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APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA

Este manual propõe recomendações para as equipes responsáveis pela coleta, proces-
samento e preparo do material biológico a ser enviado ao laboratório central (Diag-
nósticos do Brasil) para realização das análises bioquímicas do Estudo Nacional de 
Alimentação e Nutrição Infantil (ENANI). Trata-se de um estudo encomendado pelo 
Ministério da Saúde e realizado por um consórcio de universidades brasileiras, coorde-
nado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

O ENANI é uma pesquisa científica domiciliar com crianças menores de cinco anos,fi-
nanciada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 
que tem como objetivo estimar e avaliar os parâmetros relacionados ao consumo 
alimentar infantil; ao estado nutricional, avaliado por meio da antropometria; e à carên-
cia de micronutrientes, avaliada por meio de exames bioquímicos (nesses últimos, 
serão avaliadas crianças de 6 a 59 meses).Esse grupo etário é mais suscetível à defici-
ências nutricionais especialmente em relação a micronutrientes como o ferro e a vita-
mina A. Serão avaliadas aproximadamente 15.000 crianças brasileiras, em regiões 
urbanas e rurais de 123 municípios, nos 27 Estados da Federação.

As demais equipes participantes do projeto incluem:

Science – responsável pelo desenvolvimento do plano amostral e pela operacionaliza-
ção e coleta dos dados de campo a ser realizada por entrevistadores previamente trei-
nados;

Laboratório Diagnósticos do Brasil (DB) - responsável pela captação dos laboratórios 
parceiros nos municípios selecionados, pela organização do processo de coleta domi-
ciliar de sangue, pelo transporte das amostras biológicas, pela execução das análises 
bioquímicas contratadas e pelo armazenamento de amostras biológicas;

Campos D’Almeida Patologia Clínica Ltda.–responsável pela interface dos coordenado-
res da pesquisa junto ao DB e seus parceiros de coleta.
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2. APRESENTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES 
CLÍNICAS

O Laboratório DB atua há sete anos no segmento de medicina diagnóstica, sendo refe-
rência de qualidade em apoio a laboratórios. Possui abrangência nacional atendendo 
em torno de 4,5 mil laboratórios parceiros no país.

A seguir, uma breve apresentação das etapas do projeto para orientá-los nos procedi-
mentos e facilitar nossa comunicação. Os dados são imprescindíveis para mantermos 
nosso bom relacionamento e realizarmos um excelente trabalho de parceria.

3. CONTATOS DOS RESPONSÁVEIS PELO PROCESSO 
DE COMUNICAÇÃO

Segue lista de contatos dos responsáveis pelo processo de comunicação entre os 
profissionais do LAC, a coordenação executiva do projeto, as equipes de campo e a 
coordenação local de cada uma das cidades durante todo o período da pesquisa:

2. APRESENTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES 
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4. AGENDAMENTO DA COLETA DE SANGUE

A equipe da Science fará contato prévio com o laboratório parceiro para avaliar as 
datas possíveis para realização da coleta de sangue domiciliar.

Durante o primeiro contato com a família, o entrevistador da Science fará contato tele-
fônico com o laboratório parceiro para agendamento da coleta domiciliar. A coleta 
deverá ser agendada com pelo menos 48 horas de antecedência.

5. DESCRIÇÃO DO KIT DE COLETA

O Laboratório DB disponibilizará um kit coleta para cada criança. Haverá um formulá-
rio de cadastramento que deverá ser preenchido manualmente com os dados da 
criança antes da coleta. Todos os tubos de coleta e processamento de sangue, assim 
como o formulário de cadastramento, deverão ser identificados com etiquetas conten-
do código de barras a serem impressas pelo DB. 

O Kit de coleta para o ENANI terá a seguinte composição:
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Tubo EDTA K2 (tampa lilás) - 2,0 mL

Tubo para coleta de sangue total para o exame de Hemograma;
Vitamina B1 e B6

Tubo trace (tampa branca) - 6,0 mL

Para coleta de sangue para os exames de vitaminas A, E, D, B12, 
Selenio, Zinco, PC Reativa Ultra Sensível, Ferritina, Folato

Tubo Seco Âmbar para transferência de alíquota de 0,5 mL 
de sangue do tubo com EDTA para Vitaminas B1 e B6 para 
congelamento imediato

2 Pipetas Pasteur descartáveis.

5 etiquetas pré-impressas

08 Manual de Coleta e Envio de Amostras

Tubo Trace (tampa branca) para transferência de todo o soro 
após centrifugação para congelamento imediato



09

Álcool swab para antissepsia do local da punção venosa

Seringa de 10 mL 

Agulha descartável 25 X 7 mm com trava de segurança

Bandagem antisséptica

Escalpe 21 G

Formulário de identificação da criança

Álcool swab para antissepsia do local da punção venosa

Seringa de 10 mL

Agulha descartável 25 X 7 mm com trava de segurança

Escalpe 21 G

Formulário de identificação da criança

Papel alumínio para envolvimento dos dois tubos trace
(sangue e soro)

Bandagem antisséptica



Álcool swab para antissepsia do local da punção venosa

Seringa de 10 mL 

Agulha descartável 25 X 7 mm com trava de segurança

Bandagem antisséptica

Escalpe 21 G

Formulário de identificação da criança

6. MATERIAL DE APOIO À COLETA A SER
PROVIDENCIADO PELO LABORATÓRIO PARCEIRO
Além do kit fornecido pelo DB, o laboratório parceiro deverá providenciar o seguinte mate-
rial para a realização da coleta domiciliar: 

Luvas de procedimento descartáveis;

Garrote;

Algodão e álcool 70% para auxiliar na assepsia, caso o swab álcool não seja suficiente;

Seringas e agulhas, caso ocorram coletas com acesso venoso difícil;

Recipiente de material perfuro cortante, para recolhimento do material infectante;

Termômetro para aferição da temperatura da caixa térmica

Caixa térmica contendo estante para tubos e placas de gelo para o transporte das amostras 
coletadas com temperatura em torno de 2°C a 8°C.    
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7. ETAPAS DO PROCEDIMENTO DE COLETA DOMICILIAR
7.1 . Procedimentos da coleta de sangue

Apresentar o kit de coleta ao responsável pela criança;

Explicar ao responsável todo o procedimento de coleta de sangue, considerando que 
tanto o responsável quanto a criança podem nunca ter passado por esse evento;

Preencher e etiquetar o formulário de cadastramento.

Os kits estarão disponíveis para os laboratórios parceiros através da logística do DB com
antecedência mínima de 7 dias úteis.
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 Realize a assepsia no local da punção realizando 
movimentos únicos no sentido de origem 

dos pelos ou em “caracol”. 

2.
Utilize o torniquete

 para facilitar o acesso venoso, posicionando-o cerca 
de 4 dedos acima do local a ser puncionado pelo 

menor tempo possível.

1.

7 a 10 cm

delicadamente, de 8 a 10 vezes para EDTA e 2 vezes para o 

protegê-lo da luz. 

4.

recipiente apropriado.

5. 6.

materiais perfuro cortantes.

LEMBRETES:
O tempo excessivo de garroteamento pode gerar hemólise e hemoconcentração, 
atingindo diretamente o resultado de alguns exames.

A presença de álcool na coleta pode causar hemólise e aumenta a sensação de dor 
do paciente.

Um paciente sem assepsia correta pode receber contaminação externa, e a amostra 
de sangue pode ser contaminada por bactérias, gerando a degradação, lise, de 
hemácias e leucócitos.

Estão proibidas as punções arteriais, jugular e femural.

A quantidade de tentativas de coleta deverá ser no máximo de duas.

Minimizar a ocorrência de erros na fase pré-analítica é fundamental para um resul-
tado preciso. Caso ainda tenha dúvidas quando ao procedimento de coleta, assista 
ao vídeo “Passo a passo para realização de coleta venosa”, disponível em: 
https://goo.gl/GYGfCB.

Procedimentos para coleta de sangue

em um ângulo de aproximadamente 30 graus de 5 a 10mm

3.

atingir o volume preconizado.
* Importante:

SEMPRE 

1.

2.

2 a 10 vezes



7.2. Homogeneização e preenchimento de tubos

O tubo de Hemograma possui aditivo. Uma homogeneização bem executada assegura 
dissolução total na amostra, garantindo sua qualidade.

A falha na homogeneização do sangue em tubo com anticoagulante precipita a forma-
ção de micro coágulos.

A homogeneização deve ser feita por 
inversão. Uma inversão é contada após 

virar o tubo para baixo e retorná-lo à posi-
ção inicial, conforme exemplificado nesta 

imagem.

Os tubos apresentam um volume de aditivo proporcional ao volume de aspiração indi-
cado. O não preenchimento dos tubos com o volume de sangue indicado pode gerar 
excesso de EDTA, ocasionando alterações na parede celular das hemácias.Caso o 
volume coletado seja inferior ao sugerido, poderá apresentar micro coágulos e fibrina.

Tubos com a mesma característica, com volumes de amostra diferentes, geram maior 
demanda de trabalho na centrifugação.

Após a realização da coleta de sangue, o material deverá ser acondicionado em caixa 
térmica contento placa de gelo e transportado ao laboratório parceiro em até 120 
minutos. O tubo trace deverá estar envolvido no papel alumínio para protegê-lo da luz.

LEMBRETES:
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O laboratório parceiro receberá 05 etiquetas, sendo a primeira com o "Número do 
Pedido" que deverá ser utilizado para o envio das solicitações de exames através do For-
mulário de Exames e do cadastro no sistema DB Fácil. As 04 etiquetas restantes deverão 
ser utilizadas para identificação das amostras (Tubo com EDTA, Tubo Trace, tubo trace  
envolvido em papel alumínio para o transporte de soro e tubo âmbar para 0,5 mL do 
sangue total).

Segue informações das etiquetas:

1ª etiqueta: possui o número do pedido, 
deve ser colada no formulário de 
coleta;

2ª etiqueta final 51: a ser colada
no tubo com EDTA;

4ª etiqueta final 53: a ser colada
no tubo ambar para transporte de
sangue total (proveniente do tubo
com EDTA);

Após a identificação das etiquetas, iniciar o cadastro do paciente.

3ª etiqueta final 52: a ser colada
no tubo trace;

5ª etiqueta final 54: a ser colada
no tubo trace para transporte de 
soro (após centrifugação).
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2º Passo: 
Enrolar totalmente o tubo Trace com o papel alumínio.

3º Passo: 
Dobrar as pontas do papel alumínio para evitar que se
solte durante o transporte.

Acondicionamento do soro para transporte: 

Proceder com os mesmos passos acima, com a diferença de que haverá soro ao invés de 
sangue total no tubo Trace.

8. PASSO A PASSO DO ENVOLVIMENTO DO TUBO
TRACE EM PAPEL ALUMÍNIO

1º Passo: 
imediatamente após a coleta, homogeneização  e 
etiquetagem do tubo Trace, colocá-lo sobre um dos
recortes de papel alumínio, de forma que fique 
estendido sobre o lado maior, conforme a foto ao lado.

Momento da coleta:
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9. RECEBIMENTO DAS AMOSTRAS NO LABORATÓRIO
PARCEIRO E CADASTRAMENTO NO SISTEMA OFFLINE 
Sistema a ser instalado previamente pelo DB: DB FÁCIL

Após a instalação do software, ir em Parâmetros > Configuração de Convênio e
habilitar o campo “Utilizar etiqueta de pedido reserva”.

1°
2°

3°

Forma Incorreta: 

NUNCA colocar etiqueta no papel alumínio. Ver imagem abaixo:

X

Forma correta: 

SEMPRE colocar etiqueta no tubo. Ver imagem abaixo:

Etiquetagem correta do tubo trace com papel alumínio: 



Essa é a tela principal do sistema.

Acessar a aba Cadastro de Paciente > Requisição.
No canto esquerdo da tela aparecerá as seguintes opções.

Incluir – Para realizar um novo cadastro.
Alterar – Para alterar dados cadastrais desde que não tenha envia-
do a requisição.
Excluir – Para apagar todo o cadastro realizado desde que não 
tenha sido enviado.
Consulta – Para visualizar os dados cadastrais e exames cadastra-
dos.
Filtros - Quando enviar as requisições pode ser  verificado o status 
do envio.
Pendentes – Ainda não foi enviado a requisição.
Enviado – Quando já enviado para a requisição.
Tela incluir.

Na tela "Manutenção de Requisições":
No campo "Número Pedido" deve ser informado o número da 
etiqueta já existente.  
O campo "Nº Atendimento" deve ficar em branco.
Os demais campos preenchidos com as informações do paciente.
Em seguida, na segunda parte da janela devem ser adicionados os 
exames clicando em 'Incluir".
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Códigos dos exames (mnemônicos): 

• HEMOGRAMA – SLHEM
• VITAMINA B1 – VITB1
• VITAMINA B6 – VITB6
• VITAMINA A – VITA
• VITAMINA E – VITE
• VITAMINA D-25OH – VIT25
• VITAMINA B12 – VB12
• ÁCIDO FÓLICO – AFOLI
• FERRITINA – FERRI
• PCR US – PCR
• ZINCO SÉRICO – ZNS
• SELÊNIO SÉRICO - SELEN
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Digitar código do perfil que 
engloba os 12 exames do projeto:
105017 - Gilberto Kac 
(Coordenação geral)

Cada exame incluído deve ser confirmado.
Ao voltar a tela de cadastro é possível verificar se o exame está correto. Se o exame
estiver correto, o cadastro pode ser confirmado. 

Tela seleção de exame



9

Na tela "Requisição de Exames" é possível visualizar os cadastros efetuados. Esses 
cadastros aparecerão como pendentes até que seja enviada a requisição.

Vários cadastros podem ser realizados e depois requisição deve ser enviada ao DB. 
Importante: Após o envio não é possível alterar as informações.

Após a confirmação das informações, clicar em "Enviar requisições" e selecionar as 
requisições que devem ser enviadas. Após selecionar as requisições, clicar em "Con-
firma".
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Tela para enviar requisição



10. PROCESSAMENTO DO MATERIAL BIOLÓGICO
E PREPARO PARA ENVIO AO LABORATÓRIO CENTRAL

1. O tubo Trace deverá ser centrifugado por 10 minutos a 3.000 r.p.m. para separação do 
soro. Todo o volume de soro deverá ser transferido para o tubo trace do Kit de coleta (de-
vidamente identificado como transporte SORO) com auxílio de pipeta Pasteur e mantido 
em temperatura de congelamento até o momento de envio ao DB e envolvido em papel 
alumínio para protegê-lo da luz;

2. O tubo com EDTA deverá ser homogeneizado. Com auxílio da segunda pipeta Pasteur, 
0,5 ml de sangue deverá ser transferido para o segundo tubo âmbar do kit de coleta (de-
vidamente identificado como transporte EDTA) e mantido em temperatura de congela-
mento até o momento de envio ao DB. 

3. O tubo com EDTA contendo o volume restante de sangue será destinado ao hemogra-
ma e deve permanecer bem fechado e mantido em temperatura de refrigeração até o 
envio ao DB;

4. Próximo ao horário de recolhimento pela logística do DB, acondicione as amostras de 
acordo com os procedimentos de amostras congeladas e temperatura de refrigeração e 
envie sempre a ficha cadastral junto;
 

5. Atentar para que o tubo de EDTA do Hemograma não tenha contato direto com o gelo 
para evitar hemólise. Garantir que as outras amostras permaneçam congeladas até o 
horário do recolhimento pela logística DB.

Fluxograma do processamento do material biológico na triagem de cada laboratório par-
ceiro.

Coleta de sangue domiciliar (8 mL)

Tubo com EDTA (2 mL)

Aliquotar no lab. local e
transportar para Curitiba

Tubo “Trace” (6 mL) - envolvido
em papel aluminio

Centrifugar tubo trace.
Transferir o soro para outro
tubo Trace e envolvê-lo em
papel alumínio.

Hemograma
(1,5 mL)

Vitamina B1/B6
(0,5 mL)

Congelado
no tubo âmbar =
não centrifugar

Refrigerado 
até 24 horas 
no tubo com

 EDTA

Armazenamento
sangue total -80°C

(1x0,7 mL ou 2x0,35 mL)

Coágulo - DescarteSoro (aprox. 3 mL)

Soro congelado 
(envolvido em papel
alumínio)

Toxicologia

Vits. A e E Selenio, Zinco
(0,5 mL) (0,8 mL)

Bioquímica
PCR (0,2 mL)

Hormônios
Ferritina, Folato, Vit. B12, Vit. D

(0,5 mL)
(0,15 mL vol. morto + 0,05 mL

para cada análise)

Lab. 
Parceiro

DB

Homogeneizar por 10 minutos

Hematologia Toxicologia
Vit. B1 e B6

(0,5 mL)

Hemograma
(1,5 mL)

Armazenamento
de soro -80°C

(1x0,7 mL ou 2x0,35 mL)
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11. MONITORAMENTO DA TEMPERATURA

Seguirá em anexo, junto com o kit, uma planilha de moni-
toramento de temperatura, para que seja seguido o pro-
cesso conforme descrito abaixo.

1. Ponto 0: Armazenamento dos tubos coletados na resi-
dência  em caixa térmica.

2. Ponto 1: Medir temperatura conforme procedimento 
interno de monitoramento de cada laboratório na chega-
da dos materiais na triagem local e registrar na planilha 
anexa.

3. Ponto 2: Medir temperatura dos materiais no momento 
do recolhimento pela logística DB, e colocar a planilha 
junto aos materiais a serem enviados no saco de trans-
porte que contem a etiqueta onde deverá ser preenchido 
os dados existentes na mesma.

6. Na janela "Relatório de Requisições", preencher as datas "Inicial" e "Final", e a situação 
que deseja o relatório. Clicar em "Imprimir" para o relatório ser gerado.
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3. O tubo com EDTA contendo o volume restante de sangue será destinado ao hemogra-
ma e deve permanecer bem fechado e mantido em temperatura de refrigeração até o 
envio ao DB;

4. Próximo ao horário de recolhimento pela logística do DB, acondicione as amostras de 
acordo com os procedimentos de amostras congeladas e temperatura de refrigeração e 
envie sempre a ficha cadastral junto;
 

Relatório de envio

1°

2°



12. RECEBIMENTO DO MATERIAL BIOLÓGICO 
NO LABORATÓRIO CENTRAL

Para recebimento de amostras deve ser utilizada a tela "Recebe Unidade Produtiva", no 
sistema Matrix Diagnosis, com os filtros Entrega do Material, Recebe UP e Unidade Pro-
dutiva ativados. Todas as amostras devem ser bipadas no leitor de código de barras e 
a partir desse momento o status da amostra passa a ser “Recebido UP”. Conforme o 
recebimento das amostras, o sistema informará para qual destino deverá ser encami-
nhado.

12.1. AMOSTRAS REFERENTES AO PROJETO ENANI - FLUXO DIFERENCIADO

Essas amostras devem ser separadas da rotina normal pela URA e encaminhadas para 
a Unidade Produtiva em saco identificado como “ENANI”, para que os mesmos sejam 
facilmente identificados. Essas amostras devem ser recebidas pelo colaborador respon-
sável pelo processo de amostras ENANI, que também se torna responsável pela entrega 
das amostras de baixa aos setores técnicos, que devido ao fluxo desenhado e acordado, 
devem ser encaminhadas aos setores técnicos com urgência. Essas amostras nunca 
deverão ser deixadas na pendência da Triagem. Em caso de dúvida ou inconformidades 
com a amostra, entrar em contato Coordenação Executiva do Projeto.

12.1.1 AMOSTRAS CONGELADAS
 
Ao receber amostras congeladas, o colaborador responsável pelo processo deverá reali-
zar o processo de confirmação de coleta manual das mesmas, e manter as amostras no 
freezer do setor Triagem até o encaminhamento aos setores técnicos. Ao encaminhar as 
amostras aos setores técnicos, o colaborador responsável pelo projeto deverá aguardar 
o colaborador do setor responsável pela análise do exame dar entrada nas amostras no 
sistema Matrix Diagnosis ou Matrix Connect, certificando-se que não houve falhas no 
processo e evitando a perda da estabilidade da amostra.

121.2 RECEBIMENTO DE NOVA COLETA 

As recoletas devem ser retriadas pelo responsável do projeto. O laboratório deverá 
enviar a amostra separadamente e identificada que se trata de uma nova amostra de 
recoleta.

12.1.3 AMOSTRAS SOB-RESTRIÇÃO

As amostras que chegarem fora das condições ideais preconizadas para análise do 
exame deverão ser segregadas em uma estante identificada como "Amostras Sob Restri-
ção", que posteriormente serão analisadas por um colaborador específico que verificará 
as condições da amostra para proceder ou não com o andamento do exame. Em caso de 
necessidade de uma nova amostra, a coleta será executada pelo Laboratório Parceiro 
somente após a autorização da Coordenação Executiva do Projeto. Esta autorização será 
feita por e-mail. 
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TRIAGEM DB: RECEBIMENTO DAS AMOSTRAS

SUBSTITUIÇÃO NA TRIAGEM

Chegarão na triagem as amostras com final 51, 53 e 54. Após a leitura dos códigos de 
barras na tela da triagem, o sistema solicitará a substituição das numerações da etiqueta 
reserva pela numeração gerada no sistema.

Ao passar a amostra final 51 na tela de triagem, o sistema abrirá uma janela para realizar 
a substituição, selecionar o exame HEMO com o meio de coleta TBEDTA e clicar em OK.

Ao bipar a amostra final 53, realizar a substituição pela amostra com os exames VITB1
e VITB6.

Ao bipar a amostra final 54, realizar a substituição pela amostra com o exame VITA.
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Após essas ações esses exames serão encamilhados para análise e os demais ficarão 
aguardando.

Encaminhar as amostras para seus setores de destino e seguir o fluxo de bola ama-
rela estabelecido pela produção.
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13. APOIO À AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA

Orientações sobre a medição do comprimento da criança com menos de 2
anos no Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (ENANI)

A medição do comprimento de crianças menores de 2 anos (até 100 cm) será feita com 
o infantômetro abaixo.

Cursor móvel Cursor fixo

Para a realização da medida são necessárias 2 pessoas (o entrevistador e o coletador de 
sangue) além da a juda de uma terceira pessoa que será, em geral, a mãe.

Atenção: Lave a mão, se possível, e sempre use o álcool gel, antes de realizar as medi-
ções.

O papel de cada um é:

Coletador de sangue:

Posicionar-se na extremidade do cursor 
fixo e o apoiar na cintura para melhor esta-
bilidade. O coletador de sangue irá segurar 
a cabeça da criança gentilmente mas com 
segurança garantindo que ela permaneça 
em posição, sem movimento.

24 Manual de Coleta e Envio de Amostras



O Coletador de sangue deve garantir que a 
cabeça fique imóvel apoiada firmemente na 
extremidade do infantômetro, com o pescoço 
reto e o queixo afastado do peito e o eixo dos 
olhos fazendo um ângulo de 90º com o infan-
tômetro.

Entrevistador:

Posicionar-se na outra extremi-
dade do infantômetro, segurar 
os joelhos/pernas da criança 
com uma das mãos, e aproxi-
mar, com a outra mão, o cursor 
móvel até os pés da criança 
ficarem em um ângulo de 90º 
com o infantômetro para fazer 
a medição.

Mãe:

A mãe despe a criança e a coloca sobre o 
infantômetro com a cabeça em direção ao 
cursor fixo (quando o coletador de sangue 
segurará a cabeça da criança) e os pés em 
direção à outra extremidade, quando o entre-
vistador segurará os joelhos/pernas para a 
medição.

Posicionamento das pessoas envolvidas na medição
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FERRITINA

Código do exame: FERRI

Descrição do exame: FERRITINA

Material: SORO

Meio de coleta: Tubo Trace (sem aditivo)

Rotina: Diária

Estabilidade: A amostra é estável por até 7 dias refrigerada entre 2°C e 8°C.

Preparo: Jejum aconselhável de 4 horas.

Transporte: Transportar refrigerado (2°C a 8°C).

Rejeição: Amostras hemolisadas serão rejeitadas.

Método: QUIMIOLUMINESCÊNCIA.

Valor de Referência

Homens: 23,9 a 336,2 ng/mL

Mulheres: 11,0 a 306,8 ng/mL

Crianças:

Recém natos......:  25,0 a 200,0 ng/mL

1 mês............: 200,0 a 600,0 ng/mL

2 a 5 meses......:  50,0 a 200,0 ng/mL

6 meses a 15 anos:   7,0 a 140,0 ng/mL

VITAMINA E

14. DESCRIÇÃO DOS EXAMES

Código do exame: VITE

Descrição do exame: Vitamina E

Material: Soro ou plasma congelado e protegido da luz

Meio de coleta: Tubo Trace (sem aditivo)

Rotina: Diária

Estabilidade: A amostra é estável por até 30 dias congelada a -20°C

Preparo: Jejum aconselhável de 4 horas.

Transporte: Transportar congelado.

Rejeição: Amostras hemolisadas, descongeladas, desprotegida da luz, sem identifi-
cação, com volume insuficiente, em recipiente aberto ou com contaminação evi-
dente.

Método: Cromatografia Líquida - HPLC.

Valor de Referência

0 a 17 anos: 3,8 a 18,4 mg/L

Adultos: 5,0 a 20,0 mg/L                                                

Deficiência: abaixo de 3,0 mg/L                                                          

Excesso: acima de 40,0 mg/L      
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Valor de referência: 

Avaliação do risco de doença cardiovascular

Risco baixo: Inferior a 1,00 mg/L

Risco médio: 1,00 a 3,00 mg/L

Risco alto.: Superior a 3,00 mg/L

Avaliação de processos inflamatórios e/ou infecciosos:  

Negativo: Inferior a 5,00 mg/L

VITAMINA A

Código do exame: VITA

Descrição do exame: VITAMINA A

Material: Soro ou plasma congelado e protegido da luz.

Meio de coleta: Tubo âmbar.

Rotina: Segunda a sexta-feira.

Prazo: 3 dias úteis.

Estabilidade: A amostra é estável por até 30 dias congelada a -20°C.

Preparo: Jejum de 4 horas ou mais.

Coleta: A amostra pode ser soro ou plasma. O sangue é coletado pela manhã 
em jejum e antes de qualquer medicação. A amostra deve ser extraída com 
garroteamento leve e cuidado para prevenir a hemólise.

Rejeição: Amostra hemolisada, descongelada, desprotegida da luz, sem identi-
ficação, com volume insuficiente, em recipiente aberto ou com contaminação 
evidente.

Transporte: Transportar protegido da luz e congelado (-20°C).

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA – HPLC.

Valor de referência

1 a 6 anos: 0,2 a 0,4 mg/L

7 a 12 anos:0,3 a 0,5 mg/L

Maiores de 13 anos e Adultos: 0,3 - 0,7 mg/L

VITAMINA B1

Código do exame: VITB1

Descrição do exame: VITAMINA B1

Material: SANGUE TOTAL PROTEGIDO DA LUZ E CONGELADO

Meio de coleta: Tubo de EDTA.

Rotina: Segunda a sexta-feira.

Prazo: 5 dias úteis.

Estabilidade: A amostra é estável por 7 dias refrigerada entre 2°C e 8°C ou por 
até 2 semanas congelada a -20°C.

Preparo: Jejum de 4 horas ou mais.

ZINCO

Código do exame: ZNS

Descrição do exame: ZINCO SÉRICO

Material: SORO

Meio de coleta: Tubo trace (sem aditivo).

Rotina: Diária

Estabilidade: A amostra é estável por até 7 dias refrigerada entre 2°C e 8°C.

Preparo: Jejum aconselhável de 4 horas.

Coleta: Coletar a amostra em tubo do tipo trace sem aditivo e sem ativador de coá-
gulo. Após a coleta, aguardar retração do coágulo e em seguida, centrifugar. Trans-
ferir por inversão o soro obtido para outro tubo Trace. Manipular o mínimo possível 
a amostra. Caso sejam solicitados outros exames para o mesmo paciente coletar um 
tubo específico para Zinco e outros tubos para os demais exames.

Rejeição: Amostras hemolisadas serão rejeitadas.

Transporte: Transportar refrigerado (2°C a 8°C).

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - 
ICP/MS.

Valor de referência

70,0 a 120,0 µg/dL

IBMP*: 150,0 µg/dL

*IBMP: Índice Biológico Máximo Permitido segundo NR7, 1994, TEM.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação 
nacionais e internacionais."

FOLATO

Código do exame: AFOLI

Descrição do exame: ÁCIDO FÓLICO

Material: SORO

Meio de coleta: Tubo trace (sem aditivo).

Rotina: Diária

Estabilidade: A amostra é estável por até 7 dias refrigerada entre 2°C e 8°C ou por 
até 30 dias congelada -10°C.

Preparo: Jejum aconselhável de 4 horas.

Rejeição: Amostras com qualquer grau de hemólise não serão dosadas.

Transporte: Transportar refrigerado (2°C a 8°C).

Método: QUIMIOLUMINESCÊNCIA.

Valor de referência: Superior a 3,10 ng/mL 



SELÊNIO

Código do exame: SELEN

Descrição do exame: SELÊNIO SÉRICO

Material: SORO

Meio de coleta: Tubo trace (sem aditivo).

Rotina: Diária

Estabilidade: A amostra é estável por até 7 dias refrigerada entre 2°C e 8°C.

Preparo: Medicação: Carbamazepina, fenitoína e ácido valproico podem causar diminui-
ção do selênio sérico. Corticóides e ácido ascórbico podem elevar as concentrações do 
analito.

Coleta: Coletar a amostra em tubo do tipo trace sem aditivo e sem ativador de coágulo. 
Após a coleta, aguardar retração do coágulo e em seguida centrifugar. Transferir por 
inversão o soro obtido para outro tubo Trace. 

Rejeição: Amostras sem identificação, inadequadas, insuficientes, recipiente aberto ou 
danificado serão rejeitadas.

Transporte: Transportar refrigerado (2°C a 8°C).

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - 
ICP/MS.

Valor de referência 

46,0 a 143,0 µg/L

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacio-
nais e internacionais."
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PCR
Código do exame: PCR

Descrição do exame: PROTEÍNA C REATIVA - ULTRASSENSÍVEL

Material: SORO

Meio de coleta: Tubo trace (sem aditivo).

Rotina: Diária.

Estabilidade: A amostra é estável por até 10 dias refrigerada entre 2°C e 8°C.

Preparo: Jejum aconselhável de 4 horas.

Coleta: Realizar coleta utilizando material e meio de coleta adequados. Após retratação 
completa do coágulo, centrifugar a amostra e acondicionar corretamente.

Rejeição: Amostras fora da estabilidade serão rejeitadas.

Transporte: Transportar refirgerado (2°C a 8°C).

Método: IMUNOTURBIDIMETRIA

Valor de referência: Risco baixo: inferior a 1,00 mg/L

Risco médio: 1,00 a 3,00 mg/L

Risco alto: superior a 3,00 mg/L 

Avaliação de processos inflamatórios e/ou infecciosos: 

Negativo: inferior a 5,00 mg/L



Valor de referência: 

Avaliação do risco de doença cardiovascular

Risco baixo: Inferior a 1,00 mg/L

Risco médio: 1,00 a 3,00 mg/L

Risco alto.: Superior a 3,00 mg/L

Avaliação de processos inflamatórios e/ou infecciosos:  

Negativo: Inferior a 5,00 mg/L

VITAMINA A

Código do exame: VITA

Descrição do exame: VITAMINA A

Material: Soro ou plasma congelado e protegido da luz.

Meio de coleta: Tubo âmbar.

Rotina: Segunda a sexta-feira.

Prazo: 3 dias úteis.

Estabilidade: A amostra é estável por até 30 dias congelada a -20°C.

Preparo: Jejum de 4 horas ou mais.

Coleta: A amostra pode ser soro ou plasma. O sangue é coletado pela manhã 
em jejum e antes de qualquer medicação. A amostra deve ser extraída com 
garroteamento leve e cuidado para prevenir a hemólise.

Rejeição: Amostra hemolisada, descongelada, desprotegida da luz, sem identi-
ficação, com volume insuficiente, em recipiente aberto ou com contaminação 
evidente.

Transporte: Transportar protegido da luz e congelado (-20°C).

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA – HPLC.

Valor de referência

1 a 6 anos: 0,2 a 0,4 mg/L

7 a 12 anos:0,3 a 0,5 mg/L

Maiores de 13 anos e Adultos: 0,3 - 0,7 mg/L

VITAMINA B1

Código do exame: VITB1

Descrição do exame: VITAMINA B1

Material: SANGUE TOTAL PROTEGIDO DA LUZ E CONGELADO

Meio de coleta: Tubo de EDTA.

Rotina: Segunda a sexta-feira.

Prazo: 5 dias úteis.

Estabilidade: A amostra é estável por 7 dias refrigerada entre 2°C e 8°C ou por 
até 2 semanas congelada a -20°C.

Preparo: Jejum de 4 horas ou mais.

VITAMINA B6
Código do exame: VITB6

Descrição do exame: VITAMINA B6

Material: Sangue total protegido da luz e congelado.

Meio de coleta: Tubo com EDTA.

Rotina: Diária

Estabilidade: A amostra é estável por 7 dias refrigerada entre 2°C e 8°C ou por até 
2 semanas congelada a -20°C.

Preparo: Jejum de 4 horas ou mais.

Coleta: O sangue deve ser coletado pela manhã em jejum e antes de qualquer me-
dicação. A amostra deve ser extraída com garroteamento leve e com cuidado para 
prevenir hemólise. Assim que coletada, a amostra deve ser protegida da luz e arma-
zenada em temperatura abaixo de -18°C.

Rejeição: Amostra descongelada, desprotegida da luz, sem identificação, com 
volume insuficiente, em tubo inadequado, em recipiente aberto ou com contamina-
ção evidente. 

Transporte: Transportar protegido da luz e congelado (-20°C).

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA – HPLC.

Valor de referência: 8,7 a 27,2 ug/L

Código do exame: VB12

Descrição do Exame: VITAMINA B12

Material: SORO

Meio de coleta: Tubo trace (sem aditivo).

Rotina: Diária.

Estabilidade: A amostra é estável por até 72 horas refrigerada entre 2°C e 8°C.

Preparo: Jejum aconselhável de 4 horas.

Coleta: Realizar coleta utilizando material e meio de coleta adequados. Após retra-
ção completa do coágulo, centrifugar a amostra e acondicionar corretamente.

Rejeição: Amostras com qualquer grau de hemólise não serão dosadas. Amostras 
em tubo inadequado, tubo vazado, tubo não identificado ou fora do prazo de esta-
bilidade.

Transporte: Transportar refrigerado (2°C a 8°C).

Método: QUIMIOLUMINESCÊNCIA.

Valor de referência

Valores normais: 180 a 914 pg/mL

Indeterminados.: 145 a 180 pg/mL

Carência.......: Inferior a 145 pg/Ml

VITAMINA B12

SELÊNIO

Código do exame: SELEN

Descrição do exame: SELÊNIO SÉRICO

Material: SORO

Meio de coleta: Tubo trace (sem aditivo).

Rotina: Diária

Estabilidade: A amostra é estável por até 7 dias refrigerada entre 2°C e 8°C.

Preparo: Medicação: Carbamazepina, fenitoína e ácido valproico podem causar diminui-
ção do selênio sérico. Corticóides e ácido ascórbico podem elevar as concentrações do 
analito.

Coleta: Coletar a amostra em tubo do tipo trace sem aditivo e sem ativador de coágulo. 
Após a coleta, aguardar retração do coágulo e em seguida centrifugar. Transferir por 
inversão o soro obtido para outro tubo Trace. 

Rejeição: Amostras sem identificação, inadequadas, insuficientes, recipiente aberto ou 
danificado serão rejeitadas.

Transporte: Transportar refrigerado (2°C a 8°C).

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - 
ICP/MS.

Valor de referência 

46,0 a 143,0 µg/L

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacio-
nais e internacionais."
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Valor de referência: 

Avaliação do risco de doença cardiovascular

Risco baixo: Inferior a 1,00 mg/L

Risco médio: 1,00 a 3,00 mg/L

Risco alto.: Superior a 3,00 mg/L

Avaliação de processos inflamatórios e/ou infecciosos:  

Negativo: Inferior a 5,00 mg/L

VITAMINA A

Código do exame: VITA

Descrição do exame: VITAMINA A

Material: Soro ou plasma congelado e protegido da luz.

Meio de coleta: Tubo âmbar.

Rotina: Segunda a sexta-feira.

Prazo: 3 dias úteis.

Estabilidade: A amostra é estável por até 30 dias congelada a -20°C.

Preparo: Jejum de 4 horas ou mais.

Coleta: A amostra pode ser soro ou plasma. O sangue é coletado pela manhã 
em jejum e antes de qualquer medicação. A amostra deve ser extraída com 
garroteamento leve e cuidado para prevenir a hemólise.

Rejeição: Amostra hemolisada, descongelada, desprotegida da luz, sem identi-
ficação, com volume insuficiente, em recipiente aberto ou com contaminação 
evidente.

Transporte: Transportar protegido da luz e congelado (-20°C).

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA – HPLC.

Valor de referência

1 a 6 anos: 0,2 a 0,4 mg/L

7 a 12 anos:0,3 a 0,5 mg/L

Maiores de 13 anos e Adultos: 0,3 - 0,7 mg/L

VITAMINA B1

Código do exame: VITB1

Descrição do exame: VITAMINA B1

Material: SANGUE TOTAL PROTEGIDO DA LUZ E CONGELADO

Meio de coleta: Tubo de EDTA.

Rotina: Segunda a sexta-feira.

Prazo: 5 dias úteis.

Estabilidade: A amostra é estável por 7 dias refrigerada entre 2°C e 8°C ou por 
até 2 semanas congelada a -20°C.

Preparo: Jejum de 4 horas ou mais.

VITAMINA D
Código do exame: VIT25

Descrição do exame: VITAMINA D - 25 HIDROXI

Material: SORO

Meio de coleta: Tubo Trace (sem aditivo).

Rotina: Diária

Estabilidade: A amostra é estável por 7 dias refrigerada entre 2°C e 8°C.

Preparo: Jejum aconselhável de 4 horas.

Coleta: Realizar coleta utilizando material e meio de coleta adequados. Após retração 
completa do coágulo, centrifugar a amostra e acondicionar corretamente.

Rejeição: Amostras fortemente hemolisadas serão rejeitadas.

Transporte: Transportar refrigerado (2°C a 8°C).

Método: QUIMIOLUMINESCÊNCIA

Valor de referência 

Até 60 anos......: Superior a 20,0 ng/mL

Grupos de risco*.: Entre 30,0 e 60,0 ng/mL

Risco de toxicidade e hipercalcemia: Superior a 100,0 ng/mL

* Grupos de risco: idosos (acima de 60 anos), indivíduos com fraturas ou  quedas recor-
rentes,  gestantes e lactantes, osteoporose (primária e secundária), doenças osteometa-
bólicas,  tais como raquitismo, osteomalácia,  hiperparatireoidismo,  doença renal crôni-
ca,  síndromes de má-absorção,  como após cirurgia bariátrica e doença inflamatória 
intestinal,  medicações  que  possam interferir com a formação e degradação da Vitami-
na D,  tais como:  terapia antirretroviral, glicocorticoides  e anticonvulsivantes, neoplasias 
malignas, sarcopenia e diabetes.

VITAMINA A

Código do exame: VITA

Descrição do exame: VITAMINA A

Material: Soro ou plasma congelado e protegido da luz.

Meio de coleta: Tubo âmbar.

Rotina: Segunda a sexta-feira.

Prazo: 3 dias úteis.

Estabilidade: A amostra é estável por até 30 dias congelada a -20°C.

Preparo: Jejum de 4 horas ou mais.

Coleta: A amostra pode ser soro ou plasma. O sangue é coletado pela manhã em jejum e 
antes de qualquer medicação. A amostra deve ser extraída com garroteamento leve e 
cuidado para prevenir a hemólise.

VITAMINA B6
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VITAMINA D
Código do exame: VIT25

Descrição do exame: VITAMINA D - 25 HIDROXI

Material: SORO

Meio de coleta: Tubo Trace (sem aditivo).

Rotina: Diária

Estabilidade: A amostra é estável por 7 dias refrigerada entre 2°C e 8°C.

Preparo: Jejum aconselhável de 4 horas.

Coleta: Realizar coleta utilizando material e meio de coleta adequados. Após retração 
completa do coágulo, centrifugar a amostra e acondicionar corretamente.

Rejeição: Amostras fortemente hemolisadas serão rejeitadas.

Transporte: Transportar refrigerado (2°C a 8°C).

Método: QUIMIOLUMINESCÊNCIA

Valor de referência 

Até 60 anos......: Superior a 20,0 ng/mL

Grupos de risco*.: Entre 30,0 e 60,0 ng/mL

Risco de toxicidade e hipercalcemia: Superior a 100,0 ng/mL

* Grupos de risco: idosos (acima de 60 anos), indivíduos com fraturas ou  quedas recor-
rentes,  gestantes e lactantes, osteoporose (primária e secundária), doenças osteometa-
bólicas,  tais como raquitismo, osteomalácia,  hiperparatireoidismo,  doença renal crôni-
ca,  síndromes de má-absorção,  como após cirurgia bariátrica e doença inflamatória 
intestinal,  medicações  que  possam interferir com a formação e degradação da Vitami-
na D,  tais como:  terapia antirretroviral, glicocorticoides  e anticonvulsivantes, neoplasias 
malignas, sarcopenia e diabetes.

VITAMINA A

Código do exame: VITA

Descrição do exame: VITAMINA A

Material: Soro ou plasma congelado e protegido da luz.

Meio de coleta: Tubo âmbar.

Rotina: Segunda a sexta-feira.

Prazo: 3 dias úteis.

Estabilidade: A amostra é estável por até 30 dias congelada a -20°C.

Preparo: Jejum de 4 horas ou mais.

Coleta: A amostra pode ser soro ou plasma. O sangue é coletado pela manhã em jejum e 
antes de qualquer medicação. A amostra deve ser extraída com garroteamento leve e 
cuidado para prevenir a hemólise.

HEMOGRAMA
Código do exame: SLHEM
Descrição do exame: HEMOGRAMA SEM LÂMINA
Material: SANGUE TOTAL
Meio de coleta: Tubo com EDTA (roxo).
Rotina: Diária
Estabilidade: A amostra é estável por 24 horas em temperatura ambiente ou por 
até 48 horas refrigerada entre 2°C e 8°C.
Preparo:  Jejum aconselhável de 4 horas.
Coleta: Coletar 2 mL de sangue total em EDTA, homogeinizar de 5 a 8 vezes e 
refrigerar para transporte.
Rejeição: Amostras fortemente hemolisadas (+++), lipemia acentuada, presença 
de coágulos, material com volume inferior ao solicitado serão rejeitadas, 
Método: RESISTIVIDADE - IMPEDÂNCIA – MICROSCOPIA.
Valor de Referência

Rejeição: Amostra hemolisada, descongelada, desprotegida da luz, sem identificação, 
com volume insuficiente, em recipiente aberto ou com contaminação evidente.

Transporte: Transportar protegido da luz e congelado (-20°C).

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA – HPLC.

Valor de referência

1 a 6 anos: 0,2 a 0,4 mg/L

7 a 12 anos:0,3 a 0,5 mg/L

Maiores de 13 anos e Adultos: 0,3 - 0,7 mg/L
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VITAMINA B1

Código do exame: VITB1
Descrição do exame: Vitamina B1
Material: Sangue Total congelado e protegido da luz
Meio de coleta: Tubo de EDTA
Rotina: Diária
Estabilidade: A amostra é estável por 7 dias refrigerada entre 2°C e 8°C ou por 
até 2 semanas congelada a -20°C.
Preparo: Jejum aconselhável de 4 horas.
Transporte: Transportar protegido da luz e congelado.
Rejeição: Amostras hemolisadas, descongeladas, desprotegida da luz, sem iden-
tificação, com volume insuficiente, em recipiente aberto ou com contaminação 
evidente.
Método: Cromatografia Líquida - HPLC.
Valor de Referência: 28 a 85 ug/L



PARÂMETROS DESCRIÇÃO UNIDADE SEXO IDADE MINIMA IDADE MÁXIMA VALOR DE REFEFÊNCIA
RBC ERITRÓCITOS milhões/mm³ * 0d 1d 3.9  a 5.5 milhões/mm³
RBC ERITRÓCITOS milhões/mm³ * 1d 7d 3.9  a 6 milhões/mm³
RBC ERITRÓCITOS milhões/mm³ * 8d 14d 3.6  a 6 milhões/mm³
RBC ERITRÓCITOS milhões/mm³ * 15d 1m 3.0  a 5.5 milhões/mm³
RBC ERITRÓCITOS milhões/mm³ * 2m 5m 3.1  a 4.5 milhões/mm³
RBC ERITRÓCITOS milhões/mm³ * 6m 1 a 3.7  a 6 milhões/mm³
RBC ERITRÓCITOS milhões/mm³ * 2a 3 a 4.1  a 5.1 milhões/mm³
RBC ERITRÓCITOS milhões/mm³ F 3 a 5 a 4.1  a 5.2 milhões/mm³
RBC ERITRÓCITOS milhões/mm³ M 3 a 5 a 4.1  a 5.3 milhões/mm³
RBC ERITRÓCITOS milhões/mm³ F 6 a 11 a 4.1  a 5.3 milhões/mm³
RBC ERITRÓCITOS milhões/mm³ M 6 a 11 a 4.2  a 5.1 milhões/mm³
RBC ERITRÓCITOS milhões/mm³ F 12 a 15 a 4.1  a 5.2 milhões/mm³
RBC ERITRÓCITOS milhões/mm³ M 12 a 15 a 4.1  a 5.2 milhões/mm³
RBC ERITRÓCITOS milhões/mm³ F 15 a * 3.9 a 5.3 milhões/mm³
RBC ERITRÓCITOS milhões/mm³ M 15 a * 4.3  a 6 milhões/mm³
RES2 HEMOGLOBINA g/dL * 0d 1d 13.5 a 22.0 g/dL
RES2 HEMOGLOBINA g/dL * 1d 7d 13.5 a 22.0 g/dL
RES2 HEMOGLOBINA g/dL * 8d 14d 12.5 a 21.0 g/dL
RES2 HEMOGLOBINA g/dL * 15d 1m 10.0 a 20.0 g/dL
RES2 HEMOGLOBINA g/dL * 2m 5m 10.0 a 14.0 g/dL
RES2 HEMOGLOBINA g/dL * 6m 1 a 10.5 a 13.5 g/dL
RES2 HEMOGLOBINA g/dL * 2a 3 a 11.0 a 14.0 g/dL
RES2 HEMOGLOBINA g/dL F 3 a 5 a 11.8 a 14.7 g/dL
RES2 HEMOGLOBINA g/dL M 3 a 5 a 11.0 a 14.5 g/dL
RES2 HEMOGLOBINA g/dL F 6 a 11 a 12.0 a 14.5 g/dL
RES2 HEMOGLOBINA g/dL M 6 a 11 a 12.0 a 14.0 g/dL
RES2 HEMOGLOBINA g/dL F 12 a 15 a 12.2 a 14.8 g/dL
RES2 HEMOGLOBINA g/dL M 12 a 15 a 12.8 a 16.0 g/dL
RES2 HEMOGLOBINA g/dL F 15 a * 12.0 a 16.0 g/dL
RES2 HEMOGLOBINA g/dL M 15 a * 13.0 a 17.8 g/dL
RES3 HEMATOCRITO % * 0d 1d 42 a 60 %
RES3 HEMATOCRITO % * 1d 7d 42 a 60 %
RES3 HEMATOCRITO % * 8d 14d 39 a 60 %
RES3 HEMATOCRITO % * 15d 1m 31 a 55 %
RES3 HEMATOCRITO % * 2m 5m 28 a 42 %
RES3 HEMATOCRITO % * 6m 1 a 33 a 40 %
RES3 HEMATOCRITO % * 2a 3 a 33 a 42 %
RES3 HEMATOCRITO % F 3 a 5 a 35 a 44 %
RES3 HEMATOCRITO % M 3 a 5 a 33 a 43 %
RES3 HEMATOCRITO % F 6 a 11 a 35.7 a 43 %
RES3 HEMATOCRITO % M 6 a 11 a 35.8 a 42.4 %
RES3 HEMATOCRITO % F 12 a 15 a 36.3 a 43.4 %
RES3 HEMATOCRITO % M 12 a 15 a 37.3 a 47.3 %
RES3 HEMATOCRITO % F 15 a * 36 a 48 %
RES3 HEMATOCRITO % M 15 a * 41 a 54 %
RES5 VCM µm³ * 1d * 101 a 128 µm³
RES5 VCM µm³ * 2d * 101 a 122 µm³
RES5 VCM µm³ * 3d 4d 95 a 121 µm³
RES5 VCM µm³ * 5d 6d 95 a 123 µm³
RES5 VCM µm³ * 7d * 96 a 129 µm³
RES5 VCM µm³ * 1s 2s 90 a 131 µm³
RES5 VCM µm³ * 2s 3s 90 a 119 µm³
RES5 VCM µm³ * 1m * 85 a  119µm³
RES5 VCM µm³ * 2m 6m 74 a 108 µm³
RES5 VCM µm³ * 7m 2 a 70 a 90 µm³
RES5 VCM µm³ * 2 a 6 a 75 a 90 µm³
RES5 VCM µm³ * 6 a 12 a 77 a 95 µm³
RES5 VCM µm³ F 13a * 80 a 99 µm³
RES5 VCM µm³ M 13a * 80 a 99 µm³
RES4 HCM pg * 0d 30d 27 a 31 pg
RES4 HCM pg * 1 m 11 m 25 a 29 pg
RES4 HCM pg * 1 a 2 a 25 a 29 pg

VALOR DE REFERÊNCIA DO HEMOGRAMA

HEMOGRAMA
Código do exame: SLHEM
Descrição do exame: HEMOGRAMA SEM LÂMINA
Material: SANGUE TOTAL
Meio de coleta: Tubo com EDTA (roxo).
Rotina: Diária
Estabilidade: A amostra é estável por 24 horas em temperatura ambiente ou por 
até 48 horas refrigerada entre 2°C e 8°C.
Preparo:  Jejum aconselhável de 4 horas.
Coleta: Coletar 2 mL de sangue total em EDTA, homogeinizar de 5 a 8 vezes e 
refrigerar para transporte.
Rejeição: Amostras fortemente hemolisadas (+++), lipemia acentuada, presença 
de coágulos, material com volume inferior ao solicitado serão rejeitadas, 
Método: RESISTIVIDADE - IMPEDÂNCIA – MICROSCOPIA.
Valor de Referência

Rejeição: Amostra hemolisada, descongelada, desprotegida da luz, sem identificação, 
com volume insuficiente, em recipiente aberto ou com contaminação evidente.

Transporte: Transportar protegido da luz e congelado (-20°C).

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA – HPLC.

Valor de referência

1 a 6 anos: 0,2 a 0,4 mg/L

7 a 12 anos:0,3 a 0,5 mg/L

Maiores de 13 anos e Adultos: 0,3 - 0,7 mg/L
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VITAMINA B1

Código do exame: VITB1
Descrição do exame: Vitamina B1
Material: Sangue Total congelado e protegido da luz
Meio de coleta: Tubo de EDTA
Rotina: Diária
Estabilidade: A amostra é estável por 7 dias refrigerada entre 2°C e 8°C ou por 
até 2 semanas congelada a -20°C.
Preparo: Jejum aconselhável de 4 horas.
Transporte: Transportar protegido da luz e congelado.
Rejeição: Amostras hemolisadas, descongeladas, desprotegida da luz, sem iden-
tificação, com volume insuficiente, em recipiente aberto ou com contaminação 
evidente.
Método: Cromatografia Líquida - HPLC.
Valor de Referência: 28 a 85 ug/L



RES5 VCM µm³ * 2m 6m 74 a 108 µm³
RES5 VCM µm³ * 7m 2 a 70 a 90 µm³
RES5 VCM µm³ * 2 a 6 a 75 a 90 µm³
RES5 VCM µm³ * 6 a 12 a 77 a 95 µm³
RES5 VCM µm³ F 13a * 80 a 99 µm³
RES5 VCM µm³ M 13a * 80 a 99 µm³
RES4 HCM pg * 0d 30d 27 a 31 pg
RES4 HCM pg * 1 m 11 m 25 a 29 pg
RES4 HCM pg * 1 a 2 a 25 a 29 pg
RES4 HCM pg * 3 a 10 a 26 a 29 pg
RES4 HCM pg * 10 a 12 a 26 a 29 pg
RES4 HCM pg F 13 a * 27 a 33 pg
RES4 HCM pg M 13 a * 27 a 33 pg
RES6 CHCM g/dL * 0d 6m 30 a 36 g/dL
RES6 CHCM g/dL * 7m 2 a 31 a 36 g/dL
RES6 CHCM g/dL * 2 a 6 a 31 a 36 g/dL
RES6 CHCM g/dL * 6 a 12 a 31 a 36 g/dL
RES6 CHCM g/dL F 13 a * 32 a 36 g/dL
RES6 CHCM g/dL M 13 a * 32 a 36 g/dL
RES7 RDW % * 0d 30d 12 a 15.4 %
RES7 RDW % * 31 d 180 d 12 a 15.4 %
RES7 RDW % * 181 d 2 a 12 a 15.4 %
RES7 RDW % * 2 a 6 a 12 a 15.4 %
RES7 RDW % * 6 a 12 a 12 a 15.4 %
RES7 RDW % F 13 a * 12 a 15.4 %
RES7 RDW % M 13 a * 12 a 15.4 %

OBSV1 Observação 1 série vermelha
OBSV2 Observação 2 série vermelha
RES1 LEUCÓCITOS /mm³ * 0d 3 a 5000 a 15000 /mm³
RES1 LEUCÓCITOS /mm³ * 4 a 14 a 4500 a 11000 /mm³
RES1 LEUCÓCITOS /mm³ * 14 a * 3600 a 11000 /mm³

BASTP BASTONETES % * 0d 3 a 2 a 8 %
BASTP BASTONETES % * 4 a 14 a 2 a 4 %
BASTP BASTONETES % * 14 a * 0  a 5 %
BAST BASTONETES /mm³ * 0d 3 a 100 a 1200 /mm³
BAST BASTONETES /mm³ * 4 a 14 a 90 a 440 /mm³
BAST BASTONETES /mm³ * 14 a * 0 a 600 /mm³
SEGP SEGMENTADOS % * 0d 3 a 20 a 40 %
SEGP SEGMENTADOS % * 4 a 14 a 35 a 55 %
SEGP SEGMENTADOS % * 14 a * 40 a 78 %
SEG SEGMENTADOS /mm³ * 0d 3 a 1000 a 6000 /mm³
SEG SEGMENTADOS /mm³ * 4 a 14 a 1575 a 6050 /mm³
SEG SEGMENTADOS /mm³ * 14 a * 1440 a 9000 /mm³

EOSP EOSINÓFILOS % * 0d 3 a 4 a 10 %
EOSP EOSINÓFILOS % * 4 a 14 a 4 a 8 %
EOSP EOSINÓFILOS % * 14 a * 1 a 5 %
EOS EOSINÓFILOS /mm³ * 0d 3 a 200 a 1500 /mm³
EOS EOSINÓFILOS /mm³ * 4 a 14 a 180 a 880 /mm³
EOS EOSINÓFILOS /mm³ * 14 a * 36 a 600 /mm³

BASOP BASÓFILOS % * 0d 3 a 0 a 1 %
BASOP BASÓFILOS % * 4 a 14 a 0 a 1 %
BASOP BASÓFILOS % * 14 a * 0  a 2 %
BASO BASÓFILOS /mm³ M 0d 3 a 50 a 150 /mm³
BASO BASÓFILOS /mm³ F 4 a 14 a 45 a 110 /mm³
BASO BASÓFILOS /mm³ * 14 a * 0 a 240 /mm³

LINFOP LINFÓCITOS TÍPICOS % * 0d 3 a 40 a 60 %
LINFOP LINFÓCITOS TÍPICOS % * 4 a 14 a 30 a 55 %
LINFOP LINFÓCITOS TÍPICOS % * 14 a * 20 a 50 %
LINFO LINFÓCITOS TÍPICOS /mm³ * 0d 3 a 2000 a 9000 /mm³
LINFO LINFÓCITOS TÍPICOS /mm³ * 4 a 14 a 1350 a 6050 /mm³
LINFO LINFÓCITOS TÍPICOS /mm³ * 14 a * 720 a 5040 /mm³

MONOP MONÓCITOS % * 0d 3 a 4  a 10 %
MONOP MONÓCITOS % * 4 a 14 a 4  a 10 %
MONOP MONÓCITOS % * 14 a * 2  a 10 %
MONO MONÓCITOS /mm³ * 0d 3 a 200  a 1500 /mm³
MONO MONÓCITOS /mm³ * 4 a 14 a 180  a 1100 /mm³
MONO MONÓCITOS /mm³ * 14 a * 36 a 1440 /mm³
MIELOP MIELOP % *
MIELO MIELO 10³/mm³ *
METAP METAP % *
META META 10³/mm³ *

PROMIP PROMIP % *

VALOR DE REFERÊNCIA DO HEMOGRAMA

RES5 VCM µm³ * 5d 6d 95 a 123 µm³
RES5 VCM µm³ * 7d * 96 a 129 µm³
RES5 VCM µm³ * 1s 2s 90 a 131 µm³
RES5 VCM µm³ * 2s 3s 90 a 119 µm³
RES5 VCM µm³ * 1m * 85 a  119µm³
RES5 VCM µm³ * 2m 6m 74 a 108 µm³
RES5 VCM µm³ * 7m 2 a 70 a 90 µm³
RES5 VCM µm³ * 2 a 6 a 75 a 90 µm³
RES5 VCM µm³ * 6 a 12 a 77 a 95 µm³
RES5 VCM µm³ F 13a * 80 a 99 µm³
RES5 VCM µm³ M 13a * 80 a 99 µm³
RES4 HCM pg * 0d 30d 27 a 31 pg
RES4 HCM pg * 1 m 11 m 25 a 29 pg
RES4 HCM pg * 1 a 2 a 25 a 29 pg
RES4 HCM pg * 3 a 10 a 26 a 29 pg
RES4 HCM pg * 10 a 12 a 26 a 29 pg
RES4 HCM pg F 13 a * 27 a 33 pg
RES4 HCM pg M 13 a * 27 a 33 pg
RES6 CHCM g/dL * 0d 6m 30 a 36 g/dL
RES6 CHCM g/dL * 7m 2 a 31 a 36 g/dL
RES6 CHCM g/dL * 2 a 6 a 31 a 36 g/dL
RES6 CHCM g/dL * 6 a 12 a 31 a 36 g/dL
RES6 CHCM g/dL F 13 a * 32 a 36 g/dL
RES6 CHCM g/dL M 13 a * 32 a 36 g/dL
RES7 RDW % * 0d 30d 12 a 15.4 %
RES7 RDW % * 31 d 180 d 12 a 15.4 %
RES7 RDW % * 181 d 2 a 12 a 15.4 %
RES7 RDW % * 2 a 6 a 12 a 15.4 %
RES7 RDW % * 6 a 12 a 12 a 15.4 %
RES7 RDW % F 13 a * 12 a 15.4 %
RES7 RDW % M 13 a * 12 a 15.4 %

OBSV1 Observação 1 série vermelha
OBSV2 Observação 2 série vermelha
RES1 LEUCÓCITOS /mm³ * 0d 3 a 5000 a 15000 /mm³
RES1 LEUCÓCITOS /mm³ * 4 a 14 a 4500 a 11000 /mm³
RES1 LEUCÓCITOS /mm³ * 14 a * 3600 a 11000 /mm³

BASTP BASTONETES % * 0d 3 a 2 a 8 %
BASTP BASTONETES % * 4 a 14 a 2 a 4 %
BASTP BASTONETES % * 14 a * 0  a 5 %
BAST BASTONETES /mm³ * 0d 3 a 100 a 1200 /mm³
BAST BASTONETES /mm³ * 4 a 14 a 90 a 440 /mm³
BAST BASTONETES /mm³ * 14 a * 0 a 600 /mm³
SEGP SEGMENTADOS % * 0d 3 a 20 a 40 %
SEGP SEGMENTADOS % * 4 a 14 a 35 a 55 %
SEGP SEGMENTADOS % * 14 a * 40 a 78 %
SEG SEGMENTADOS /mm³ * 0d 3 a 1000 a 6000 /mm³
SEG SEGMENTADOS /mm³ * 4 a 14 a 1575 a 6050 /mm³
SEG SEGMENTADOS /mm³ * 14 a * 1440 a 9000 /mm³

EOSP EOSINÓFILOS % * 0d 3 a 4 a 10 %
EOSP EOSINÓFILOS % * 4 a 14 a 4 a 8 %
EOSP EOSINÓFILOS % * 14 a * 1 a 5 %
EOS EOSINÓFILOS /mm³ * 0d 3 a 200 a 1500 /mm³
EOS EOSINÓFILOS /mm³ * 4 a 14 a 180 a 880 /mm³
EOS EOSINÓFILOS /mm³ * 14 a * 36 a 600 /mm³

BASOP BASÓFILOS % * 0d 3 a 0 a 1 %
BASOP BASÓFILOS % * 4 a 14 a 0 a 1 %
BASOP BASÓFILOS % * 14 a * 0  a 2 %
BASO BASÓFILOS /mm³ M 0d 3 a 50 a 150 /mm³
BASO BASÓFILOS /mm³ F 4 a 14 a 45 a 110 /mm³
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MONOP MONÓCITOS % * 4 a 14 a 4  a 10 %
MONOP MONÓCITOS % * 14 a * 2  a 10 %
MONO MONÓCITOS /mm³ * 0d 3 a 200  a 1500 /mm³
MONO MONÓCITOS /mm³ * 4 a 14 a 180  a 1100 /mm³
MONO MONÓCITOS /mm³ * 14 a * 36 a 1440 /mm³
MIELOP MIELOP % *
MIELO MIELO 10³/mm³ *
METAP METAP % *
META META 10³/mm³ *

PROMIP PROMIP % *
PROMI PROMI 10³/mm³ *
CEIMAP CEIMAP % *
CEIMA CEIMA 10³/mm³ *
LINFTP LINFTP % *
LINFAT LINFAT 10³/mm³ *

RES1 PLA /mm³ * 0m 6m 150000 a 350000 /mm³
RES1 PLA /mm³ * 7m * 150000 a 450000 /mm³

VALOR DE REFERÊNCIA DO HEMOGRAMA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Recomendações da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial 
para coleta de sangue venoso – 2. ed. Barueri, SP : Minha Editora, 2010

DIAGNÓSTICOS DO BRASIL. Guia de exames. Disponível em: < http://diagnosticosdo-
brasil.com.br/guia/> Acesso em: 31 ago. 2018.

34 Manual de Coleta e Envio de Amostras



Manual de Coleta Simplificado – Projeto ENANI

1. Apresentação: 

O Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (ENANI) avaliará aproxima-
damente 15.000 crianças entre 6 a 59 meses,  em 123 municípios de todo os esta-
dos.

2. Contatos: 

• Dra Maria Inês: assessora da coordenação do projeto - responsável em interme-
diar e alinhar ações do DB frente aos protocolos aprovados pela UFRJ. 
• Paula Normando: pesquisadora responsável por representar a Coordenação 
Executiva do Projeto – controle das coletas de sangue e avaliação dos resultados.
• DB/Supervisores/Representantes/Assessoria Científica: contato com o laborató-
rio parceiro envolvendo apresentação do projeto, treinamento de coleta e admi-
nistração de todo os processos.
• Science: treinamento do teste antropométrico e alinhamento de horários e con-
tatos para agendamento.

Science faz contato
 prévio telefonico com
 laboratório parceiro 
para levantamento
 de datas possíveis

Science agenda
 com a família

Science informa 
laboratório parceiro 

a data agendada

3. Agendamento Coleta do Sangue:
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5. kit de Coleta:

Cada kit de coleta será composto por:

Agulha descartável com trava de segurança

Pipeta Pasteur descartável

Scalp 21G 

Seringa 10 mL 

Álcool swab

Tubo EDTA 2,0 mL

Tubo seco de transporte âmbar

Tubo Trace 6,0 mL

Recorte papel aluminio 15x20 cm

1

1

2

1

1

1

1

1

2

2

1

1

ITEM QUANTIDADE

*levar material de apoio, como luvas descartáveis, garrote, algodão, álcool 70%, 
seringas, agulhas, scalpes, recipiente para material perfuro cortante e caixa tér-
mica com termômetro.



6. Coleta Domiciliar e Processamento das Amostras

Apresentar à familia
 o kit de coleta e os
 procedimentos a 
serem realizados

Preencher o Formulário
 do Paciente com os 

dados solicitados

Colar a etiqueta
 1 no Formulário do 

Paciente

Etiquetar os tubos: 
EDTA e Trace 
(transparente)

Proceder à coleta 
visando obter 8,0 mL

 de sangue.

Respeitar o ordem 
dos tubos: 

1.Trace : até 6,0 mL 
2.EDTA: 2,0 mL 

Homogeneizar o EDTA 
 de 8 a 10 vezes e o 

Trace 2 vezes (envolvido
em papel aluminio)

Colocar os materiais
 na caixa térmica e 

anotar a temperatura 
do seu interior no

 Formulário

Encaminhar os 
materiais de modo 

que cheguem em até 
2 horas no lab.

Cadastrar os exames
 no DB Fácil utilizando 

o grupo 105017 que
 englobará os 12

 exames

Preparar os 
materiais 

para transporte

Tubo EDTA: retirar 0,5 
mL e transferir para um 

tubo de transporte 
âmbar e congelar (vit 

B1 e B6).

Tubo EDTA: refrigerar 
o 1,5 mL restante
 (hemograma);

Tubo trace: centrifugar
 por 10 min. e retirar 

o soro (aprox. 3,0 mL)

Transferir o soro para 
tubo de transporte trace 

(envolvê-lo em papel 
alumínio): congelar 

(toxicologia, bioquímica 
e hormônios)

*permitido o máximo de 2 tentativas de coleta e é proibido qualquer coleta arterial 
 (jugular, femural, etc).
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Coleta de sangue domiciliar (8 mL)

Tubo com EDTA (2 mL)

Aliquotar no lab. local e
transportar para Curitiba

Tubo “Trace” (6 mL) - envolvido
em papel aluminio

Centrifugar tubo trace.
Transferir o soro para outro tubo
Trace e envolvê-lo em papel
alumínio.

Hemograma
(1,5 mL)

Vitamina B1/B6
(0,5 mL)

Congelado
no tubo âmbar =
não centrifugar

Refrigerado
 até 24 horas
 no tubo com

 EDTA

Armazenamento
sangue total -80°C

(1x0,7 mL ou 2x0,35 mL)

Coágulo - DescarteSoro (aprox. 3 mL)

Soro congelado 
(envolvido em papel
alumínio)

Toxicologia

Vits. A e E Selenio, Zinco
(0,5 mL) (0,8 mL)

Bioquímica
PCR (0,2 mL)

Hormônios
Ferritina, Folato, Vit. B12, Vit. D

(0,5 mL)
(0,15 mL vol. morto + 0,05 mL

para cada análise)

Lab. 
Parceiro

DB

Homogeneizar por 10 minutos

Hematologia Toxicologia
Vit. B1 e B6

(0,5 mL)

Hemograma
(1,5 mL)

Armazenamento
de soro -80°C

(1x0,7 mL ou 2x0,35 mL)



2º Passo: 
Enrolar totalmente o tubo Trace com o papel alumínio.

3º Passo: 
Dobrar as pontas do papel alumínio para evitar que se
solte durante o transporte.

Acondicionamento do soro para transporte: 

Proceder com os mesmos passos acima, com a diferença de que haverá soro ao invés de 
sangue total no tubo Trace.

8. PASSO A PASSO DO ENVOLVIMENTO DO TUBO
TRACE EM PAPEL ALUMÍNIO

1º Passo: 
imediatamente após a coleta, homogeneização  e 
etiquetagem do tubo Trace, colocá-lo sobre um dos
recortes de papel alumínio, de forma que fique 
estendido sobre o lado maior, conforme a foto ao lado.

Momento da coleta:
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Etiquetagem correta do tubo trace com papel alumínio: 

Forma Correta: 

SEMPRE colocar etiqueta diretamente no tubo Trace, conforme imagem abaixo.

Forma Incorreta: 

NUNCA colocar etiqueta no papel alumínio. Ver imagem abaixo.

x
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*Importante: administrar volume de sangue a ser dispensado no tubo trace, de modo que 
sempre sobre os 2,0 mL para o tubo EDTA, ou seja, em caso de coletas difíceis o tubo trace 
poderá ficar com um volume inferior ao solicitado, contanto que o tubo com EDTA  sempre 
esteja com seu volume completo. 

8. Cadastro dos materiais – DB Fácil:

-Instalado previamente pela TI do DB;
-Serão utilizadas as etiquetas préimpressas com o número do pedido:

Etiqueta 1: Possui o número do pedido e deve ser colada no formulário 
de coleta

Etiqueta 2 - final 51: a ser colada no tubo com EDTA.

Etiqueta 3 - final 52: a ser colada no tubo trace.

Etiqueta 4 - final 53: a ser colada no tubo ambar para 
transporte de sangue total (proveniente do tubo com 
EDTA).

Etiqueta 5 - final 54: a ser colada no tubo trace para 
transporte do soro (após centrifugação).

*Cadastrar o código 105017 que englobará os 12 exames do perfil para cada paciente: 
hemograma, vitaminas A, B1, B6, B12, D, E, ácido fólico, ferritina, PCR, selênio e zinco.

9. Monitoramento da Temperatura:

As demais temperaturas 
serão verificadas: logística, 
URA e Unidades Operacio-
nais (Sorocaba, Recife e/ou 

SJP).

T2: Laboratório
parceiro

T1: Coleta 
na residência

A serem registradas 
no Formulário do 
Paciente.
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10. Fluxo de Recebimento do Material na Unidade Produtiva do DB:

Laboratório Logística URA DB
Sorocaba/ Recife/

 SJP
Triagem Entrada 

diferenciada
nos setores

Tubo EDTA 1,5mL
refrigerado:
hematologia

(hemograma)

Armazenamento
-80C

Liberação
dos laudos

Bioquímica
(PCR)

Hormônios
(ferritina, ácido
fólico e Vit.  D)

Tubo TRACE
 envolvido em papel

aluminio
3mL, congelado:

Toxicologia (Vit. A,
Vit. E, Selênio,

Zinco)

Liberação
dos laudos

Armazenamento
-80C

11. Apoio a Avaliação Antropométrica:

Os coletadores do laboratório serão treinados pelos entrevistadores da Science a auxiliar 
na medida de comprimento do corpo de crianças inferiores a 2 anos de idade. 

No momento da medição o coletador deverá segurar gentilmente a cabeça da criança 
posicionada no infantômetro, mas com segurança garantindo que ela permaneça em 
posição, sem movimento.
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Fatores Críticos:

• Tempo de transporte da coleta até o laboratório: máximo 2 horas.

• Temperatura da maleta térmica elevada. Ideal 2 a 8ºC.

• Exposição prolongada à luz nos tubos após a coleta (embalar os 2 tubos Trace  em 

• Demora no congelamento da amostra: sangue total para Vitamina B1/B6.

• Demora na centrifugação e congelamento da amostra: soro para demais exames.

• Hemograma com logística superior a 24 horas.

papel aluminio).

Tubo âmbar 0,5mL
congelado:
toxicologia 

(vitaminas B1 e B6)



www.linkedin.com/company/diagnósticos-do-brasil

www.facebook.com//diagnosticosdobrasil

www.diagnosticosdobrasil.com.br


