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"Repercussões da mudança do sistema de coleta de sangue
convencional (seringa e agulha) para o sistema fechado (à vácuo)."
¹ Nairo M. Sumita

Classicamente, as etapas para execução
de um exame no laboratório clínico são
divididas em três fases distintas: préanalítica, analítica e pós-analítica. A fase
pré-analítica inclui a fase de preparo do
paciente, a coleta e o transporte da amostra
até o momento em que o exame é realizado
(fase analítica). A fase pré-analítica é a
responsável por mais de dois terços de
todos os erros atribuídos ao laboratório
clínico, sendo que os procedimentos para
realização da flebotomia são um dos pontos
críticos que deve ser continuamente
monitorado pelo laboratório.
Nessa fase, a ocorrência de eventos
adversos não é fato incomum, sendo que
existem numerosos riscos, tanto para o
paciente, como para o profissional que
realiza a o procedimento da flebotomia.
Criar uma cultura de prevenção, aliada a
utilização de dispositivos de coleta
adequados é fundamental para a
segurança do paciente e do flebotomista.
A introdução do sistema de coleta de
sangue venoso a vácuo nos serviços de
saúde, em substituição ao método da
seringa e agulha, elevou sobremaneira os
níveis de segurança, bem como uma
melhoria significativa na qualidade da
amostra para análise laboratorial.
O sistema a vácuo, também conhecido
como sistema de coleta de sangue fechado,
é composto por um dispositivo que permite
a aspiração do sangue diretamente da veia,
através do vácuo, utilizando uma agulha de
duas pontas que se conecta diretamente ao
tubo de análise para onde o sangue é
diretamente drenado.
O sistema é recomendado, inclusive, pelo
Clinical and Laboratory Standards Institute
(CLSI), organização norte-americana
privada, que desenvolve normas para laboratórios clínicos, constituindo-se num grupo

de documentos referenciados no mundo,
inclusive no Brasil.
O sistema fechado apresenta inúmeras
vantagens, dentre as quais destacamos:
Facilidade no manuseio: O tubo contém
vácuo calibrado no seu interior e a
capacidade de aspiração de sangue,
conforme indicado na etiqueta, sempre
respeita a proporção entre a quantidade de
anticoagulante/ativador de coágulo com o
volume de sangue coletado.
Conforto ao paciente: Numa única punção
venosa colhem-se, rapidamente, vários
tubos. Pacientes com acessos venosos
difíceis, também são beneficiados, pois
existem dispositivos que facilitam essas
coletas, tais como escalpes para coleta
múltipla de sangue a vácuo, diversos
calibres de agulha e tubos com menor
volume de aspiração.
Segurança do profissional de saúde e do
paciente: Minimiza-se o risco de
contaminação, pois não há a necessidade
de manuseio da amostra de sangue.
Procedimentos de coleta realizados com
seringa e agulha elevam o risco de acidente
perfurante pela necessidade de manusear a
agulha conectada a seringa para
transferência do sangue para um tubo e
posterior necessidade de descarte da
agulha.
Atendimento à regulamentação
brasileira: O sistema de coleta a vácuo
atende plenamente à Norma Regulamentadora 32 (NR32), que tem por finalidade
estabelecer as diretrizes básicas para a
implementação de medidas de proteção à
segurança e a saúde dos trabalhadores dos
serviços de saúde.
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Laboratorial para Coleta de Sangue Venoso. 2a.ed. Barueri (SP): Minha Editora, 2010.
A coleta de amostras para análises clínicas
é uma atividade que compõe o cotidiano de
trabalho da enfermagem nos serviços de
saúde. Como o sistema sanguíneo dá informações relevantes acerca do estado geral
do organismo, a coleta do sangue, apesar
de aparentemente simples, contribui na
determinação do diagnóstico diferencial, na
avaliação do tratamento proposto e no
prognóstico de determinadas doenças.
Dada a sua relevância, assim como as demais áreas da saúde, a medicina laboratorial também se desenvolveu ao longo
dos anos e essa evolução trouxe consigo a
necessidade de uma melhor capacitação
técnico-científica dos profissionais que
atuam no setor de coleta de exames laboratoriais.Com essa preocupação a Comissão de Coleta de Sangue Venoso da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/ML) publicou o
Manual “Recomendações da Sociedade
Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial para Coleta de Sangue Venoso”,
embasado nas Normativas Brasileiras, nas
Normativas do Clinical and Laboratory
Standards Institute CLSI/NCCLS e na revisão da literatura relacionada.
Trata-se de uma importante contribuição
ilustrada acerca das boas práticas de cole-

a, que é a fase inicial da análise laboratorial
na qual uma falha prejudica o processo como um todo e pode conduzir a tomada de
conduta terapêutica baseada em resultados falsos positivos ou negativos. Na fase
pré-analítica, vale ressaltar que há variáveis que podem levar às falhas no processo
analítico. A SBPC/ML atribui cerca de 60%
desses erros às condições da amostra, seja
ela por estar insuficiente, incorreta, inadequada, identificada inadequadamente e
aos problemas no seu acondicionamento e
transporte. Diante desse contexto, o Manual “Recomendações da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina
Laboratorial para Coleta de Sangue Venoso”, destaca os principais procedimentos
para minimizar esses eventos e apresenta
os principais procedimentos da coleta sanguínea, considerando as especificidades
dos indivíduos adultos, pediátricos e geriátricos, conscientes e inconscientes, com
queimaduras, na vigência de infecção ou
anticoagulação, bem como os cuidados relacionados ao torniquete na punção
venosa, à punção arterial, à coleta
realizada com o sistema a vácuo e com
seringa, à ordem de distribuição do sangue
nos diferentes tubos e às especificidades
de cada tipo de exame. Além desses, é pos-

sível obter informações acerca dos cuidados específicos com a coleta via cateter
de infusão, hemo-cultura, provas funcionais
e testes moleculares, entre outros aspectos
da coleta sanguínea. Outros temas abordados pela SBPC/ML nesse manual são as
questões relacionadas à qualidade, padronização e indicações dos materiais utilizados na coleta, as ações de segurança (tanto
da amostra, do paciente quanto do profissional e a assistência diante de riscos e
complicações da coleta).
A padronização da técnica de coleta de
exames sanguíneos e as recomendações
de boas práticas propostas no manual são
importantes para a obtenção de um
resultado seguro e para a prestação de uma
assistência com qualidade, mas vale
lembrar que a capacitação, o raciocínio
clínico, responsabilidade e a ética
profissional são atributos que também
compõem o bom atendimento de
enfermagem na fase de pré-análise dos
exames laboratoriais.
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“O trabalho de enfermagem em
laboratórios de Análises Clínicas”
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clínicas. Rev Latino-am Enfermagem
2005 janeiro-fevereiro; 13(1):65-71.
A coleta de exames laboratoriais de análises clínicas é realizada atualmente principalmente pela equipe de enfermagem, contribuindo para a promoção, manutenção e
recuperação da saúde do paciente. Para
isso é fundamental que o profissional de enfermagem que atua no setor de coleta tenha
conhecimento específico sobre os tipos de
materiais biológicos, tipos de exames, preparo, conheça a técnica de coleta adequada e as diferentes etapas que compõem o
processo de análises clínicas (fase préanalítica, analítica e pós-analítica) para garantir a qualidade da amostra e da assistência de enfermagem prestada ao cliente.
O artigo apresentado se refere ao trabalho
de enfermagem em laboratórios de análises
clínicas, que teve como objetivo caracterizar o trabalho de enfermagem no setor de
coleta de exames, identificando as atividades desempenhadas pelos diferentes profissionais e sua inserção na estrutura organizacional. Foi utilizado para coleta dos dados um questionário contemplando informa

tuição, dos recursos humanos atuantes no
setor de coleta e das atividades desenvolvidas por esses agentes. Sendo que, a
fase de coleta de dados foi realizada de
abril a setembro de 2003, contando com a
participação de 45 laboratórios de análises
clínicas no Município de São Paulo. E os
dados coletados foram analisados quantiqualitativamente com base no referencial
teórico adotado em outros estudos sobre
processo de trabalho, divisão do trabalho e
recursos humanos em saúde e enfermagem. Os resultados obtidos referentes à
caracterização dos recursos humanos
atuantes no setor de coleta mostram que o
profissional predominante é auxiliar de
enfermagem (77,8%), que executam atividades assistenciais e do cuidado de enfermagem, como: punção venosa, instruções
de exames, coleta de secreções, provas
funcionais, entre outras atividades. Já a
categoria de técnicos de enfermagem
corresponde a 13,0%, não havendo diferenças no trabalho entre esses profissionais. E o enfermeiro (33,3%) assume atividades gerenciais, relacionadas ao planejamento, organização, supervisão, avaliação
do cuidado e/ou dos serviços. Além disso,
observa-se que outros profissionais de nível superior participam do gerenciamento

às determinações da legislação do exercício profissional de enfermagem. Vale ressaltar ainda, que a enfermagem na estrutura organizacional está subordinada a
outras áreas de trabalho, como à liderança
do próprio laboratório ou direção do serviço,
o que lhe confere escassa autonomia quanto à sua inserção institucional.
Fica evidente a necessidade de discutir as
regulamentações do trabalho de enfermagem no setor de coleta de exames de análises clínicas, buscando definir as responsabilidades e atribuições de cada profissional envolvido no processo de trabalho,
principalmente dos auxiliares e técnicos de
enfermagem. E também, merece atenção a
representação e valorização social da equipe de enfermagem que atua nessa área.
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ENTREVISTA
1.Qual o papel do Enfermeiro na área
de coleta laboratorial?
Tem papel fundamental no desenvolvimento e acompanhamento da equipe
de enfermagem (treinamentos frequentes, reuniões com equipe), na escolha
dos materiais que serão utilizados na
rotina (neonato, pediátrico, adulto ou
idoso), padronização dos processos,
desenvolvimento de projetos e pesquisas relacionados a área, participação
nas áreas de apoio (TI, Orçamento, Recursos Humanos), acompanhamento e
realização de procedimentos complexos. Administrar e conduzir conflitos.
2.Na sua opinião, quais as habilidades necessárias para o trabalho da
enfermagem em coleta laboratorial?
Conhecimento técnico e experiência
em punção venosa, conhecimento dos
materiais utilizados em coleta, atendimento ao cliente, ter flexibilidade a mudanças (processos, materiais, novas
tecnologias) e trabalhar em equipe.
3.Quais os principais cuidados no
preparo do paciente, material necessário e aspectos técnicos da coleta
de exames laboratoriais?
Orientação correta sobre o preparo dos
exames que realizará (tempo de jejum,
frasco adequado, horário de coleta).
Material descartável, com dispositivo
de segurança de acordo com a NR 32,
dentro da validade e adequado para
cada tipo de paciente. Seguir todas as
recomendações do CLSI (Clinical and
Laboratory Standards Institute) quanto
a volume, sequência de tubos durante
a coleta e estabilidade das amostras.

4.Quais estratégias foram utilizadas
na mudança de coleta de sangue do
sistema convencional para o sistema de segurança?

7.Quais as principais implicações
técnicas e clinicas para o paciente e
para a execução das análises na
coleta de sangue?

A estratégia mais eficaz é a conscientização do profissional sobre a sua
segurança e a importância de realizar o
procedimento de forma segura, além
do acompanhamento dos profissionais
durante os testes e validação dos novos materiais que serão implantados, a
fim de observar as dificuldades e auxiliar em casos de dúvidas.

O procedimento de coleta sempre segue o mesmo processo, independente
do estado clínico do paciente, a fim de
manter a qualidade da amostra, caso
contrário, será necessária uma nova
coleta. Quando um resultado está alterado o primeiro passo é checar todos os
dados relacionados ao procedimento
de coleta, como por exemplo local de
coleta (punção venosa, de cateter
central ou PAM) que anotados no pedido de exames, quando necessário
entrar em contato com o médico assistente do paciente para discussão de
dados clínicos e, por último comunicar,
imediatamente, os resultados de
pânico.

5-Na sua opinião, quais as vantagens e limitações do ponto de vista
de segurança profissional na troca
do sistema convencional para o
sistema de segurança?
As vantagens são de proteção do profissional com diminuição dos acidentes
com materiais pérfuro cortantes, qualidade das amostras e rapidez no processo. Já a limitação está no custo do
material, e na dificuldade em utilizar
produtos de diferentes fornecedores,
pois nem todos são compatíveis.
6.Quais as principais diferenças técnicas identificadas na coleta de sangue para pacientes neonatal, pediátrico, adulto e idoso?
Conhecer a necessidade de cada tipo
de paciente, estar treinado para utilizar
o material mais adequado em cada situação. Como por exemplo: neonato
tubos com volume menor de sangue,
idoso avaliar a condição de veia utilizando agulha adequada. Ou seja, aplicar sua experiência em cada situação
de atendimento.

AGENDA
Annual Mettings INS
28 de Abril a 03 de Maio de 2012 - Las Vegas, NV
Fóruns Regionais de Terapia Intravenosa INS
Brasil 2011/2012

Hellen Fatima Oliveira.
Coordenadora de Enfermagem do laboratório de
Análises Clínicas do Hospital do Coração.
Graduada pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo.
Contatos:
hfoliveira@hcor.com.br

FIQUE ATENTO
A importância da sequência dos
tubos para a coleta de materiais
biológicos.
A sequência de coleta deve ser
respeitada quando se tem a
necessidade de fazer a coleta de
diversos analitos de um mesmo
paciente, para que não ocorra
contaminação por aditivos nos tubos
subseqüentes ( contaminação cruzada
dos aditivos).
A recomendação da seqüência dos
tubos é baseada na (CLSI H3-A6,
Procedures for the Collection of
Diagnostic Blood Specimens by
Venipunctures; Approved Standard,
6thed.), em dezembro de 2003 foi
reformulada, contemplando a coleta
em tubos plásticos
Os tubos plásticos com ou sem gel para
análise em soro, contém no seu interior
ativador de coágulo o qual pode alterar
os resultados dos testes de
coagulação.
Os tubos possuem aditivos (ativador de
coágulo ou anticoagulantes) podendo
contaminar os tubos subseqüentes na
troca destes no momento do
procedimento.
Cada tubo possui um aditivo específico
que é utilizado de acordo com a
especificidade de cada metodologia. O
contato entre o sangue e a agulha de
múltipla coleta ou escalpe a vácuo,
através da contaminação da agulha
distal (recoberta com uma borracha
protetora quando perfura a rolha que
também contém os aditivos
específicos) ocasiona a contaminação.

A alteração na sequência dos tubos
pode ocasionar a contaminação no
tubo subsequente e consequentemente gerar resultados alterados nos
analitos sensíveis a este tipo de
interferência. Exemplo: coletar um tubo
contendo aditivo de heparina (anti
coagulante natural) antes do aditivo
citrato de sódio (utilizado para
coagulação) pode levar a heparina
para dentro do tubo de citrato de sódio
que poderá interferindo nos resultados
dos fatores de coagulação.
Nosso foco deve ser na melhoria
contínua através de programa de
educação continuada, envolvendo
conhecimento, informação, organização e a sistematização de enfermagem
no processo pré-analítico. O profissional de enfermagem deve evitar as
não conformidades análogas, essencial a qualidade do resultado dos exames laboratoriais. A busca por qualidade está intrinsecamente ligada à segurança do profissional e paciente.

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).
2 - Sequência de coleta para tubos
de vidro de coleta de sangue
1. Frascos 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).

A Divisão de Laboratório Central
HCFMUSP utiliza a sequencia 01 do
documento CLSI citado acima ( tubos
de plástico) visando atender a NR 32,
na segurança dos profissionais de
enfermagem.
A seguir a sequência dos tubos conforme a recomendação
1 - Sequência de coleta para tubos
plásticos de coleta de sangue
1. Frascos para hemocultura.
2.Tubos com citrato (tampa azul-claro).
3.Tubos para soro com ativador de
coágulo, com ou sem gel separador
(tampa vermelha ou amarela).
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