atendendo aos requisitos da legislação 

vigente.

Verificar PGRSS.

(continua)
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15. Gestão Ambiental e da segurança (continuação)

N. 
Item

requisito evidência objetiva

15.4 Com relação ao ambiente, o laboratório 

deve:

a) ter um sistema de monitoramento e 

registro das condições ambientais para 

garantir o desempenho das atividades e a 

confiabilidade analítica que inclua o registro 

da temperatura/umidade (quando aplicável) 

nas áreas necessárias, determinando 

níveis de aceitabilidade para as variações, e 

registrando ações corretivas para eventuais 

desvios;

b) avaliar e minimizar os riscos ou possíveis 

interferências causadas por fonte de energia, 

descargas elétricas ou eletromagnéticas, 

radiação (quando aplicável), níveis de ruído, 

iluminação, ventilação, água, descarte de 

resíduos e condições ambientais;

c) o Laboratório deve criar uma política de 

uso de telefonia móvel a qual contemple 

proteção contra possíveis interferências 

eletromagnéticas nos equipamentos 

analíticos e computadores;

d) garantir a segurança da guarda de 

amostras biológicas e controle de acesso do 

pessoal a áreas restritas do laboratório;

e) ter um sistema de comunicação em 

acordo com tamanho e complexidade 

do laboratório e assegurar a eficácia da 

comunicação na gestão ambiental e da 

segurança;

Analisar os procedimentos que 

esclareçam as políticas de gestão 

predial, ambiental, segurança, 

biossegurança.

Verificar laudo de aterramento da 

rede elétrica do laboratório.

Os locais para armazenamento 

de registros e dados brutos 

podem se localizar no laboratório 

ou não e podem ainda ser 

terceirizados. Em qualquer 

caso, a responsabilidade pela 

integridade e pela temporalidade 

de acordo com a legislação é do 

laboratório, uma vez que será 

auditada a rastreabilidade dos 

registros disponibilizáveis durante 

a auditoria.

(continua)
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15. Gestão Ambiental e da segurança (continuação)

N. 
Item

requisito evidência objetiva

15.4 f) ter um sistema de armazenamento 

com espaço e condições adequadas que 

garantam a integridade e rastreabilidade 

de dados brutos, registros, laudos, 

arquivos, amostras biológicas, reagentes e 

equipamentos;

g) garantir que a limpeza e manutenção 

do laboratório atendam às necessidades 

de funcionamento adequado e estejam em 

conformidade com a legislação vigente.

15.5 O laboratório clínico e os postos de coleta 

devem possuir instruções de limpeza, 

desinfecção e esterilização (quando 

aplicável) das superfícies, instalações, 

equipamentos, artigos e materiais.

Verificar os documentos escritos 

para limpeza, desinfecção e 

esterilização.

15.6 Os saneantes e produtos usados nos 

processos de limpeza e desinfecção devem 

ser utilizados segundo especificações do 

fabricante e estarem regularizados junto à 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária/

Ministério da Saúde (Anvisa/MS), de 

acordo com a legislação vigente.

Verificar se os saneantes e 

produtos utilizados pelo 

laboratório possuem registro no 

Ministério da Saúde (MS).
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16. Gestão do sistema de Informações Laboratorial (sIL)

N. 
Item

requisito evidência objetiva

16.1 A Direção do laboratório ou o responsável 

designado deve garantir que todos os 

componentes do Sistema de Informática 

Laboratorial (SIL) atendam aos requisitos 

aplicáveis desta norma, devendo ter 

autoridade e responsabilidade pela 

confiabilidade dos dados relacionados 

ao paciente, pela precisão dos cálculos 

realizados pelo SIL, por intervalos 

de referência adequados, pela 

confidencialidade e preservação dos 

registros pertencentes ao Sistema de 

Informática Laboratorial (SIL).

A organização do SIL pode 

variar de acordo com o porte e 

as características do laboratório, 

podendo haver sistemas 

monousuários ou grandes 

sistemas integrando setores 

técnicos, administrativos e outras 

unidades. Também é permitida 

a utilização de sistemas não 

informatizados, desde que se 

garanta a qualidade do processo 

e se mantenha a rápida e segura 

rastreabilidade das informações 

por período estabelecido 

legalmente. Verificar se os 

procedimentos e registros do SIL 

comprovam que a Direção do 

laboratório é responsável pelos 

itens exigidos.

(continua)
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16. Gestão do sistema de Informações Laboratorial (sIL) (continuação)

N. 
Item

requisito evidência objetiva

16.2 O SGQ deve garantir que as instalações e 

condições ambientais sejam compatíveis 

com o bom funcionamento dos 

equipamentos utilizados (computadores 

e demais equipamentos eletrônicos). Os 

servidores devem estar adequadamente 

protegidos contra quedas de energia e deve 

haver registros de que este sistema de 

proteção é monitorado periodicamente.

Extintores de incêndio específicos para 

equipamentos eletrônicos devem estar 

acessíveis. Caso os servidores ou outra 

parte essencial do SIL estejam em outra 

localidade, deve haver evidência de sua 

operação em conformidade com esta 

Norma.

Ver condições ambientais, no 

break e registros de verificação 

da eficácia do sistema em caso 

de queda de energia. Verificar a 

disponibilidade de extintores de 

CO2 sem resíduo ou soluções 

antichamas de acionamento 

automático sem resíduos 

próximos aos servidores e 

equipamentos críticos (os 

extintores químicos, de espuma, 

são corrosivos para eletrônicos).

Investigar se o laboratório utiliza 

sistemas baseados em nuvem e as 

respectivas medidas de segurança.

16.3

NOVO

Todos os usuários de sistemas de 

informática devem receber treinamento 

adequado:

a) quando admitidos;

b) depois de modificações críticas no 

sistema, de acordo com o escopo de 

utilização por usuário ou grupo de usuários;

c) depois da instalação de novos sistemas 

ou módulos.

Deve haver registro dos treinamentos.

Verificar os registros de 

treinamentos realizados 

e comparar o escopo do 

treinamento com as funções 

efetivamente utilizadas pelo 

operador, para cada programa, 

middleware, interface ou sistema.

(continua)



423

16. Gestão do sistema de Informações Laboratorial (sIL) (continuação)

N. 
Item

requisito evidência objetiva

16.4

NOVO

Deve haver um procedimento documentado 

para verificação da integridade do sistema 

(sistema operacional, aplicações e banco de 

dados) depois da restauração de arquivos 

de dados.

O sistema de informática deve ser 

verificado depois de restauração de dados 

para evitar que alterações inesperadas 

afetem os resultados de pacientes.

Verificar o processo de 

restauração de dados após 

alterações imprevistas que 

podiam afetar negativamente os 

resultados dos pacientes.

Os testes podem incluir cadastro 

e geração de resultados de 

“pacientes de teste”.

16.5

NOVO

Deve haver política e procedimentos 

que determinem como deve ser feita a 

instalação e atualização de softwares em 

qualquer computador usado no laboratório.

Verificar a política e os 

procedimentos, incluindo níveis 

de permissão de usuários e 

outros.

Verificar se estão instalados e se 

são usados softwares não testados 

e autorizados.

16.6

NOVO

O Sistema de Gestão da Qualidade deve ter 

procedimento escrito referente ao Sistema 

de Informática Laboratorial (SIL) referente 

às paradas para manutenção do sistema. 

Estas devem ser agendadas de forma a 

minimizar as interrupções dos prestadores 

de serviço.

Verificar o procedimento e 

registros de agendamento das 

paradas de manutenção.

(continua)
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16. Gestão do sistema de Informações Laboratorial (sIL) (continuação)

N. 
Item

requisito evidência objetiva

16.7 O Sistema de Gestão da Qualidade deve ter 

procedimento escrito referente ao Sistema 

de Informática Laboratorial (SIL), que 

oriente a operação, manuseio, autorização 

de acessos e sistema de cópias (back-up) 

com segurança e rastreabilidade. Este 

procedimento deve estar disponível para os 

operadores apropriados e deve ser revisto 

quando apropriado.

Verificar se o documento do SIL 

contempla os itens exigidos e se o 

mesmo está disponível nos locais 

de uso física ou eletronicamente. 

16.8 O Sistema de Gestão da Qualidade deve 

contemplar e descrever claramente o 

processo de acesso ao SIL, através de 

senhas ( e, caso aplicável, outros recursos 

de segurança), definindo as operações que 

podem ser executadas por cada operador, 

incluindo acesso a resultados dos pacientes 

de maneira a garantir que somente pessoas 

autorizadas e habilitadas possam exercer 

atividades críticas para o processo analítico.

Verificar se existe uma matriz de 

operadores e acessos permitidos, 

conforme definição estabelecida 

em procedimento documentado.

Verificar quais são os mecanismos 

que garantem a segurança de 

acesso (incluindo senhas, tokens, 

dispositivos biométricos, entre 

outros). 

16.9 O SGQ deve contemplar um sistema de 

segurança para garantir que as informações 

e dados compartilhados na internet estejam 

protegidos por firewall, além de proteção 

da rede interna com antivírus em todos os 

terminais. O acesso remoto ao Sistema de 

Informática Laboratorial (SIL) através da 

internet deve contemplar mecanismos de 

segurança e sigilo.

Verificar quais são as abordagens 

tecnológicas usadas para garantir 

a segurança destas informações 

quanto ao tráfego via internet, 

como, por exemplo, sistemas 

criptográficos e o uso de Virtual 

Private Network (VPN). 

(continua)
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16. Gestão do sistema de Informações Laboratorial (sIL) (continuação)

N. 
Item

requisito evidência objetiva

16.10 O Sistema de Gestão da Qualidade deve 

contemplar um plano de contingência a ser 

utilizado no caso de pane do Sistema de 

Informática Laboratorial (SIL), incluindo a 

transmissão de informações via internet, 

quando aplicável. O plano deve contemplar 

a equipe responsável pela contingência, 

o papel de cada componente e os 

mecanismos de acionamento.

Verificar o plano de contingência, 

a sua abrangência, e a hierarquia 

de responsabilidades do pessoal. 

Verificar o procedimento para 

comunicação do profissional 

responsável (plantonista ou gestor 

da Tecnologia da Informação (TI), 

por exemplo).

O plano de contingência pode 

fazer parte do plano de gestão de 

riscos do laboratório, caso exista.

16.11 O Sistema de Gestão da Qualidade deve 

contemplar a rastreabilidade no Sistema 

de Informática Laboratorial (SIL) de todas 

as informações que geraram um laudo, 

incluindo o laudo e o responsável por sua 

liberação, quando aplicável.

Verificar o back-up para a 

recuperação de dados (considerar 

os itens 4.1, 4.2 e 4.3)

(continua)
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16. Gestão do sistema de Informações Laboratorial (sIL) (continuação)

N. 
Item

requisito evidência objetiva

16.12 Todas as instalações, atualizações, 

customizações, correções (patches) adições 

e remoções de programas pertinentes 

ao SIL (incluindo middlewares, interfaces 

e demais programas com impacto 

no processo laboratorial) devem ser 

registradas de forma que garantam a 

rastreabilidade, testadas e aprovadas pela 

Direção do laboratório ou pelo responsável 

designado, de preferência antes da sua 

implementação.

Verificar os registros de instalação, 

atualização, adição e remoção de 

sistemas, incluindo as etapas de 

planejamento, execução, teste e 

aprovação.

Verificar se a documentação 

contempla o propósito do 

programa ou customização de 

um programa, o modo como 

funciona e sua interação com 

outros programas. O nível de 

detalhe deve ser adequado para 

permitir investigação e correção 

de problemas, modificações ou 

programações adicionais futuras.

16.13 O Sistema de Gestão da Qualidade 

deve contemplar uma sistemática de 

manutenção periódica do Sistema de 

Informática Laboratorial (SIL) e respectivos 

registros, incluindo a documentação e os 

registros de um plano de teste periódico 

dos sistemas elétricos e da capacidade 

de restauração de backup de programas e 

dados.

Verificar como o laboratório se 

prepara para casos de paradas 

elétricas (planejadas e não 

planejadas) e se há garantia de 

restauração dos backups de dados 

críticos para o paciente.

Por exemplo, uma sistemática 

periódica de recuperação de 

backups em um sistema de testes 

em paralelo.

(continua)
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16. Gestão do sistema de Informações Laboratorial (sIL) (continuação)

N. 
Item

requisito evidência objetiva

16.14 O Sistema de Gestão da Qualidade deve 

contemplar a avaliação periódica do 

sistema de interfaceamento de dados 

(quando aplicável) para assegurar a 

integridade das informações geradas. 

Deve haver procedimentos definindo a 

periodicidade desta verificação e deve haver 

registros destas atividades.

Ver se esta verificação está 

contemplada no documento do 

SIL e os registros das verificações 

efetuadas.

16.15 O SGQ deve contemplar o bloqueio da 

senha do colaborador no SIL no momento 

de seu desligamento.

Verificar o procedimento e a 

comunicação entre Recursos 

Humanos (RH) e o setor de 

informática.

16.16 O SGQ deve contemplar a verificação 

periódica dos cálculos realizados pelo SIL e 

registros desta atividade.

Ver documentos e registros que 

comprovem a realização periódica 

desta atividade.

16.17 O SGQ deve contemplar a revisão das 

máscaras dos laudos pela Direção do 

laboratório ou responsável designado 

quando da sua implementação e quando 

houver modificações.

Verificar registros da aprovação 

e da revisão das máscaras de 

laudos.

16.18 Caso o laboratório utilize um processo 

de verificação automática pelo SIL, este 

processo deve ser formalmente autorizado 

e suas regras devem ser testadas, validadas, 

aprovadas e verificadas pela Direção do 

laboratório ou responsável formalmente 

designado, no mínimo anualmente.

Verificar documentos e registros 

referentes ao processo de 

verificação automática.

16.19

NOVO

Quando houver disponibilização de 

laudos por meio eletrônico, a utilização de 

assinatura digital certificada será exigida, de 

acordo com a legislação existente.

A certificação digital da assinatura 

do laudo ainda não é uma exigência 

legal; desta forma, a exigência foi 

incluída para ser implementada de 

acordo com a legislação existente. 
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17. Gestão dos riscos e da segurança do Paciente

N. 
Item

requisito evidência objetiva

17.1 A Direção do laboratório, ou o responsável 

designado, deve atuar na gestão dos riscos 

e da segurança do paciente. As ações 

devem ser coordenadas e trabalhadas em 

cooperação com outros atores e serviços do 

sistema de assistência à saúde, nos quais o 

laboratório clínico esteja inserido.

A Direção do laboratório, ou o responsável 

designado, deve instituir e disseminar aos 

colaboradores do laboratório clínico uma 

cultura voltada para o gerenciamento dos 

riscos e para a segurança dos pacientes, 

fundamentada em confiança mútua, 

transparência e busca da melhoria contínua.

Incluir esse item na pauta para 

a entrevista com a Direção e nas 

entrevistas com os colaboradores- 

-chave, tais como os gestores 

do sistema da qualidade e os 

responsáveis técnicos.

Verificar se o laboratório 

desenvolve políticas, documentos 

e ações voltados para a gestão 

dos riscos e para a segurança 

dos pacientes e se os mesmos 

envolvem outros atores e serviços 

como enfermagem, chefes de 

clínicas, administração, pessoal 

que realiza testes laboratoriais 

remotos, entre outros, quando 

aplicável. Essa verificação pode 

ser documental (manuais, 

Procedimentos Operacionais 

Padrão – POP, atas) ou de 

quaisquer outros canais formais 

de comunicação (tais como 

campanhas educativas, Semana 

Interna de Prevenção de 

Acidentes do Trabalho – SIPAT, 

intranet, internet, entre outras).

Verificar a existência de canais 

formais de comunicação da 

ocorrência de erros, acidentes 

e eventos adversos, incluindo a 

comunicação anônima.

(continua)
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17. Gestão dos riscos e da segurança do Paciente (continuação)

N. 
Item

requisito evidência objetiva

17.2 A Direção do laboratório, ou o responsável 

designado, deve definir e aprovar as 

políticas, objetivos e metas da gestão dos 

riscos do laboratório clínico, incluindo 

os riscos relacionados à segurança dos 

pacientes. A política de gestão dos riscos 

deve:

a) integrar as responsabilidades da Direção 

e influir nos processos decisórios;

b) ser integrada a todos os processos do 

laboratório;

c) contribuir para eliminar ou minimizar os 

riscos;

d) cumprir os requisitos legais e 

regulamentares.

Verificar o Manual da Qualidade 

e a documentação da Gestão dos 

Riscos.

Analisar os registros e os 

indicadores referentes a acidentes, 

incidentes, erros e falhas, não 

conformidades, eventos adversos 

e eventos sentinela, as análises 

críticas e as ações tomadas.

Verificar se a legislação 

aplicável está documentada 

de forma controlada e se está 

implementada.

17.3 O Sistema de Gestão da Qualidade do 

laboratório clínico deve propiciar:

a) a identificação, a análise e a avaliação 

dos perigos e riscos existentes, incluindo 

aqueles que impactam na segurança do 

paciente;

b) a monitoração da ocorrência de erros, 

falhas, eventos adversos e sentinela, 

acidentes e incidentes;

c) a definição de ações de contenção e 

minimização dos riscos;

d) a monitoração dos erros, falhas, 

acidentes e eventos adversos por meio de 

indicadores;

Verificar a documentação da 

identificação e categorização dos 

riscos à segurança dos pacientes, 

como, por exemplo, por meio 

de Matrizes de Risco, Planos de 

Contingências, Failure Reporting, 

Analysis and Corrective Action 

System (FRACAS), Failure Mode 

Effects Analysis (FMEA), etc.

Verificar os registros de ações 

corretivas, incluindo análise de 

causa-raiz e de ações preventivas 

relacionadas a erros, falhas e 

eventos adversos.

(continua)
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17. Gestão dos riscos e da segurança do Paciente (continuação)

N. 
Item

requisito evidência objetiva

17.3 e) a avaliação qualitativa ou quantitativa da 

efetividade da gestão dos riscos.

Verificar as análises críticas e 

as ações adotadas (prevenção, 

contenção, minimização, correção, 

etc.).

Verificar a documentação, 

registros e evidências da 

monitoração e do gerenciamento 

de indicadores relativos a 

acidentes e incidentes, erros 

e falhas, eventos adversos 

e sentinela e as análises da 

efetividade da gestão dos riscos.

17.4 O Sistema de Gestão da Qualidade do 

laboratório clínico deve garantir a detecção, 

identificação, comunicação e correção de 

erros. Quando apropriado, o laboratório 

clínico deve classificar as não conformidades 

ou erros (falhas, eventos potenciais, eventos 

adversos, near miss, eventos sentinela) 

detectados de acordo com:

a) a fase do ciclo analítico (fase pré, pós ou 

analítica);

b) a origem (interno ou externo ao 

laboratório);

c) a responsabilidade pela sua ocorrência;

d) o tipo de erro: potencial (latente) ou ativo;

e) a possibilidade de minimização, redução 

ou prevenção;

f) o impacto no cuidado ao 

paciente(nenhum atraso de diagnóstico/

tratamento; ocasionador de tratamento ou 

diagnóstico impróprio; dano transitório ou 

permanente; óbito).

Verificar a documentação, 

registros e evidências referentes 

à detecção, identificação, 

comunicação e correção de erros.

Verificar a documentação, 

registros e evidências referentes 

à classificação de não 

conformidades ou erros.

Verificar a documentação, 

registros e evidências referentes 

a acidentes, incidentes, falhas e 

erros, eventos adversos (incluindo 

eventos tipo near miss) e eventos 

sentinela e se incluem a análise 

do impacto para o paciente, a 

investigação causal e as ações 

preventivas e corretivas.

(continua)
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17. Gestão dos riscos e da segurança do Paciente (continuação)

N. 
Item

requisito evidência objetiva

17.5 A Direção do laboratório, ou o responsável 

designado, deve colaborar com a Vigilância 

Sanitária ao realizar o gerenciamento dos 

riscos inerentes às suas atividades e aos 

serviços prestados. Para tanto, quando 

apropriado, o laboratório clínico deve 

buscar ativamente a identificação, a 

redução e a minimização da ocorrência 

dos eventos adversos relacionados a, no 

mínimo:

a) procedimentos relacionados a todas as 

etapas dos processos laboratoriais;

b) produtos para a saúde, incluindo 

equipamentos;

c) saneantes;

d) medicamentos e insumos farmacêuticos 

utilizados na realização de exames 

laboratoriais;

e) uso de sangue e hemocomponentes;

f) outros produtos submetidos ao controle 

e fiscalização sanitária utilizados na 

unidade.

O laboratório clínico deve notificar queixas 

técnicas, eventos adversos e sentinela, 

associados à produtos submetidos 

ao controle e à fiscalização sanitária, 

conforme determinado pelo órgão sanitário 

competente. As notificações também 

devem ser feitas à gerência dos riscos da 

instituição, quando aplicável, de acordo 

com as normas institucionais.

Verificar os planos para 

a prevenção, redução e 

minimização de eventos adversos.

Verificar a documentação relativa 

ao processo de identificação, 

registro e notificação de queixas 

técnicas e eventos adversos, 

de acordo com as normas 

institucionais e legais e os 

registros de notificação.

Verificar os indicadores que se 

aplicam a eventos adversos.

Verificar se o laboratório está 

cadastrado ou participa do 

sistema NOTIVISA da Anvisa.

(continua)
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17. Gestão dos riscos e da segurança do Paciente (continuação)

N. 
Item

requisito evidência objetiva

17.6 Com relação à fase pré-analítica, o 

laboratório clínico deve garantir que:

a) para fins de coleta ou recebimento 

de amostras, o laboratório utiliza dupla 

identificação prévia do paciente; em casos 

de coletas de amostras realizadas por 

terceiros (p.ex., enfermagem hospitalar), o 

laboratório clínico deve orientar sobre o 

procedimento de identificação de amostras;

b) os recipientes utilizados para 

acondicionar amostras colhidas ou 

recebidas de pacientes são identificados 

de maneira indelével na presença do 

paciente (ou de responsável capacitado) ou 

que a identificação previamente aposta é 

conferida antes da coleta;

c) há um programa de educação 

continuada com foco na higienização das 

mãos, em conformidade com os protocolos 

do Ministério da Saúde e da Organização 

Mundial da Saúde, visando a redução 

dos riscos de Infecções relacionadas à 

Assistência à Saúde (IrAS), associadas 

aos cuidados à saúde e que a equipe do 

laboratório atua em conformidade com o 

programa acima referido;

d) são identificados e reduzidos os riscos 

de queda dos pacientes, tanto para os 

ambulatoriais como para os hospitalizados;

e) há cuidados na administração de 

medicamentos necessários ou relacionados 

à realização de exames laboratoriais.

Verificar o processo de 

identificação do paciente, 

incluindo o uso de identificação 

dupla que não inclua o uso do 

número de enfermaria/quarto do 

paciente.

Verificar o processo de 

identificação e de conferência 

da identificação das amostras e 

materiais no momento da coleta.

Verificar programa de educação 

continuada com foco na 

higienização das mãos, buscando 

evidências da adesão do pessoal e 

da sua efetividade.

Verificar o processo de 

higienização das mãos dos 

coletadores antes de cada coleta.

Verificar se o laboratório busca 

interação e cooperação com 

pacientes, integrantes da equipe 

multidisciplinar de saúde, no 

sentido de identificação do risco de 

queda dos pacientes, assumindo 

cuidados preventivos e respeitando 

orientações com vistas a redução 

do risco de lesão dos pacientes em 

decorrência de quedas.

Verificar se o laboratório realiza 

conferência e registros do 

medicamento, da dose, via de 

administração, lote e validade 

(provas funcionais).

(continua)
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17. Gestão dos riscos e da segurança do Paciente (continuação)

N. 
Item

requisito evidência objetiva

17.7 Com relação à fase analítica, o laboratório 

clínico deve garantir a correta identificação 

de todos os profissionais, insumos e 

equipamentos vinculados à realização de 

quaisquer de suas análises (dados brutos e 

controle de lotes), de maneira que garanta 

a sua rastreabilidade e permita a efetiva 

investigação de não conformidades, erros, 

falhas e eventos adversos e a sua completa 

notificação.

Verificar a documentação e os 

registros relativos à identificação 

dos profissionais, insumos e 

equipamentos vinculados à 

realização das análises.

Verificar a sistemática de 

identificação de equipamentos 

e de lotes de reagentes e a sua 

vinculação às análises.

Verificar a política para uso de 

senhas e dados de rastreabilidade, 

mantidos no Sistema de 

Informática Laboratorial (SIL) ou 

de outras formas.

(continua)
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17. Gestão dos riscos e da segurança do Paciente (continuação)

N. 
Item

requisito evidência objetiva

17.8 Com relação à fase pós-analítica, o 

laboratório clínico deve estabelecer uma 

política formal e elaborar documentos que 

orientem a comunicação de resultados 

potencialmente críticos, preferencialmente 

ao médico ou ao corpo clínico. A 

definição dos critérios para os resultados 

potencialmente críticos deve ser realizada 

preferencialmente em colaboração com 

outros líderes da organização onde o 

laboratório está inserido e com base na 

literatura.

Verificar o(s) documento(s) onde 

se estabelecem os resultados 

potencialmente críticos e outros 

de comunicação obrigatória, com 

base na literatura.

Verificar se os critérios definidos 

incluem efetivamente dados 

relacionados a ameaças à vida 

ou à condições diagnósticas que 

possam alterar significativamente 

a vida do paciente (p.ex., 

neoplasias, infecção por HIV e 

outros agentes, anormalidades 

citogenéticas).

Verificar se a sistemática de 

comunicação está efetivamente 

implantada e é adequadamente 

gerenciada.

(continua)
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17. Gestão dos riscos e da segurança do Paciente (continuação)

N. 
Item

requisito evidência objetiva

17.9 No procedimento referente à comunicação 

de resultados potencialmente críticos 

devem constar:

a) a definição dos resultados considerados 

potencialmente críticos e a quem devem ser 

comunicados;

b) a definição dos mecanismos de 

identificação dos resultados considerados 

potencialmente críticos, durante as fases 

analítica ou pós-analítica;

c) a definição de quem está autorizado e 

é responsável pela comunicação e quem 

está autorizado a receber os resultados 

comunicados;

d) a definição do tempo considerado 

aceitável entre a disponibilização/reporte 

do resultado e a efetiva comunicação (ou 

tentativa de comunicação);

e) a definição de indicador(es) da 

efetividade da comunicação de resultados 

críticos.

Verificar se os critérios definidos 

incluem efetivamente dados 

relacionados a ameaças à vida 

ou a condições diagnósticas que 

possam alterar significativamente 

a vida do paciente (p.ex., 

neoplasias, infecção por HIV e 

outros agentes, anormalidades 

citogenéticas).

Verificar se o laboratório 

implementou procedimentos de 

gerenciamento de comunicação 

de resultados potencialmente 

críticos que permitam, inclusive, 

a avaliação da sua efetividade, 

através de indicadores. 

17.10

NOVO

A comunicação dos resultados críticos 

deve ser devidamente registrada, mesmo 

quando o contato não for conseguido. Estes 

registros devem incluir:

a) resultado potencialmente crítico;

b) data e horário;

c) responsável pela comunicação;

d) pessoa notificada;

e) ou impossibilidade de comunicação e 

motivo.

Verificar os registros das 

comunicações dos resultados 

potencialmente críticos.
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GLossárIo
Ação corretiva
Ação implementada para eliminar a(s) causa(s)-raiz de uma não conformi-
dade, de um defeito ou de outra situação indesejável, a fim de prevenir sua 
repetição. É considerada uma ação reativa.

Ação preventiva
Ação implementada para eliminar a(s) causa(s)-raiz de uma não conformida-
de potencial. É considerada uma ação proativa. Deve-se notar que a ação pre-
ventiva, pela natureza de sua definição, não é aplicável a não conformidades 
já identificadas.

Acidente
Evento não planejado, não intencional, cuja ocorrência pode resultar em con-
sequências adversas, tais como dano ou morte.

Análise da causa-raiz
Método sistemático e minucioso para determinar a causa subjacente a uma 
não conformidade ou outro tipo de evento indesejável.

A análise causal pode ser aplicada à investigação de problemas relacionados 
à segurança dos pacientes, incluindo falhas latentes.

Análise crítica – análise de modo e efeito de falha (do inglês, Failure mode 
and effects Analysis – FmeA)
Atividade realizada para determinar a pertinência, a adequação e a eficácia da-
quilo que está sendo examinado, de modo a concluir que se atende aos objeti-
vos estabelecidos. Verificação ou avaliação sistemática de processo ou produto 
que permite determinar pontos e mecanismos de potenciais falhas. Método de 
avaliação de riscos baseado na análise simultânea de falhas, suas consequên-
cias e fatores de risco associados.

Análise de perigos
Estudo das causas e dos efeitos de perigos identificados e de situações perigo-
sas às quais eles podem conduzir, bem como do dano resultante. Seu propósito 
é gerar informações úteis para a avaliação dos riscos envolvidos e para a gera-
ção de medidas preventivas.
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Análise de riscos
Uso sistemático da informação disponível para identificar os perigos e estimar 
os riscos associados a um processo. A análise de risco inclui criar hipótese de 
diferentes sequências de eventos que podem gerar perigos e danos. A avaliação 
de risco (do inglês risk assessment) é o processo global que inclui a análise e a 
estimativa de riscos.

Avaliação externa da qualidade
O CLSI vem usando este termo como sinônimo para “ensaio de proficiência” – 
termo ainda utilizado pela Anvisa/Reblas.

Avaliação externa alternativa da qualidade
Avaliação da acurácia ou da exatidão do desempenho de um sistema analítico quan-
do não há disponibilidade de ensaio de proficiência. Compreende métodos alter-
nativos de avaliação da confiabilidade dos sistemas analíticos, como, por exemplo, 
controles interlaboratoriais, análise de amostras de referência e validação clínica.

Atividade crítica
Atividade que tem impacto direto na qualidade do resultado das análises, in-
cluindo atividades da fase pré-analítica (p.ex., coleta, transporte e conservação 
das amostras biológicas), da fase analítica (p.ex., controles da qualidade analí-
tica, reagentes, equipamentos) e da fase pós-analítica (p.ex., emissão e assina-
tura de laudos, interfaceamento junto ao sistema de informações laboratorial).

Auditoria
Atividade de verificação planejada, programada e documentada, executada de 
preferência por pessoal independente da área auditada, para determinar, me-
diante investigação e avaliação de evidência objetiva, o ambiente, a adaptação 
e a observância de normas, especificações, procedimentos, instruções, códigos, 
atividades ou programas administrativos ou operacionais e outros documen-
tos aplicáveis, bem como a efetividade da implementação dos mesmos e os 
resultados que estão sendo obtidos. Pode ser externa ou interna.

Biossegurança
Condição de segurança alcançada por um conjunto de ações destinadas a pre-
venir, controlar, reduzir ou eliminar os riscos inerentes às atividades que pos-
sam comprometer a saúde humana, animal e o meio ambiente.
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Calibração
Conjunto de operações que estabelecem, sob condições especificadas, a rela-
ção entre valores de quantidades indicadas por um instrumento ou sistema de 
medição ou por valores representados por uma medida material ou material 
de referência, e os valores correspondentes fornecidos por padrões.

CAt
Comunicação de Acidente de Trabalho.

Causa-raiz (do inglês root cause)
É a causa que está na origem de uma não conformidade, ou seja, a causa mais 
básica ou fundamental para o defeito ou problema em um produto ou serviço. 
A prova cabal de que a definição de uma causa como “raiz” foi correta é sua 
eliminação, da qual deve decorrer a não repetição da não conformidade. Uma 
não conformidade pode, contudo, ter mais de uma causa-raiz.

CLIA
A agência governamental norte-americana Centers for Medicare & Medicaid 
Services (CMS) regulamenta a atividade de laboratório clínico por meio da 
norma legal Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA).

Cliente
A organização ou pessoa que interage com a organização através de seus produ-
tos ou serviços. Nesta norma, refere-se aos usuários de serviços do laboratório.

Competência
Capacidade de transformar conhecimentos, habilidades e atitudes em resultados.

Complicação
Piora da condição do paciente que ocorre durante o processo de fornecimento 
de assistência à saúde, independentemente do local onde a assistência é pres-
tada. Doença ou dano que aparece de forma subsequente a outras doenças ou 
intervenção de assistência à saúde.

Contrato formal
Formalizado por escrito, com as cláusulas delineadas. Também chamado con-
trato expresso.
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Contrato presumido
Contrato tácito entre as partes, geralmente verbal, baseado em uma rotina ou 
cotidiano.

Controle interno da qualidade
Processo de avaliação da estabilidade do sistema analítico que tem como objetivo 
principal evitar a liberação de resultados com erro maior do que o especificado. 
Pode ser realizado por meio da análise de materiais com valor conhecido ou com 
valor determinado pelo laboratório. Geralmente, envolve a especificação dos erros 
analíticos (em termos de coeficiente de variação) e dos limites de aceitabilidade, 
bem como a aplicação de critérios de julgamento estatisticamente válidos.

Correção
Ação para eliminar uma não conformidade encontrada. A correção não envol-
ve o estudo das causas da não conformidade e visa apenas à solução imediata 
do problema ou defeito encontrado. Comumente, é chamada “disposição”, “re-
paro” e outros termos aplicáveis a diferentes formas de correção.

Criptografia
Do grego kryptós, “escondido”, e gráphein, “escrita”. Trata-se de um ramo da 
matemática que estuda e gera princípios e técnicas pelas quais a informação 
pode ser transformada de sua forma original para outra ilegível, de forma que 
possa ser conhecida apenas por seu destinatário (detentor da “chave secreta”), 
o que dificulta ou impossibilita a sua leitura por alguém não autorizado. A 
criptografia tem quatro objetivos principais:

Confidencialidade da mensagem
Só o destinatário autorizado deve ser capaz de extrair o conteúdo da mensagem 
da sua forma cifrada. Além disso, a obtenção de informação sobre o conteúdo 
da mensagem (como uma distribuição estatística de certos caracteres) não deve 
ser possível, uma vez que, se o for, torna mais fácil a análise criptográfica.
Integridade da mensagem
O destinatário deve ser capaz de determinar se a mensagem foi alterada du-
rante a transmissão.
Autenticação do remetente
O destinatário deve ser capaz de identificar o remetente e verificar que foi mes-
mo ele quem enviou a mensagem.
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Não repúdio ou irretratabilidade do emissor
Não deve ser possível ao emissor negar a autoria da mensagem.

Critérios para aceitabilidade dos resultados de controle
Regras, em geral de origem estatística, que podem ser usadas para dar suporte 
ao julgamento técnico dos resultados de controles em um determinado siste-
ma analítico.

Critérios de avaliação
Regras preestabelecidas para julgar se um processo pode ser validado e que 
devem estar embasadas por um critério ou norma válidos.

dados brutos
Conjunto de registros de dados e fatos que possibilitam a reconstituição de um 
laudo e as atividades e os responsáveis pela sua geração.

dano
Prejuízo temporário ou permanente da função física, emocional ou psicológi-
ca da estrutura corporal e/ou dor resultante de uma intervenção.

direção do laboratório
Entidade responsável pelas decisões da organização, podendo ter várias cons-
tituições legais: uniprofissional, grupo de sócios, membros eleitos de uma di-
retoria, etc. A direção pode ou não incluir ou corresponder ao responsável 
técnico perante a Vigilância Sanitária.

disfunção
Falha do produto em atender às especificações de desempenho ou em desem-
penhar como pretendido. As especificações de desempenho incluem todas as 
afirmações inseridas nos rótulos e nas instruções do produto.

documento
Informação e seu meio de suporte.

efetividade
Competência para realizar uma ação capaz de modificar a realidade existente 
de forma a obter os resultados desejados ou planejados.
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eficácia
Efeito potencial de uma ação dentro de determinadas condições experimen-
tais.

eficiência
Utilização produtiva dos recursos. Na área da saúde, essa noção corresponde 
às relações entre custos e resultados ou entre resultados e insumos.

ensaio de proficiência
Um programa no qual múltiplas amostras são enviadas periodicamente aos 
membros de um grupo de laboratórios para análise ou identificação, em que 
os resultados de cada laboratório são comparados com os demais laboratórios 
participantes no grupo e/ou com um valor definido e relatado ao laboratório 
participante e aos outros. Ver Avaliação externa da qualidade.

ePI
Equipamentos de proteção individual.

ePC
Equipamentos de proteção coletiva.

equipamento laboratorial
Designação genérica para um dispositivo (instrumentos, equipamentos, rea-
gentes, insumos) empregado pelo laboratório clínico como parte integrante 
dos processos das análises laboratoriais.

equivalência
Capacidade demonstrável estatisticamente ou de outra forma de que dois ou 
mais sistemas analíticos geram, para as mesmas amostras de pacientes, resul-
tados clinicamente equivalentes.

erro
Falha na ação planejada, concluída em desacordo com a intenção ou uso de 
plano errado, inapropriado para atingir um objetivo. Desvio no processo de 
assistência que pode causar ou não dano aos pacientes. Desvio não intencio-
nal do processo planejado, que tem como consequência falha(s) em atingir o 
objetivo. O erro pode ou não ocasionar dano ao paciente.
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erro ativo
Erro cometido por uma ação geralmente efetuada por um colaborador do ní-
vel operacional, cujos efeitos podem ser verificados imediatamente.

erro cognitivo
Erro ocasionado por escolha incorreta, decorrente de conhecimento insufi-
ciente, de má interpretação de uma informação disponível ou de aplicação da 
regra cognitiva errada.

erro laboratorial
Erro em qualquer fase do processo laboratorial, desde a solicitação do exame 
até seu reporte e interpretação.

erro latente
Falha ou defeito no projeto, organização, treinamento ou manutenção que 
pode potencialmente levar o operador ao erro e cujos efeitos tipicamente per-
manecem adormecidos no sistema por longos períodos.

especificações dos requisitos da qualidade analítica
Critérios documentados definidos pelo laboratório, de preferência antecipada-
mente e de acordo com o estado da arte, para a avaliação do desempenho dos 
sistemas analíticos.

escopo
Abrangência dos processos e áreas de uma determinada empresa para fins de 
auditoria.

estado da arte
O mais alto nível de desenvolvimento de um equipamento, técnica ou área da 
ciência atingido em um dado momento.

evento adverso
Resultado clínico inesperado e indesejável que resultou em incapacidade, dis-
função temporária ou permanente, prolongamento do tempo de permanência 
ou morte como consequência do cuidado à saúde.
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evento adverso potencial
Desvio da ação planejada que potencialmente poderia causar danos, lesões ou 
morte, mas que foi evitado em tempo e não causou as consequências previsí-
veis. O erro é detectado e corrigido antes de ocorrer.

evento sentinela
Fato não desejado e potencialmente evitável ou variação do processo envol-
vendo agravo ou morte que justifique uma investigação acerca de suas causas 
subjacentes. O conceito de evento sentinela diz respeito a um indicador que 
relaciona um único evento indesejável, não importando a base populacional 
de referência.

Falha
Uma falha, latu sensu, ocorre quando o sistema não atende às expectativas do 
usuário. Erros de medição e erros de utilização são subconjuntos de falhas.

Falha ativa
São atos inseguros (erros ou violações) cometidos por quem tem contato dire-
to com o sistema (técnicos, operadores de equipamentos) – pessoas que atuam 
na interface homem-sistema e cujas ações podem resultar em erros que trazem 
impactos imediatos à segurança.

Fator humano
Estudo das interrelações entre ferramentas, dispositivos, equipamentos e mé-
todos usados pelo homem, no ambiente em que este vive e trabalha.

Firewall
Parede de fogo (em inglês: firewall). É um dispositivo de uma rede de com-
putadores que tem por objetivo aplicar uma política de segurança a um de-
terminado ponto da rede. O firewall pode ser do tipo filtros de pacotes, proxy 
de aplicações, etc. Os firewalls são geralmente associados a redes TCP/IP. Este 
dispositivo de segurança existe na forma de software e de hardware, e a com-
binação de ambos normalmente é chamado de appliance. A complexidade de 
instalação depende do tamanho da rede, da política de segurança, da quanti-
dade de regras que controlam o fluxo de entrada e saída de informações e do 
grau de segurança desejado.
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FIsPq
Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico.

FtA (do inglês Fault tree Analysis)
Revisão sistemática de um instrumento ou sistema com potencial para identi-
ficar fontes de falhas, que se inicia ao se fazer hipótese de ocorrência de uma 
falha importante do sistema para, em seguida, se determinar o que poderia 
causá-la. A FTA é considerada uma análise tipo top-down (de cima para baixo). 
A FTA é mais eficiente que a FMEA na análise de combinações entre mau uso 
e falhas do sistema, e são usadas juntas para avaliar sistemas complexos que 
necessitem de análises de risco do tipo top-down e bottom up.

Gestão de eventos adversos
Uso das ferramentas de gestão da qualidade (registro do evento, análise de 
causa-raiz, ações preventivas e corretivas) voltadas para evitar, minimizar e 
conter os eventos adversos.

Gestão de risco
Atividades coordenadas para o gerenciamento do risco de uma organização e 
que envolvem a arquitetura (princípios, estrutura e processos) para a gestão 
de riscos de maneira efetiva. Envolve a análise prévia dos tipos de riscos, da 
probabilidade de ocorrência dos evento e a sua gravidade (consequência), caso 
o evento venha a ocorrer.

Gravidade do dano
Medição das possíveis consequências de um acidente.

HIs
Hospital Information System. São sistemas de informação abrangentes e inte-
grados projetados para a gestão dos aspectos médicos, administrativos, finan-
ceiros e legais dos serviços de um hospital.

Iatrogenia
Doença ou dano resultante de procedimento diagnóstico, terapêutico ou outro 
elemento da assistência à saúde. Qualquer condição indesejável do paciente 
decorrente de tratamento médico ou de outro profissional.
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Incidente
Termo utilizado para designar um “quase acidente” de trabalho. É uma situa-
ção em que houve um perigo e uma exposição simultânea a ele, mas não houve 
lesões e perdas materiais. Similar a Evento adverso potencial.

Indicadores da qualidade
Medições realizadas para avaliar se o desempenho de um processo atende aos 
objetivos estabelecidos ou às expectativas do cliente.

Infraestrutura de chaves públicas (ICP)
É um órgão ou iniciativa pública ou privada cujo objetivo é manter uma estru-
tura de emissão de chaves públicas baseando-se no princípio da terceira parte 
confiável, oferecendo uma mediação de credibilidade e confiança em transa-
ções entre partes que utilizam certificados digitais. A principal função do ICP 
é definir um conjunto de técnicas, práticas e procedimentos a serem adotados 
pelas entidades a fim de estabelecer um sistema de certificação digital baseado 
em chave pública. A infraestrutura de chaves públicas do Brasil, definida pela 
Medida Provisória n. 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, é denominada Infraes-
trutura de Chaves Públicas Brasileira, ou ICP-Brasil.

Interface
Conjunto de meios planejadamente dispostos, sejam eles físicos ou lógicos, 
com vista a fazer a adaptação entre dois sistemas para se obter um certo fim 
cujo resultado possui partes comuns aos dois sistemas, ou seja, o objeto final 
possui características dos dois sistemas. Em informática, seria uma interco-
nexão entre dois equipamentos que possuem diferentes funções e que não se 
poderiam conectar diretamente. Em laboratório, as aplicações mais comuns 
são as interfaces uni ou bidirecionais entre equipamentos analíticos e o SIL, 
mas não se limitam a essa situação.

Intervalo operacional
Intervalo dentro do qual se pode obter e liberar resultados confiáveis de um 
analito, em determinado sistema analítico. Pode ser igual ou maior do que o 
intervalo de linearidade.
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Laboratório de apoio
Laboratório clínico que realiza análises em amostras enviadas por outros la-
boratórios clínicos mediante contrato. Não há relação de dependência entre as 
partes, podendo o laboratório cliente enviar amostras para diferentes labora-
tórios de apoio qualificados e contratados.

Laudo definitivo
Documento que contém os resultados das análises laboratoriais, validados e 
autorizados por um profissional legalmente habilitado.

Laudo provisório
Qualquer resultado de uma análise laboratorial escrito ou transmitido por ou-
tro meio ao médico-assistente ou pessoa autorizada e que ainda não tenha sido 
liberado e assinado por profissional legalmente habilitado.

Limites para aceitabilidade dos resultados de controle
Intervalo de valores (com limites inferior e superior) que delimita os resulta-
dos esperados de materiais de controle a serem obtidos em um determinado 
sistema analítico, dentro de uma chance estatística definida.

melhoria contínua
Parte da gestão da qualidade focada no melhoramento contínuo dos processos, por 
meio da redução de custos, da melhoria do desempenho e da satisfação dos clientes.

metas
Objetivos da organização descritos em termos de magnitude e prazo. Podem 
ser desdobrados internamente em objetivos específicos de setores ou proces-
sos ou pessoas.

métodos próprios (do inglês in house)
Reagentes ou sistemas analíticos produzidos e validados pelo próprio laboratório 
clínico exclusivamente para uso próprio, em pesquisa ou em apoio diagnóstico.

Middleware ou mediador
No campo da computação distribuída, trata-se de um programa de compu-
tador que faz a mediação entre um software e demais aplicações. É utilizado 
para mover ou transportar informações e dados entre programas de diferen-
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tes protocolos de comunicação, plataformas e dependências do sistema opera-
cional. É composto por um conjunto da processos ou objetos em um grupo de 
computadores que interagem entre si, de forma a implementar comunicação 
e oferecer suporte para compartilhamento de recursos e aplicativos distribuí-
dos. O middleware é a designação genérica utilizada para referir aos sistemas 
de software que se executam entre as aplicações e os sistemas operacionais. 
Em laboratório, podemos ter exemplos voltados para o gerenciamento de pla-
taformas integradas, de sistemas pré-analíticos e para controle da qualidade, 
entre outros.

minimização
Ação de reduzir as consequências de erros e eventos adversos.

Não conformidade
Não atendimento a um requisito especificado.

Near Miss
Termo usado na literatura internacional para designar o erro que não causa 
dano, ou seja, o erro que efetivamente ocorreu, mas que não afetou negativa-
mente o paciente.

Patch
Um patch (literalmente, “remendo”) é um programa criado para atualizar ou 
corrigir um software.

PCmso
Programa de Controle Médico e da Saúde Ocupacional.

Perigo (do inglês hazard)
Situação na qual há potencial para um dano.

Provedor de ensaio de proficiência
Empresa ou organismo que gerencia resultados de amostras biológicas envia-
das a um grupo de laboratórios, mediante distribuição, recebimento de re-
sultados, avaliação e emissão de relatórios consolidados aos participantes. No 
Brasil, devem ser habilitados pela Reblas.
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PGrss
Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde.

Plano de ação corretiva
Documento no qual são definidas as ações a serem implementadas para a eli-
minação da causa-raiz de uma não conformidade. Envolve o estabelecimento 
de responsabilidades e prazos.

Política de gestão de risco
Declaração de intenções e diretrizes globais de uma organização relacionadas 
com a gestão de risco.

Posto de coleta laboratorial
Serviço vinculado a um laboratório clínico que realiza atividade laboratorial, 
mas não executa a fase analítica dos processos operacionais, exceto os exames 
presenciais, cuja realização ocorre no ato da coleta.

Posto móvel de coleta
Unidade de coleta montada para atender temporariamente a um grupo de pes-
soas dentro de uma empresa ou instituição.

PPP
Perfil Profissiográfico Previdenciário.

PPrA
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.

rastreabilidade da calibração ou metrológica
Capacidade de estabelecer as relações existentes entre um processo de medi-
ção (p.ex., um sistema analítico) e padrões definidos internacional ou nacio-
nalmente, por meio, por exemplo, de uma cadeia de calibrações sucessivas.

reblas
Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde, ligada à Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa). A Reblas regulamenta programas de ensaios 
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de proficiência no país e determina critérios para a aceitação dos resultados dos 
laboratórios participantes.

redução
Ação de reduzir a frequência de erros e eventos adversos.

registro
Documento que apresenta resultados obtidos ou fornece evidências das ativi-
dades desempenhadas.

registro crítico
Registro de fatos e dados necessários para a reconstituição de uma ação, um 
processo ou um resultado de impacto na qualidade dos laudos emitidos ou 
necessários para a investigação da conformidade dos processos analíticos, em 
geral, exigidos na norma.

requisição
Documento para solicitação de análises laboratoriais.

requisições médicas
Documento formulado em receituário ou formulário próprio para a solicita-
ção de análises laboratoriais, de autoria de médicos.

responsável técnico habilitado
Profissional legalmente habilitado que assume perante a Vigilância Sanitária a 
responsabilidade técnica do laboratório clínico ou do posto de coleta laborato-
rial. No Brasil, os médicos, os farmacêuticos-bioquímicos e os biomédicos são 
os profissionais inequivocamente habilitados para tal.

resultado ou desfecho adverso
Inclui prolongamento da hospitalização, incapacidade ou morte no momento 
da alta.
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resultado incorreto
Resultado que não cumpre os requisitos especificados para a qualidade do tes-
te em função de sua utilidade clínica. Caso se trate de um teste quantitativo, 
seria um resultado cujo erro total supera o erro máximo especificado. Caso se 
trate de um teste qualitativo, seria um resultado contrário ao do valor verda-
deiro do mensurado.

risco (do inglês risk)
Probabilidade de perigo, perda ou dano dentro do sistema de saúde. Possibili-
dade/probabilidade de ocorrência ou recorrência de um evento multiplicado 
pela sua severidade. Probabilidade de ocorrência de um incidente.

risco residual
Risco remanescente após as medidas de controle de risco (mitigação) terem 
sido implantadas.

saneante
Todos os produtos usados na limpeza e conservação de ambientes.

segurança
É a redução do risco de dano desnecessário ao mínimo aceitável.

segurança do paciente
É a redução ao mínimo do risco de dano desnecessário associado à assistência 
à saúde.

sistema analítico
Conjunto de elementos necessários para a determinação de um analito e que 
pode incluir reagentes, calibradores, equipamentos e operador, entre outros 
componentes.

sistema de Gestão da qualidade
Conjunto de processos com o propósito de estabelecer, controlar, implementar 
e gerenciar as ações voltadas para o controle, a garantia e a melhoria contínua 
da qualidade do laboratório.
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sistema de Informações Laboratorial
Conjunto de dados eletrônicos ou não que permite o rastreamento de toda 
e qualquer informação definida como documento da qualidade e adequada-
mente ordenado e protegido contra perdas pelo tempo estabelecido pela RDC 
302 da Anvisa.

sistema de registro e Ação Corretiva de Falhas (do inglês Failure 
reporting And Corrective Action system – FrACAs ou Complaint 
monitoring and Corrective and Preventative Action – CAPA)
Processo para identificar, registrar e avaliar a gravidade e a frequência da ocor-
rência das falhas. Os problemas mais importantes devem ser corrigidos. A se-
guir, a frequência das falhas deve ser monitorada e elas devem ser novamente 
corrigidas pela raiz, de forma a se alcançar a meta traçada. É considerada uma 
análise do tipo top-down (de cima para baixo – da falha para a causa).

tempo de Atendimento total (tAt)
Tempo decorrido para que se complete um processo analítico. Devido à pos-
sibilidade de variação entre o ponto considerado zero (início do processo) e 
o ponto considerado terminal (final do processo), recomendamos que, ao se 
falar em TAT, os pontos iniciais e finais da medição de tempo sejam claramen-
te estabelecidos.

teste de proficiência
Ver Avaliação externa da qualidade.

tonks
Autor que estabeleceu, em 1963, critérios para a avaliação da qualidade de um 
sistema analítico com base em dados populacionais normais.

unidade Captadora de Análises Laboratoriais (uCAL)
Laboratório clínico que realiza a coleta de exames laboratoriais de rotina e os 
envia a uma Unidade Processadora de Análises Laboratoriais (UPAL) para a 
realização das análises, mediante contrato ou como parte integrante de um 
grupo de empresas legalmente constituído. A Unidade Captadora de Análises 
Laboratoriais pode ou não realizar uma pequena parte dos exames de rotina 
coletados. Ela só poderá ser acreditada pelo PALC se a UPAL que realiza efe-
tivamente as análises também for acreditada pelo PALC. Essa relação é con-
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siderada diferente daquela entre laboratório de apoio e laboratório cliente em 
função da relação de dependência da Unidade Captadora no que diz respeito 
à Unidade Processadora.

unidade Processadora de Análises Laboratoriais (uPAL)
Laboratório clínico que realiza exames coletados em unidades de saúde ou 
postos de coleta não diretamente vinculados a ele mediante contrato ou que 
realiza análises procedentes de Unidades Captadoras de Análises Laboratoriais. 
A Unidade Processadora de Análises Laboratoriais pode ou não ter também 
postos de coleta diretamente vinculados a ela. Ela só poderá ser acreditada 
pelo PALC se informar previamente todos os locais de origem de suas amos-
tras, de forma que a fase pré-analítica possa ser, potencialmente, auditada em 
todos os locais onde há coleta de amostras.

Valores críticos
Resultados de exames laboratoriais que se situam em uma faixa de valores 
quantitativos ou que, por si sós, podem estar relacionados a situações clínicas 
potencialmente graves e que devem ser comunicadas ao médico imediatamente.

Variação biológica
Variação in vivo do nível de um analito em torno de um ponto homeostático. 
Pode ser intraindividual ou interindividual.

Verificação automática (do inglês autoverification)
Sistema que permite a liberação de resultados de análises laboratoriais para 
os laudos, sem a interferência humana direta, por meio de regras e critérios 
incorporados a um programa de computador.

Virtual Private Network – VPN (rede Privada Virtual)
É uma rede de comunicações privada normalmente utilizada por uma empre-
sa ou um conjunto de empresas e/ou instituições, construída em cima de uma 
rede de comunicações pública (p.ex., a internet). O tráfego de dados é levado 
pela rede pública utilizando protocolos-padrão, não necessariamente seguros. 
VPN seguras usam protocolos de  criptografia que fornecem a confidenciali-
dade, autenticação e integridade necessárias para garantir a privacidade das 
comunicações requeridas. Quando adequadamente implementados, esses 
protocolos podem assegurar comunicações seguras através de redes inseguras.
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endocrinologia  261
ensaio de proficiência  441
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envio postal  315
Epstein-Barr  76
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especificações pré-analíticas  332

estabilidade  160
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estradiol  247
estreptococo grupo B  94
estresse  146
estrógenos  248
etanol  295
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 adverso(s)  329, 443
 sentinela  443
exame de urina  53
exercícios  244

F
fármacos  147
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 pré-analítica  1, 15, 33, 46, 114, 312
FDA  16
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 de origem indeterminada  190
Federação Internacional de Química 
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fezes formadas  300
fibrinogênio  213
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Food and Drug Administration  15
força centrífuga relativa (RCF)  45
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formalina  303
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fossa antecubital  143
frascos de coleta  60
fratura do esterno  171
FSH  247
FTA-Abs  88
fumo  5
função plaquetária  240
fungemia  196
fungos  189

G
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gênero  144
gestão
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 de risco  444
GH  244, 246, 261
glicemia  206, 261
 pós-sobrecarga de glicose  263
glicocorticoides  250
granulocitopenia  190
GTT  263

H
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HBV  323
HCV  325
hematoma(s)  151, 209
 subdural  182
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 in vitro  149
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herniação cerebral  181
herpes simples  94
 simples 1 e 2  80
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hiperprolactinemia  245
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HIV  71, 322
HIV-1  93
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homogeneização  39, 140, 151
horário da coleta  148
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I
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IGF-1  244
imunofenotipagem  169
indicadores  190, 363
 laboratoriais  329
infarto do miocárdio  229
infecções de corrente sanguínea  187
influenza A/B  75
infraestrutura  9
instalação  9
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interferente  231
International Standardization 
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J
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larva migrans  77
lavados de punção aspirativa  255
laxantes  302
Legionella  81
 pneumophila  81
Leishman  157
leishmaniose  78
leucemia  166
leucócitos  150
leucocitose  150
levotiroxina  248
LH  247
lipemia  150
lipídios  206
liquor  173
listeriose  94
local de punção  107
logística  311

M
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manômetro  178
manutenção preventiva  47
mão de obra  347
marcadores ósseos  246
material biológico  357
medula óssea  165
megateste  276
meio tryptic soy broth  198
meningites  174
meningoencefalites  174
metabolismo anaeróbico  120
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metanefrinas  251
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método(s)
 guáiaco  306
 imunoquímicos  307
microcoágulos  150
microcoletores  202
middlewares  426
mielograma  165
mononucleose  76
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National Institute for Occupational 

Safety and Health  321
necessidade de treinamento  352
neurocisticercose  174
neurocriptococose  175
neuroesquistossomose  174
neuropatia  171
neurossífilis  174
neurotoxoplasmose  174
nicotina  252
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norma(s)  18
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NTx  248
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Organização Mundial da Saúde  311, 329
osteomielite  171
oxi-hemoglobina  118
oxímetro de pulso  203

P
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papel de filtro  41
parasitologia  299
parasitoses intestinais  299
PCO2  117
pediatria  201
peptídeo(s)
 C  244, 261
 natriuréticos  232
perfurocortantes  12, 321
período neonatal  205
pH  67
pico febril  195
plaquetas  150, 241
plasma
 derramado  147
 pobre em plaqueta  238
pneumonias  190
PO2  117
polirradiculoneurite  175
posição  208
pós-prandial  265
postura  126
 corporal  4
 do paciente  148
potássio  204
práticas seguras em centrifugação  47
pré-natal  87
pressão intracraniana  179
primeira amostra da manhã  55
proBNP  232
produtividade  345
profilaxia para HIV  322
progesterona  247
Programa de Acreditação de Laboratórios 

Clínicos  98, 357, 367
Programa de Indicadores  364

programa de treinamento  352
Programa Nacional de DST/AIDS  321
prolactina  260
pseudotrombocitopenia  141
PTH  247
puberdade  205
pulsatilidade  245
punção
 de esterno  168
 lombar  173
 suprapúbica  58
 transcutânea  108

Q
qualidade da amostra biológica  33

R
rateio  345
RDC 302  357
RDC/Anvisa  9, 315
recém-nascidos  201
 pré-termo  201
recursos humanos  349
refeições  126
rejeição da amostra(s)  42, 338
renina  245
requisitos  369
resíduos  12
ressonância nuclear magnética  179
resultados do treinamento.  352
risco biológico  12
RNA  97
Romanowsky  159
rubéola  80, 91
 congênita  80
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saliva  295
sangue
 capilar  106, 214
 coagulado  147
 oculto nas fezes  305
 venoso  15, 106
satelitismo plaquetário  141, 150
saturação de hemoglobina  118
SBPC/ML  357, 367
segunda amostra da manhã  55
segurança  111
 dos pacientes  361
sequência
 de coleta  17, 139
 de tubos  212
SHBG  249
sífilis  74, 88
síndrome
 coronariana aguda  229
 de Guillian-Barré  175
sistema
 aberto  17
 fechado  16
 renina-angiotensina-aldosterona 

(SRAA)  251
Sistema de Gestão da Qualidade  450
sítios de punção  209
SO2  117
sódio  204
sorologia  71
substâncias
 infecciosas categoria A  316
 infecciosas categoria B  316
 psicoativas  291
sulfo-hemoglobina  118

T
T4 livre  248
tabagismo  5, 147, 252
TAP  213
taxa de ventilação  127
TBG  248
Tempo de Atendimento Total (TAT)  451
tempo 
 de protrombina  213, 235
 sangramento  235
 trombina  235
 tromboplastina parcial ativado  235
teste(s)
 da deprivação hídrica  288
 de depressão com dexametasona  279
 de estímulo
  com ACTH  277
  com cálcio e/ou pentagastrina  285
  com captopril  282
  com clonidina  269
  com CRH ou DDAVP  280
  com glucagon  270
  com hCG  284
  com L-dopa  271
  com TRH  274
  com TSH  

recombinante humano  287
  do GH  266
 de supressão
  com sobrecarga salina  283
  do GH  272
 de tolerância à insulina  268
 do exercício  267
 do pezinho  40
 funcionais  261
 laboratorial remoto  105
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 moleculares  97
 não treponêmico  88
 oral de tolerância à glicose  263
 treponêmico  88
testosterona  246
tetraciclina  302
tiocianato  128
tipos de amostras  293
TLR  105
tomografia computadorizada  179
torniquete  22, 148
TOTG  263
Toxocara canis  77
toxoplasmose  73, 92
TP  235
transmissão de agentes infecciosos  329
transporte  131, 218, 357, 361
 aéreo  315
 aquaviário  315
 da amostra  60
 de amostras biológicas  313
 terrestre  314
trato gastrointestinal  306
treinamento  349
Treponema pallidum  74
triagem  94
 neonatal  40
trofozoítas  302
tromboelastometria  241
tromboplastina  213
troponinas
 cardíacas  229
 de alta sensibilidade  230

TSB  198
TSH  247, 248
TTPA  213, 235
tubo de descarte  213
turnover ósseo  246

U
urina  54
 de 24 horas  65
urinálise  54

V
valores(s)
 críticos  452
 preditivo negativo  230
varfarina  240
variação
 biológica  452
 circadiana  127, 245
 cronobiológica  3, 147
variáveis pré-analíticas  36, 329
vasopressina  288
VDRL  88
VHB  91
vírus
 da hepatite B  321
 da imunodeficiência humana  71
 herpes humano  80
vitamina D  247
volume de sangue  210





Realização:

Apoio:

A fase pré-analítica no processo de execução do exame concentra a grande maio-

ria dos erros laboratoriais, sendo que as falhas cometidas nessa etapa podem 

alterar significativamente o resultado de um exame laboratorial. A atuação proa-

tiva do laboratório clínico é fundamental para a prevenção desses erros, visando 

à garantia da qualidade e à segurança do paciente.

Esta obra, escrita por uma equipe multidisciplinar composta por profissionais 

formadores de opinião com larga experiência no ambiente do laboratório clíni-

co, tem como objetivo apresentar as Recomendações da Sociedade Brasileira de 

Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/ML) para a coleta e o preparo da 

amostra biológica, discutindo as principais fontes de erros na fase pré-analítica 

e as interferências nos resultados dos exames, os aspectos relacionados à pre-

venção dessas falhas e as soluções para evitar a recorrência. 

Com uma linguagem simples e direta, o livro visa a auxiliar o laboratório nas dú-

vidas do dia a dia, constituindo uma ferramenta de grande utilidade para todos 

os profissionais do laboratório clínico.

O arquivo completo também se encontra disponível para livre download no site 

da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/ML): 

www.spbc.org.br.
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