
Preparação de amostras para análise hematológica
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A qualidade da amostra é essencial para obter bons resultados que irão refletir de maneira acurada a condição do paciente. Pequenos detalhes no  
momento da coleta da amostra podem afetar sua qualidade e comprometer a confiança nos resultados. As diretrizes fornecidas abaixo visam reduzir 
erros pré-analíticos, como a hemólise e agregação plaquetária.

Procedimento Boas práticas Efeito

Seleção do 
material

IDEXX aconselha o uso de agulhas calibre 21, ou no mínimo calibre 23.  
Agulhas menores podem causar hemólise e estimular a agregação plaquetária 
(Greenwell, Epstein and Brain, 2014; Lippi et al., 2006; WHO Guidelines, 2010).

$RBC, $Hct,
#MCHC, $PLT,

agregação 
plaquetária

Recomenda-se utilizar seringas e agulhas de boa qualidade, uma vez que materiais de baixa 
qualidade podem propiciar a lise celular. Se a primeira tentativa de punção falhar, recomenda-

se substituir a agulha, pois esta perde sua capacidade de corte já após o primeiro uso.
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Preparo 
do local de 

coleta

Tricotomize o local da coleta e/ou limpe com álcool isopropílico, permitindo que seque por 
30 segundos antes de realizar a venopunção. Evite utilizar iodo povidine, pois o uso deste 

pode alterar os testes laboratoriais (WHO Guidelines 2010).

Análise 
bioquímica 

(#Potassium, 
#Phosphorus)

Flexionar excessivamente a pata do animal pode causar hemólise 
(Ialongo and Bernardini, 2016).

$RBC, $Hct,
#MCHC

Aplique o torniquete a uma distância adequada do local de coleta e por não mais do que 
um minuto a fim de prevenir a hemoconcentração (Ialongo and Bernardini, 2016).
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Carregando 
a amostra no 

analisador

É importante inspecionar o tubo em busca de coágulos para garantir a qualidade da 
amostra e prevenir danos ao analisador.

Obstrução 
do fluxo da 

amostra

Inverta manualmente a amostra 10 vezes para ressuspender as células,  
ou mantenha a amostra no homogeneizador automático por 30 segundos.  

Quando a amostra não é homogeneizada, diversos parâmetros são afetados. 
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Venopunção

A escolha da veia depende da preferência do veterinário, porém a IDEXX incentiva a 
seleção de veias de maior diâmetro. As opções incluem veias como a jugular,  

a cefálica e a safena (Crow, Walshaw and Boyle, 2009; Romatowski, 2012).

Uma vez que o local foi determinado, insira a agulha com o bisel voltado para cima.  
Se a primeira tentativa falhar, é aconselhável selecionar outra veia para coleta de sangue 

a fim de evitar agregação plaquetária.

$PLT,
agregação 
plaquetária

O uso de cateteres ou gotejamento para obter amostra de sangue pode afetar sua 
qualidade (WHO Guidelines 2010). Também é fortemente aconselhável não dobrar a 

agulha, pois isso pode causar hemólise e agregação plaquetária. 
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Manipulação 
de amostras

Ao utilizar seringa e agulha, permita que o vácuo do tubo aspire a amostra.  
Aplicar muita pressão ao êmbolo da seringa pode causar hemólise 

(Ialongo & Bernardini 2016; WHO Guidelines 2010). Outra opção é transferir a amostra 
suavemente a amostra ao tubos após remover a agulha e a tampa do tubo.

$RBC, $Hct,
#MCHC

Resultados semelhantes serão obtidos ao se utilizar vacutainer e microtubos,  
desde que os volumes de preenchimento recomendados pelo fabricante sejam respeitados 

(Whittemore & Flatland 2010). Se o volume de amostra estiver abaixo do recomendado, 
ocorrerá hemodiluição; se estiver acima, a amostra coagulará.

$MCV, $PLT

Após transferir a amostra, inverta o tubo gentilmente por 10 segundos para 
misturá-la ao EDTA. Movimentos muito vigorosos provocarão hemólise  

(WHO Guidelines 2010).
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