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Responsáveis 
Preparado por: 

Enfermeiros 
Analisado por: 

Colegiado APS, CMCIRAS e 
Vigilância Sanitária 

Aprovado por: 
Comitê da Qualidade 

 

1. Objetivos 2. Aplicação 

 
Padronizar  as  técnicas  de  realização  de  coleta  de  sangue  para 
exames laboratoriais a fim  de  otimizar o  serviço e  oferecer  uma 
assistência de qualidade ao usuário. 
 

Equipe de enfermagem 

 

3. Diretrizes Normativas 

 
Nº 

Ação 
(O quê) 

Atribuição 
(Quem) 

Informações Complementares 
(Como). 

 
 
 

1 

Separar o material adequado; 

 
Equipe de 

Enfermagem 

Será necessário bola de algodão, álcool 
70%, caneta para identificação, frascos 
coletores de acordo com o exame 
solicitado, luva de procedimento, sistema 
de coleta a vácuo, com agulha em 
tamanho adequado, garrote, suporte para 
frascos; Ver disposições gerais 4.1 e 4.2. 

 
2 

 
Orientar    o    cliente    quanto    a 
realização do procedimento; 

 Equipe de 
Enfermagem 

Orientar a técnica que será realizada a 
fim de promover a colaboração do cliente e 
aumentar a confiança.  Ver Item 5. 

 
 

 

3 

Determinar o local apropriado para 
punção venosa 

 
Equipe de 

Enfermagem 

 
Ver ENF.APS-IT-09 Higienização 
Simples das Mãos. Preferencialmente 
na fossa antecubital, na área anterior  do  
braço  em  frente   e  abaixo   do cotovelo,   
devido   à   localização   de   grande 
número  de  vasos,  relativamente 
próximas  as superfície da pele Conforme 
Disposições gerais 4.3 e 4.4. 

 
 

4 

Posicionar o usuário 
confortavelmente para o 
procedimento;  

Equipe de 
Enfermagem 

Colocar o usuário deitado ou sentado e 
apoiar o braço a ser puncionado para evitar 
acidentes, com perfuro-cortante, caso o 
usuário assuste ou puxe bruscamente o 
membro. 

5 
Realizar a limpeza do local a ser 
puncionado com algodão;  

Equipe de 
Enfermagem 

Fazer antissepsia com álcool 70% e 
algodão; 

 
 

6 

Preparar      adequadamente      o 
adaptador e a agulha 

 
Equipe de 

Enfermagem 

Acoplar a agulha ao adaptador. Certifique-
se de que a  agulha está  firmemente 
colocada para assegurar-se de que esta, 
não desencaixe durante o uso. 

 
 
7 

Aplicar o torniquete 

 
Equipe de 

Enfermagem 

Aplique o torniquete (máx. 1 minuto). 
Prepare o local  da  venipunção  com  anti-
séptico apropriado. Não é indicado apalpar 
a área de venopunção após a anti-sepsia*. 
Conforme disposições gerais 4.5. 

8 Realizar    técnica    de    punção 
venosa a vácuo.  

Equipe de 

Enfermagem 

Ver  Disposições gerais 4.6 

9 Realizar curativo no local da 
punção; 

 
Equipe de 

Enfermagem 

- Fazer curativo oclusivo no local da punção; 
- Orientar o usuário a não dobrar o braço, 
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não carregar peso  ou bolsa a tiracolo no 
mesmo lado da punção por, no mínimo, 1 
hora, e não manter a manga dobrada, pois 
pode funcionar como torniquete. 

10 Armazenar adequadamente os 
tubos com sangue coletado. 

 
Equipe de 

Enfermagem 

- Colocar as amostras em local adequado ou 
encaminhá-las imediatamente ao 
processamento. 
- Deve-se respeitar sempre o procedimento 
operacional do laboratório; por exemplo, nos 
casos recomendados, manter em gelo os 
materiais necessários;  

11 Realizar orientações pós coleta 

 
Equipe de 

Enfermagem 

-Verificar se há alguma pendência, 
fornecendo orientações adicionais ao 
paciente, se for necessário. 
-Certificar-se  das  condições  gerais  do 
paciente, perguntando se está em condições 
de se locomover sozinho e, em caso 
afirmativo orientar a data de entrega dos 
exames e retirada do resultado ao paciente 
para, em seguida, liberá-lo. 

12  Registrar 
 

FIM 
Equipe de 

Enfermagem 

Registrar no(s) sistema(s) vigente e 
ENF.APS-RG-05 REGISTRO DA SALA DE 
COLETA 

 

4. Disposições Gerais 

 

4.1 Agulhas de coleta múltipla de sangue a vácuo 
As agulhas para coleta de sangue a vácuo têm duas pontas: uma maior (proximal), 

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 adaptador 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, permitindo uma coleta 
segura ao flebotomista. Agulhas para coleta múltipla e calibres: 

• 25 x 7 mm (21G1), em geral, preta: usualmente indicada para pacientes geriátricos, 
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 utilizado. 

 

4.2 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 empunhadura e 
segurança na hora da coleta venosa. Cada fabricante produz o adaptador 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, obtendo, assim, as facilidades do sistema a vácuo 
e evitando a perda de materiais por incompatibilidade entre eles. 

 

4.3 Áreas a serem evitadas para a venopunção 
   Preferencialmente amostras de sangue não devem ser coletadas nos 

membros onde estiverem instaladas terapias intravenosas. 

     Evitar locais que contenham extensas áreas cicatriciais de queimadura 

mailto:Enf.APS-RG-05%20REGISTRO%20DA%20SALA%20DE%20COLETA
mailto:Enf.APS-RG-05%20REGISTRO%20DA%20SALA%20DE%20COLETA
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   Em casos de mastectomia, devido às potenciais complicações decorrentes da 
linfostase, evitar punções no lado da região onde ocorreu a mastectomia; 

   Aéreas com hematomas podem gerar resultados alterados de exames, qualquer que 
seja o tamanho do hematoma, caso não houver acesso disponível, realizar coleta 
distalmente ao hematoma; 

   Fistulas arteriovenosas, enxertos vasculares ou cânulas vasculares não devem 
ser manipulados por profissional não capacitado; 
     Evite puncionar veias trombosadas, devido a pouca elasticidade. 

 

4.4 Técnicas para evidenciação da veia 
   Solicitar ao paciente abaixar o braço e realizar movimentos de abrir e fechar a mão. 

Os movimentos de abertura das mãos reduzem a pressão venosa, com o relaxamento 
muscular; 
     Massagear suavemente o braço do paciente (do punho para o cotovelo); 

   Realizar palpação com o dedo indicador. Não utilizar o dedo polegar devido a 
baixa sensibilidade da percepção da pulsação. Esse procedimento auxilia na distinção entre 
veias e artérias pela presença de pulsação, devido a maior elasticidade e a maior espessura 
das paredes dos vasos arteriais; 
     Fixação das veias com os dedos, nos casos de flacidez. 

 

4.5 Uso adequado do Torniquete 
   O torniquete é empregado para aumentar a pressão intravascular, o que facilita a 

palpação de veia e o preenchimento dos tubos de coleta ou da seringa. Deve-se evitar o 
uso de torniquete de tecidos emborrachados, com fechamento em grampo plástico, fivela ou 
com tipos similares de fixação. 

   Atentar  ao  tempo  de  garroteamento,  caso  exceda  um  minuto,  pode  ocorrer  
estase  localizada, hemoconcentração e infiltração de sangue para tecidos, gerando valores 
falsamente elevados; 

   O uso inadequado pode levar a situação de erro diagnóstico (como hemólise, que 
pode tanto elevar o nível de potássio como alterar a dosagem de cálcio bem como 
hematomas e formigamento). 

   Havendo lesões de pele no local pretendido, deve-se considerar a possibilidade 
da utilização de um local alternativo ou aplicar o torniquete sobre a roupa do paciente. 
     Não usar o torniquete continuamente por mais de 1 minuto; 

   Não apertar intensamente o torniquete pois o fluxo arterial não deve ser 
interrompido, o pulso deve permanecer palpável. 

   Não aplicar, no momento de seleção venosa, o procedimento de bater na veia com 
os dedos. Esse tipo de procedimento provoca hemólise capilar e portanto altera o resultado 
de certos analitos; 

  Se o torniquete for usado para seleção preliminar da veia, fazê-lo apenas por 
um breve momento, pedindo ao paciente para fechar a mão. Localizar a veia e em seguida, 
afrouxar o torniquete. Esperar 2 minutos para usá-lo novamente. 

 

4.6 Técnica de coleta de sangue a vácuo: 

  Realizar a anti-sepsia no local da punção com algodão ou gaze embebida com álcool; 

   Permitir a secagem da área por 30 segundos para prevenir hemólise da amostra e 
reduzir a sensação de ardência na venopunção. 

   Não assoprar, não abanar e não colocar nada no local. Não tocar novamente 
na região após a antissepsia. 

   Se a venopunção for difícil de ser obtida e a veia precisar ser palpada novamente 
para efetuar a coleta, o local escolhido deve ser limpo novamente; 
     Abrir o lacre da agulha de coleta múltipla de sangue a vácuo em frente ao paciente. 
     Rosquear a agulha no adaptador do sistema a vácuo; 
     Retirar a proteção que recobre a agulha de coleta múltipla de sangue a vácuo; 
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  Fazer a punção numa  angulação oblíqua de  30◦, com  o bisel  da agulha voltado 
para cima.  Se necessário, para melhor visualizar a veia, esticar a pele com a outra mão 
(longe do local onde foi feita a antissepsia). 

  - Inserir o primeiro tubo a vácuo Quando o sangue começar a fluir para dentro do tubo, 
desgarrotear o braço do paciente e pedir para que abra a mão; 

     - Realizar a troca dos tubos sucessivamente; 

  - Homogeneizar imediatamente após a retirada de cada tubo, invertendo-o 
suavemente de 5 a 10 vezes; 

  - Após a retirada do último tubo, remover a agulha e fazer a compressão no local 
da punção, com algodão ou gaze secos. 

  Exercer pressão no local, em geral, de 1 a 2 minutos, evitando-se, assim, a formação 
de hematomas e sangramentos. Se o paciente estiver em condições de fazê-lo, orientá-
lo adequadamente para que faça a pressão até que o orifício da punção pare de sangrar. 

  Descartar a  agulha imediatamente após  sua remoção do  braço do  paciente, em 
recipiente para materiais perfurocortantes. 

 

4.7 Coleta de Sangue por Seringa 
Indicado somente nos casos onde o usuário apresentar dificuldade de acesso venoso, 
caquexia, neonatos, crianças com enfermidades, idosos com debilidades físicas. 
1. Coloque a agulha na seringa sem retirar a capa protetora. Não toque na parte inferior da 
agulha; 
2. Movimente o êmbulo e pressione-o para retirar o ar; 
3. Após ajuste do torniquete, escolha a veia; 
4. Faça a antissepsia do local da punção com algodão ou gaze embebido em álcool; 
5. Não assoprar, não abanar e não colocar nada  no  local.  Não tocar novamente na 
região após a antissepsia. 
6. Retire a capa da agulha e faça a punção; 
6. Solte o garrote assim que o sangue começar a fluir na seringa e peça para o paciente abrir a 
mão; 
8. Oriente o paciente a pressionar com algodão a parte puncionada, mantendo o braço 
estendido, sem dobrá-lo; 
9. Retire a tampa do tubo para que o vácuo saia e transfira o sangue escorrendo 
delicadamente pela parede do tubo. Este procedimento evita a hemólise. 
10. Descarte a seringa e a agulha, sem recolocar a capa da agulha, em um 
recipiente para materiais perfuro-cortantes. 

 

4.8 Coleta de exame de Triagem Neonatal  
1. Utilizar lanceta com ponta triangular; 
2. Solicitar a mãe que permaneça em pé e segure a criança na posição vertical 
3. Envolver o pé e tornozelo da criança, com o dedo indicador e o polegar, mantendo-o 
fletido, deixando exposto apenas o calcanhar. 
4. Massagear o calcanhar do bebe suavemente; 
5. Fazer antissepsia no local com algodão e álcool a 70%; 
6. Puncionar o local com movimento firme e continuo ( sentindo quase perpendicular a 
superfície da pele) encostar levemente o verso do papel de filtro na direção do circulo; 
7. Repetir este procedimento ate preencher os outros círculos;  
8. Evitar salas frias ou refrigeradas, não necessário jejum da criança; 
Fonte: Procedimentos Operacionais Padrão de Colombo/MG, 2012. 
  

4.9 Orientações para coleta de escarro 
                               ,           -                                                   

                    usuário                                      ,              ); pote de escarro 
fechado, devidamente identificado e com o mecanismo de                                
                                 -                                            usuário durante a 
coleta).  
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 Dentro da unidade de saúde, durante todo o período de atendimento de sintomáticos 
respiratórios ou de casos que ainda têm baciloscopia positiva, o profissional deve usar a 
máscara de proteção respiratória (N95 ou PFF2). 

            usuário                                                                       
                                               ) antes de                               
                               ,                  -las antes de higienizar a cavidade oral.  

 Oriente-o quanto aos seguintes procedimentos:  

                       ,                                                                    
                              , tossir;  

                                            ,                                               
                                                                                         , 
                                          ;  

          , fechar novamente o frasco rosqueando firmemente a tampa;  

                                                                                         
                                            , estimular o paci                     
                                                                                 
                                                                   .  

 

4.10 Condições de armazenamento das amostras 
O tubos devem ser posicionados verticalmente para evitar derramamento da amostra. 

 

TIPO DE AMOSTRA TRANSPORTE ARMAZENAMENTO 

Urina 2h temperatura ambiente 24h (refrigerar entre 2 a 8°C) 

Escarro 2h temperatura ambiente 7 dias (refrigerar entre 2 a 8°C) 

Fezes 1h temperatura ambiente 24h (refrigerar entre 2 a 8°C) 

Sangue 2h temperatura ambiente 2h (temperatura ambiente) 

 

5. Orientação para preparo de exames laboratoriais: 

 

5.1 Exames Urina – coleta preferencialmente primeira da manha ou após retenção urinária 
de 2 a 3 horas; 

 

5.2 Coleta PSA – orientar paciente de jejum de 04 horas, não ter ejaculado nas ultimas 48 
horas, não andar de bicicleta/motocicleta nos últimos dois dias, não andar a cavalo, 
usar supositórios, exame de toque ou sondagem uretral  nos últimos 03 dias, Não ter 
feito USG transretal nos ultimos 7 dias e colonoscopia ou retrosigmoidoscopia nos 
últimos 15 dias, biopsia de próstata nos últimos 30 dias; 

 

6. Conscientização 
O não cumprimento desse procedimento tal qual está descrito poderá resultar em: 

 Aumento no risco de infecções ou acidente de trabalho; 
 Perda de amostras clinicas;  
 Perda de qualidade no atendimento resultando em pouca eficiência clínica 
 Danos a imagem e credibilidade dos profissionais de saúde 
 Usuários atendidos fora dos padrões de acolhimento preconizados pelo SUS. 
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Fonte:  

1. UNIFESP. Laboratório Central de São Paulo. Manual de coleta de material 
Biológico. São Paulo: UNIFESP, 2014/15. 

2. PASTEUR, Laboratório. Orientações de coleta, disponível em 
www.pasteur.com.br acessado em 13 de outubro de 2015) 

 

 7. Observação 
 

Sugestões enviar para o e-mail colegiadoaps@gmail.com. 
 

http://www.pasteur.com.br/
mailto:colegiadoaps@gmail.com

