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Prefácio
Injeção segura é aquela que não causa lesão em quem a recebe, não expõe o provedor a qualquer risco 
evitável e não resulta em entulho prejudicial à comunidade. Práticas de injeção perigosas podem levar à 
transmissão de patógenos hematogênicos e à morbidade com eles associada. 

Para assegurar o uso racional e seguro de injeções em todo o mundo, são necessárias melhores práticas 
de segurança na sua aplicação. A responsabilidade por garantir a segurança das injeções recai nos 
governos nacionais, nos que prescrevem, administram e recebem injeções e na comunidade em geral. A 
Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece essa responsabilidade de seus estados membros e os 
desafios que eles enfrentam. Através do programa de Segurança das Injeções da OMS e da Rede Global 
de Segurança das Injeções (SIGN – cuja secretaria é hospedada pela OMS), a organização demonstra seu 
empenho em prevenir a transmissão de doenças relacionada com injeções, para pacientes, profissionais 
de saúde e a comunidade em geral, mediante o uso racional e seguro de injeções. A OMS e a SIGN 
reconhecem a importância da prevenção e controle de infecções para a segurança das injeções. 

A estratégia da OMS para o uso seguro e apropriado de injeções em todo o mundo tem quatro objetivos: 
formular políticas e planos nacionais para o uso seguro e apropriado de injeções; • 
assegurar a qualidade e segurança do equipamento de injeção; • 
facilitar o acesso equitativo às práticas e equipamento de injeção seguros; e• 
efetivar o uso apropriado, racional e econômico das injeções. • 

De acordo com esses objetivos, a SIGN criou este jogo de ferramentas para segurança das injeções e 
procedimentos correlatos. 

O jogo de ferramentas cobre elementos normais de precaução pertinentes à transmissão dos agentes 
patogênicos transmitidos pelo sangue em virtude de práticas de injeção perigosas em serviços de atenção 
de saúde. O documento ajudará a aumentar a consciência dos trabalhadores em saúde da importância das 
precauções ordinárias pertinentes à segurança das injeções. Sua meta principal são os profissionais de 
saúde ativamente ocupados na administração dos diversos tipos de injeção em todos os serviços de saúde 
e similares, particularmente no nível periférico. Contudo, outras pessoas que aplicam injeções podem 
considerar útil este jogo de ferramentas. 

As principais áreas por elas cobertas são: 
agentes patogênicos transmitidos pelo sangue devido ao uso práticas de injeção perigosas; • 
elementos relevantes das precauções ordinárias e da correspondente barreira de proteção; • 
melhores práticas de injeção e práticas correlatas de controle e prevenção de infecções; e• 
fatores de risco ocupacional e sua gestão. • 

A jogo de ferramentas é ilustrado com os desenhos práticos que fazem dele uma fonte de referência fácil 
para o usuário e podem ser usados para produzir pôsteres, cartões mnemônicos e planilhas de cálculo. A 
OMS também produziu um aide-memoire para apresentar o tema ao leitor. 

Recomenda-se observar o que diz o jogo de ferramentas, que deverá melhorar a segurança das injeções 
tanto para o paciente como para o e profissional de saúde. 

Selma Khamassi, MD, MSc  
Segurança das Injeções e Controle das Infecções Correlatas  
Secretaria da Rede Global de Segurança das Injeções (SIGN)  
Sistemas e Serviços de Saúde/Departamento de Tecnologias Essenciais em Saúde/Imaginologia para 
Diagnóstico e Dispositivos Médicos  
OMS, Genebra, Suíça

Prefácio
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1 Antecedentes
O tratamento médico tem por finalidade salvara a vida e melhorar a saúde, e todos os profissionais de 
saúde têm a responsabilidade de prevenir a transmissão de infecções associadas à atenção de saúde. 
A observância de práticas de injeção seguras e o controle de infecções correlatas fazem parte dessa 
responsabilidade, protegendo os pacientes e os profissionais de saúde. 

O que é uma injeção segura (1)
Considera-se seguro o procedimento de injeção, flebotomia (tiragem de sangue), 
lancetada ou inserção de dispositivo intravenoso (tirando sangue) que: 

não causa dano ao recebedor; • 
não expõe o provedor a qualquer risco evitável; e• 
não resulta em qualquer entulho que seja perigoso para outras pessoas. • 

1.1 Injeção perigosa
Injeções perigosas podem resultar na transmissão de ampla variedade de agentes patogênicos, inclusive 
vírus, bactérias, fungos e parasitas (2). Podem também causar eventos adversos não infecciosos tais 
como abscessos e reações tóxicas. A reutilização de seringas ou agulhas, comum em muitas situações, 
expõe os pacientes a agentes patogênicos, quer diretamente (via equipamento contaminado), quer 
indiretamente (via vasilhame médico contaminado) (3, 4). Os riscos provenientes de práticas de injeção 
perigosas já estão bem documentados para o três agentes patogênicos transmitido pelo sangue – vírus 
da imunodeficiência humana (HIV), vírus da hepatite B (VHB) e vírus da hepatite C (VHC). A carga 
global de doenças causadas por práticas de injeção perigosa estimada para o ano 2000 para tais agentes 
patogênicos incluiu (3):

21 milhões de infecções por VHB (32% de novas infecções por VHB)• 
2 milhões de infecções por VHC (40% de novas infecções por VHC)• 
260.000 infecções pelo HIV (5% de nova infecção pelo HIV). • 

Esses agentes patogênicos transmitidos pelo sangue contribuem também para uma proporção estimada 
de 4,4% das infecções por HIV e 39% das infecções por VHB e VHC atribuídas a lesões ocupacionais 
(5). Entre profissionais de saúde suscetíveis que não recebem profilaxia pós-exposição (PPE), o risco de 
infecção devida a lesão por picada de agulha é de 23-62% para VHB e 0-7% para VHC (6). As infecções 
podem ser também transmitidas (a outros profissionais de saúde e a pacientes) devido à contaminação 
cruzada das mãos de pessoal da saúde, de medicamentos, equipamento e dispositivos clínicos ou de 
superfícies ambientais. Técnicas de injeção e procedimentos adequados contribuem, portanto, para a 
segurança tanto do paciente como do profissional de saúde (1).

1.2 Finalidade e alcance
A finalidade deste jogo de ferramentas é promover a implantação das práticas seguras associadas aos 
seguintes procedimentos médicos: 

injeções com agulhas intradérmicas, subcutâneas e intramusculares; • 
infusões e injeções intravenosas; • 
injeções dentais; • 
flebotomia; e• 
procedimentos com lanceta. • 

1      Antecedentes
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O documento complementa e amplia as atuais diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) e 
materiais similares. A jogo de ferramentas descreve: 

boas práticas de injeção (Capítulo 2); • 
boas práticas para flebotomia e coleta do sangue (Capítulo 3); e• 
avaliação e gestão de riscos e lesões ocupacionais (Capítulo 4). • 

Termos importantes relativos à segurança das injeções estão incluídos no glossário. Documentos-chave 
de referência estão no CD-ROM e na lista de referências. Todos esses documentos podem ser copiados 
para fins de treinamento, contanto que a fonte seja reconhecida. 

1.3 Público alvo
Este jogo de ferramentas deve ser usado para guiar o treinamento e a prática diária de todos os 
profissionais nos serviços de saúde públicos e privados. Tem em vista principalmente trabalhadores que 
aplicam injeções ou tiram sangue e os que lidam com resíduos clínicos. Contudo, será útil também para 
administradores de serviços de saúde, responsáveis pela política e prática de controle de infecções e 
responsáveis pela compra de equipamento de injeção e outros materiais para atenção de saúde. 

1.4 Transmissão de vírus conduzidos pelo sangue
O risco de transmissão de infecções conduzidas pelo sangue depende do agente patogênico em questão 
e do volume e tipo da exposição sanguínea (7-9). Agentes patogênicos como o VHB, VHC e HIV 
(discutido adiante) podem ser transmitidos sem que haja contaminação sanguínea visível. 

As doenças transmitidas por vetores, como a malária, também podem ser transmitidas pelo sangue, mas 
requerem grandes volumes, como os que ocorrem numa transfusão. As infecções transmissíveis por 
transfusão são cobertas em outros documentos sobre segurança do sangue. 

1.4.1 Vírus da hepatite B
A infecção por VHB recém contraída é com frequência assintomática – somente 30-50% das crianças 
de mais de 5 anos e dos adultos apresentam sinais clínicos ou sintomas iniciais (10). A taxa de letalidade 
entre pessoas com casos notificados de hepatite B sintomática aguda é de 0,5-1,0 (11).

A infecção crônica por VHB se desenvolve em cerca de 90% dos infectados quando ainda lactentes, 30% 
das crianças menores de 5 anos infectadas e menos de 5% dos infectados maiores de 5 anos (10). Em 
termos gerais, mais de 25% dos que se tornam cronicamente infectados na infância e 15% dos que ficam 
cronicamente infectados após a infância morrem prematuramente de cirrose ou câncer hepático (10, 11).

Não há tratamento específico para hepatite B aguda; o tratamento da infecção crônica pelo VHB custa 
caro e muitas vezes não é disponível. 

O VHB é transmitido mediante exposição percutânea ou mucosa a sangue ou líquidos corporais 
infecciosos. Podem também ocorrer infecções devidas a exposições não percebidas, como a inoculação 
em arranhões cutâneos, lesões ou superfícies mucosas (12). Detectou-se antígeno de superfície da 
hepatite B (que indica infecção crônica) em múltiplos líquidos corporais; presença de infecção, contudo, 
só foi demonstrada em soro, sêmen e saliva (10).
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O VHB apresenta maior concentração no soro, com concentrações menores no sêmen e na saliva. O 
vírus é relativamente estável no meio ambiente e permanece viável por 7 dias ou mais em superfícies 
ambientais à temperatura ambiente (10). Entre profissionais de saúde suscetíveis, o risco de infecção por 
VHB após lesão por picada de agulha envolvendo uma fonte positiva para VHB é de 23-62% (5, 6, 12). 
Intervenções imediatas e apropriada,s com as medidas de PPE, podem reduzir esse risco. Recomenda-se, 
porém, vacinar os profissionais de saúde, inclusive os que manipulam resíduos, com a vacina contra a 
hepatite B. A vacina deve ser dada durante o treinamento de pré-serviço para os que não a receberam na 
infância (ver o Capítulo 4) (13).

1.4.2 Vírus da hepatite C
As pessoas com infecção aguda por VHC são caracteristicamente assintomáticas ou têm uma doença 
clínica branda. Podem-se detectar anticorpos contra VHC (anti-VHC) em 80% dos pacientes entro de 15 
semanas após a exposição, e em 97% por 6 meses após a exposição (14). Ocorre infecção crônica por 
VHC em 75-85% dos indivíduos infectados (14, 15).

A maioria das pessoas permanece assintomática até surgir cirrose ou doença hepática terminal, que ocorre 
em aproximadamente 10-20% das pessoas infectadas dentro de 20-30 anos (14, 15). Não há tratamento 
específico para hepatite C aguda; o tratamento da infecção crônica pelo VHC custa caro e muitas vezes 
não é disponível (16).

O VHC é transmitido principalmente por exposições percutâneas a sangue, mas a transmissão é menos 
eficiente do que para o VHB. O VHC é viável no ambiente por pelo menos 16-23 horas (17, 18). O risco 
de transmissão devida a exposição a outros líquidos ou tecidos que não o sangue infectado por VHC não 
está quantificado, mas se espera que seja baixo. Raramente ocorre transmissão por exposição a sangue 
através das mucosas ou da pele não intacta (14-16). A incidência média de seroconversão  anti-VHC após 
uma exposição percutânea acidental de uma fonte positiva para o vírus é de 1,8% (margem: 0-7%) (14). 
Atualmente, não há vacina ou PPE eficaz para VHC (ver o Capítulo 4). 

1.4.3 Vírus da imunodeficiência humana
A transmissão de HIV ocorre por contato sexual, transmissão vertical ou exposição sanguínea devida a 
transfusões de sangue inseguras, práticas inseguras de injeção médica e partilha de agulhas e seringas por 
usuários que injetam drogas (19, 20).

O HIV é menos estável no ambiente e menos transmissível que o VHB ou VHC. Os materiais 
potencialmente contagiosos são sangue e líquidos corporais, sêmen e secreções vaginais que estejam 
visivelmente contaminadas com sangue; outros líquidos corporais são considerados menos infecciosos. 
O HIV causa uma breve infecção primária várias semanas após a exposição e se torna rapidamente 
detectável por testes de anticorpos. A infecção pelo HIV não tem cura, mas o tratamento antirretroviral é 
cada vez mais disponível para a síndrome de imunodeficiência adquirida (AIDS). 

As exposições que apresentam risco de transmissão em meios ocupacionais incluem lesões percutâneas, 
contato de mucosas ou contato da pele não intacta com líquidos potencialmente infectados (12, 21). 
O risco médio de transmissão de HIV após uma exposição percutânea a sangue infectado pelo vírus 
foi estimada em cerca de 0,3% (intervalo de confiança [IC] de 95%: 0,2-0,5%); e após a exposição de 
membranas mucosas, de aproximadamente 0,09% (IC de 95%: 0,006-0,5%). O risco de exposição através 
de pele não intacta não está quantificado, mas calcula-se que é inferior ao de exposição de mucosas. 
Diretrizes para o uso de PPE antirretroviral são discutidas no Capítulo 4. 

1      Antecedentes
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1.5 Estratégias de prevenção
A eliminação das injeções desnecessárias é a melhor maneira de prevenir infecções associadas à injeção. 
Em alguns países, até 70% das injeções são clinicamente desnecessárias (22). Quando pode ser feito, o 
tratamento eficaz por outras vias (oral ou retal) é preferível, porque reduz a possível exposição a sangue e 
a agentes infecciosos, diminuindo assim os riscos de infecção (ver Apêndice X). 

A inoculação dos profissionais de saúde com vacina contra a hepatite B é importante para proteger tanto 
esses profissionais como os pacientes. 

Os métodos para reduzir a exposição e prevenir a transmissão de infecções incluem higiene das mãos, 
barreiras de proteção (luvas), manipulação mínima de instrumentos cortantes (incluindo equipamento de 
injeção) e segregação e descarte apropriado de resíduos lixos de objetos perfurocortantes (nota: o material 
perfurocortante consiste de elementos como as agulhas que têm quinas, bordas ou projeções capazes de 
lacerar ou perfurar a pele) (Tabela 1.1). 

As injeções são perigosas quando aplicadas com equipamento ou técnica imprópria ou não estéril. É 
importante evitar contaminação dos medicamentos injetáveis. Separar fisicamente o equipamento e 
material contaminado e o limpo ajuda a prevenir a contaminação cruzada. Por exemplo, o descarte 
imediato de uma seringa e agulha usada em receptáculo de segurança posto ao alcance da mão é o 
primeiro passo na gestão segura de resíduos (23, 24).

Tabela 1. 1 Exemplos das condições que causam riscos na aplicação de injeções ou 
coleta de sangue

Pacientes ou clientes 

Profissionais de saúde que 
aplicam injeções ou coletam 
sangue 

Comunidade ou outros 
profissionais de saúde 

Injeções desnecessárias
Reutilização de equipamento 
de injeção
Seringas e agulhas 
reprocessadas ou não 
estéreis
Falta de higiene das mãos
Contaminação cruzada por: 

falta de higiene das mãos• 
frascos de medicamento • 

Técnica ou local de injeção 
impróprio
Objetos perfurocortantes em 
roupa branca hospitalar ou 
outros lugares inesperados 

Injeções desnecessárias
Reutilização de agulhas usando 
duas mãos
Manipulação de objetos 
perfurocortantes usados
Falta de receptáculo para objetos 
perfurocortantes ao alcance da 
mão
Posicionamento deficiente do 
paciente
Técnica de flebotomia deficiente
Transferência de sangue usando 
duas mãos
Transporte inseguro de sangue
Falta de higiene das mãos
Descarte de objetos 
perfurocortantes não segregados 

Aumento dos resíduos devidos a 
injeções desnecessárias
A eliminação insegura dos 
objetos perfurocortantes 
descartados: 

fora de receptáculos de • 
segurança 
misturados com roupa branca • 
hospitalar
em locais de despejo não • 
seguros

Falta de roupa protetora (botas, 
luvas, etc.) para manipuladores 
de lixo
Reutilização de agulhas ou 
seringas 

A proteção dos profissionais de saúde requer também uma resposta imediata a notificação de exposições 
ocupacionais. A gestão e a profilaxia pós-exposição são discutidas no Capítulo 3. 

A segurança das injeções é componente importante do controle básico de infecções. O conceito de 
“precauções normais”, com práticas seguras obrigatórias, deve ser geralmente aplicado em todas as 
dependências de atenção de saúde, e cada pessoa em tais dependências deve ser considerada uma fonte 
potencial de infecção. Boas práticas de injeção, coleta e manuseio de amostras de sangue e a gestão de 
resíduos são discutidas no capítulo seguinte. 
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2 Boas práticas de injeção
Este capítulo assimila as boas práticas para aplicar as injeções em estabelecimentos de atenção de saúde 
e correlatos. Baseia-se numa variedade de indicadores e na publicação Melhores práticas de controle 
de infecções para injeção com agulhas intradérmicas,subcutâneas e intramusculares (25). O capítulo 
esboça as práticas recomendadas, preparação da pele, preparação e aplicação de injeções e procedimentos 
sanitários pertinentes. 

As boas práticas de injeção descritas visam proteger os pacientes, profissionais de saúde e a comunidade. 

2.1 Práticas gerais de segurança
Esta seção descreve as seguintes práticas, que são recomendadas para a segurança das injeções, be3m 
como práticas pertinentes: 

higiene das mãos; • 
luvas; • 
outros equipamentos de proteção pessoal de uso único; e• 
preparação e desinfecção da epiderme. • 

2.1.1 Higiene das mãos
Higiene manual é um termo geral que se aplica à lavagem das mãos, à lavagem antisséptica das mãos, 
à fricção antisséptica ou à antissepsia cirúrgica manual (26). É a maneira melhor e mais fácil de evitar 
a propagação de microrganismos. A higiene das mãos deve ser feita na forma indicada a seguir, com o 
sabão e água corrente (se mãos estiverem visivelmente sujas), ou com friccionador de álcool (se as mãos 
parecem estar limpas). 

Orientação prática sobre higiene das mãos
Faça a higiene das mãos ANTES de: 

iniciar uma sessão de injeções (isto é, preparação do material de injeção e aplicação injeções); • 
entrar em contato direto com pacientes para procedimentos relacionados com a atenção de saúde; e• 
calçar luvas (verificar primeiro se as mãos estão secas). • 

Faça higiene das mãos DEPOIS: 

de uma sessão de injeções; • 
de qualquer contato direto com pacientes; e• 
de remover as luvas. • 

Pode ser necessário fazer a higiene das mãos entre as injeções, dependendo do meio e se houve contato 
com solo, sangue ou líquidos corporais. 

Evite aplicar injeções se a integridade de sua própria pele estiver comprometida por infecção local ou 
outras afecções dérmicas (por exemplo, dermatite lacrimosa, lesões cutâneas ou cortes), e cubra qualquer 
pequeno corte. 

Indicações e precauções para higiene das mãos são mostradas na Tabela 2.1

2      Boas práticas de injeção
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Tabela 2.1  Indicações e precauções para higiene das mãos

Elementos-chave Indicações Precauções 

Higiene das mãos 
(lavagem das mãos ou 
fricção com álcool)

7 

A higiene das mãos antes e depois 
de um contato com paciente é a mais 
importante de todas as maneiras de 
evitar a propagação de infecções

Quando as mãos estão visivelmente • 
sujas ou contaminadas com material 
proteináceo, lave-as com sabão 
comum ou antibacteriano e água 
corrente, enxugando-as depois com 
toalhas de papel de uso único
Quando as mãos parecem limpas • 
(isto é, não estão visivelmente 
sujas), limpe-as com um produto de 
limpeza manual baseado em álcool 
para descontaminação de rotinas, 
enxugando-as depois com toalhas 
de papel de uso único 

Certificar-se de que as mãos estejam • 
secas antes de iniciar qualquer 
atividade
NÃO usar produtos baseados em álcool • 
para limpeza das mãos quando elas 
estão visivelmente sujas
NÃO usar produtos baseados em • 
álcool para limpeza das mãos após a 
exposição de pele não intacta a sangue 
ou líquidos corporais; em tais casos, 
lave as mãos com sabão comum 
ou antibacteriano e água corrente, 
enxugando-as depois com toalhas de 
papel de uso 

2.1.2 Luvas
Os profissionais de saúde devem usar luvas não estéreis de látex ou sem látex quando entram em contato 
com sangue ou produtos dele derivados (27). Indicações para uso de luvas na prática de injeção são 
mostradas na Tabela 2.2. 

Orientação prática sobre luvas

Tabela 2.2  Indicações para uso de luvas na prática de injeção

Elementos-chave Indicações Precauções 

Uso de luvas

7 

Use luvas não estéreis descartáveis do 
uso único: 

quando há probabilidade de entrar • 
em contato direto com sangue ou 
outros materiais potencialmente 
contagiosos de um paciente 
(por exemplo, líquidos corporais, 
substâncias corporais úmidas e 
saliva [em procedimentos dentais]), 
membranas mucosas e pele não 
intacta
quando faz venopuntura ou injeções • 
de acesso venoso, devido à 
possibilidade de exposição a sangue 
no sítio da punção
se a pele do profissional de saúde • 
NÃO estiver intacta (devido, por 
exemplo, a eczema, rachadura ou 
pele seca)
se a pele do paciente NÃO estiver • 
intacta (devido, por exemplo, a 
eczema, queimaduras ou infecções 
da pele). 

Ao aplicar injeções, NÃO use luvas: 
para injeções intradérmicas, subcutâneas • 
e intramusculares de rotina
se a pele do profissional de saúde estiver • 
intacta
se a pele do paciente estiver intacta. • 

As luvas NÃO protegem contra a picada 
de agulha ou outros ferimentos devidos a 
perfuração por objetos cortantes. Agulhas, 
bisturis e outros objetos perfurocortantes 
devem ser manipulados com extremo 
cuidado.

Nota: Esta tabela contém informações sobre o uso de luvas para a qualquer tipo de injeção. Encontra-se no Anexo A uma tabela 
sobre o uso de luvas em meios gerais de atenção de saúde.
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2.1.3 Outros equipamentos de proteção pessoal de uso único
NãO SãO indicadas máscaras, proteção de olhos e outras roupas protetoras para os procedimentos de 
injeção cobertos por este documento, a menos que se espere exposição a salpicos de sangue. 

Orientação prática sobre equipamento de proteção pessoal de uso único
Quando usar equipamento de proteção pessoal de uso único, descarte esse equipamento imediatamente 
após o uso. 

2.1.4 Preparação e desinfecção cutânea
A Tabela 2.3 mostra os protocolos de preparação da pele para diferentes tipos de injeção. 

Tabela 2.3  Preparação da pele para diferentes tipos de injeção

Preparação e desinfecção da pele 

Tipo de injeção Sabão e água 
Álcool de 60-70%

(álcool isopropílico ou etanol) 

Intradérmica Sim Não 

Subcutânea Sim Não 

Intramuscular
imunização• 
terapêutico • 

Sim
Sima 

Não
Sima 

Acesso venoso Não Sim 
a Não resolvido por falta de insuficiente evidência da necessidade de desinfetar a pele com álcool antes de uma injeção intramuscular; 
justificar-se-iam outros estudos. 
Fonte: Hutin et al.(25).

Orientação prática sobre preparação e desinfecção cutânea
Para desinfetar a pele, dar os seguintes passos (28-30):

Aplicar uma solução baseada em álcool de 60-70% (álcool isopropílico ou etanol) em uma mecha ou bola 1. 
de algodão de uso único. NÃO usar metanol ou álcool metílico, que não são seguros para uso humano. 
Limpar a região partindo do centro do local da injeção para fora, sem passar outra vez pela mesma área. 2. 
Aplicar a solução por 30 que segundos e deixe secar completamente. 3. 

NÃO umedeça o algodão numa vasilha – esta se torna altamente contaminada com 
bactérias das mãos e do ambiente. 
NÃO faça desinfecção da pele com álcool para administração de vacinas. 

2      Boas práticas de injeção
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2.1.5 Resumo de boa prática
Os passos acima descritos são resumidos na Tabela 2.4, a seguir. 

Tabela 2.4  Práticas de controle e prevenção de infecções 

O que se deve fazer O que não se deve fazer 

FAÇA a higiene das mãos (use sabão e água ou 
friccionador de álcool) e lave cuidadosamente, 
inclusive punhos e espaços interdigitais, por 
pelo menos 30 segundos (seguir “Meus 5 
momentos para higiene das mãos”, da OMS a 

NÃO se esquecer lavar as mãos 

USE um par de luvas não estéreis por 
procedimento ou paciente 

NÃO use o mesmo par de luvas para mais de um 
paciente
NÃO lave as luvas para reutilizá-las 

USE um dispositivo de uso único para coleta de 
amostras e tiragem de sangue 

NÃO use a mesma seringa, agulha ou lanceta para 
mais de um paciente 

DESINFETE a pele no local da venopuntura NÃO toque o local da perfuração depois de 
desinfetá-lo 

DESCARTE imediatamente o dispositivo usado 
(a agulha e seringa constituem uma única 
unidade) em um receptáculo forte para objetos 
perfurocortantes 

NÃO deixe solta uma agulha sem proteção fora do 
receptáculo para objetos perfurocortantes

Onde é inevitável reutilizar uma agulha, use 
a técnica da pegar com uma das mãos (ver o 
Anexo B) 

NÃO reencape uma agulha empregando ambas as 
mãos 

SELE o recipiente de material perfurocortante 
com uma tampa resistente a manipulações 
indevidas 

NÃO encha até transbordar nem decante um 
recipiente para material perfurocortante 

COLOCAR os tubos ilustrativos laboratoriais 
em uma gradilha resistente antes de injeção na 
goma de tampa 

NÃO injete em um tubo laboratorial enquanto o 
segura com a outra mão 

Notifique imediatamente qualquer incidente ou 
acidente vinculado a uma agulha ou lesão por 
objeto cortante e procure ajuda; comece a PPE 
o mais breve possível, seguindo os protocolos 

NÃO atrase a PPE após a exposição a material 
potencialmente contaminado; depois de 72 horas a 
PPE NÃO é eficaz 

PPE, profilaxia pós-exposição; OMS, Organização Mundial da Saúde. 
a http://www.who.int/gpsc/5may/background/5moments/en/index.html

2.2 Dispositivos e medicamentos para injeção 
2.2.1 Dispositivos para injeção
Os serviços de saúde devem assegurar que haja um suprimento disponível adequado de dispositivos de 
uso único para permitir que os provedores usem um novo dispositivo para cada procedimento. 

Orientação prática sobre uso de dispositivos para injeção
Ao empregar um dispositivo estéril de uso único (isto é, uma seringa e agulha hipodérmica que não são 
separadas ou manipuladas salvo se for necessário) (25):

use um novo dispositivo para cada procedimento, inclusive para reconstituição de uma unidade de • 
medicação ou vacina; 
inspecione a embalagem do dispositivo para certificar-se de que a barreira protetora não foi violada; e• 
descarte o dispositivo se a embalagem estiver perfurado, rasgada ou danificada por exposição à umidade, ou • 
se a data de vencimento houver passado. 
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2.2.2 Medicação
A Tabela 2.5 mostra os tipos de vasilhame de medicação e recomendações sobre seu uso. 

Tabela 2.5  Recomendações sobre recipientes de medicamento

Tipo de recipiente Recomendações Razão 

Frasco de dose única Preferível Pouca probabilidade de 
contaminação 

Frasco multidose Somente se inevitável Alta probabilidade da 
contaminação se for imperfeita a 
técnica asséptica 

Ampolas Preferíveis as cuja cabeça é 
removida por quebra 

A quebra de uma ampola de vidro 
pode resultar no escapamento 
de partículas do frasco, podendo 
também lesar a pessoa que abre 
a ampola 

Bolsas de líquido ou 
solução (100-1000 ml) 
para reconstituição 

Não recomendadas para injeção 
de rotina 

Alta probabilidade de 
contaminação 

Orientação prática sobre administração de medicamentos
Ao administrar a medicamentos: • 

NÃO use uma única seringa carregada para administrar medicação a vários pacientes (ou seja, uma - 
agulha, uma seringa, um paciente!); 
NÃO mude a agulha para reutilizar a seringa; - 
NÃO use a mesma seringa de mistura para reconstituir vários frascos; e- 
NãO combine as sobras de medicamentos para uso posterior. - 

Frascos de dose única•  – Sempre que possível, use frasco de dose única para cada paciente, a fim de reduzir 
a contaminação cruzada entre pacientes. 
Frascos de dose múltipla•	  – Use frascos de dose múltipla somente se não houver outra opção. 

Abra de cada vez somente um frasco de cada medicamento em cada área de atendimento a - 
pacientes. 
Se possível, mantenha um frasco de dose múltipla para cada paciente e guarde-o com o nome do - 
paciente no frasco em outra sala de tratamento ou medicação. 
NÃO armazene frascos de dose múltipla em enfermaria aberta, onde poderiam ser - 
involuntariamente contaminados com líquido pulverizado ou salpicado. 

Descarte o frasco de dose múltipla:•  
se a esterilidade ou o conteúdo estiver comprometido; - 
se a data ou hora de vencimento já passou (mesmo que o frasco contenha preservativos - 
antimicrobianos); 
se não tiver sido armazenado adequadamente depois de aberto; - 
dentro de 24 horas após abrir, ou depois do prazo recomendado pelo fabricante, se o frasco não - 
contiver preservativos antimicrobianos; e
se constatar que não tem data, é armazenado de maneira imprópria, foi contaminado - 
involuntariamente ou parece estar contaminado, independentemente da data de vencimento. 

Ampolas abertas por pop•  – Sempre que possível, use ampolas pop-open em vez de ampolas que exigem o 
uso de um lima metálica para abrir. Se usar ampola que requer lima metálica para abrir, proteja seus dedos 
com uma barreira limpa (por exemplo, uma pequena almofada de gaze) ao abrir a ampola (25).

2      Boas práticas de injeção
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2.2.3 Preparação de injeções 
As injeções devem ser preparados numa área designada limpa onde seja improvável a contaminação por 
sangue e líquidos corporais(2, 25, 31)

Orientação prática sobre preparação de injeções
Três passos devem ser seguidos ao preparar injeções. 

Mantenha a área de preparação de injeções livre de acumulação para que todas as superfícies possam ser 1. 
facilmente limpas. 
Antes de iniciar a sessão de injeções e sempre que houver contaminação com sangue ou líquidos 2. 
corporais, limpe as superfícies de preparação com álcool de 70% (álcool isopropílico ou etanol) e deixe 
secar. 
Reúna todo o equipamento necessário para injeção: 3. 

agulhas e seringas estéreis de uso único; - 
solução de reconstituições como a água estéril ou diluente específico; - 
compressa de álcool ou algodão absorvente; e- 
receptáculo para objetos perfurocortantes. - 

Procedimento para frascos injetáveis
Desinfete o diafragma de acesso (membrana oclusora) com álcool de 70% (álcool isopropílico ou etanol) 
num chumaço ou bola de algodão antes de perfurar o frasco, e deixe secar ao ar antes de inserir um 
dispositivo no frasco. 

Use seringa e agulha estéril para cada inserção em frasco de dose múltipla. • 
Nunca deixe uma agulha em um frasco de dose múltipla. • 
Uma vez retirada de um frasco de dose múltipla a seringa e agulha carregada, aplicar a injeção tão logo seja • 
possível. 

Rotulagem
Após a reconstituição de um frasco de dose múltipla, rotule o recipiente final de medicação com: • 

data e hora da preparação; - 
tipo e o volume de diluente (se for o caso); - 
concentração final; - 
data de vencimento e hora da reconstituição; e- 
nome e assinatura da pessoa que reconstituiu o medicamento. - 

Para medicamentos de dose múltipla que NÃO requerem reconstituição, adicione uma etiqueta com: • 
data e hora da primeira perfuração do frasco; e- 
nome e a assinatura da pessoa que perfurou o frasco pela primeira vez. - 
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2.2.4 Administração de injeções
Deve ser seguida uma técnica asséptica por todas as injeções. 

Orientação prática sobre administração de injeções
Considerações gerais

Ao aplicar uma injeção: • 
verifique o registro clínico ou a prescrição do medicamento para a medicação, bem como e o nome - 
e a dosagem correspondentes ao paciente; 
faça a higiene das mãos; - 
desinfete a tampa do frasco com o álcool de 60-70% (álcool isopropílico ou etanol) usando-se um - 
chumaço ou bola de algodão; 
abra a embalagem diante do paciente para mostrar que a seringa e a agulha não foram usadas antes; e- 
usando uma seringa e agulha estéril, retire o medicamento da ampola ou frasco. - 

Reconstituição
Se for necessária seringa e agulha estéril para a reconstituição, retire a solução de reconstituições da ampola • 
ou frasco, insira a agulha na tampa de borracha no frasco de dose única ou múltipla e injete a quantidade 
necessária de líquido de reconstituição. 
Misture bem o conteúdo do frasco até que todas as partículas visíveis se tenham dissolvido. • 
Após reconstituir o conteúdo de um frasco de dose múltipla, retire e descarte imediatamente a agulha e a • 
seringa como uma única unidade, num recipiente para objetos perfurocortantes. 

Sistema sem agulha
Se houver sistema sem agulha disponível: • 

limpe o a tampa de borracha do frasco de dose múltipla com um chumaço embebido em álcool; - 
insira a espiga no frasco de dose múltipla; - 
limpe a entrada do sistema sem agulha com um chumaço embebido em álcool; - 
retire da embalagem uma seringa estéril; - 
insira a bocal da seringa na entrada do sistema; - 
retire o medicamento reconstituído. - 

Demora na administração
Se, por qualquer motivo, não for possível administrar a dose imediatamente, cubra a agulha com o protetor • 
usando uma técnica de colher com uma só mão. 
Armazenar o dispositivo com segurança numa bacia reniforme seca ou recipiente semelhante. • 

Pontos importantes
NÃO deixe a agulha tocar qualquer superfície contaminada. • 
NÃO reutilize a seringa, mesmo que a agulha seja trocada. • 
NÃO toque a membrana após a desinfecção com álcool de 60-70% (álcool isopropílico ou etanol). • 
NÃO faça penetrar a mesma agulha e seringa em vários frascos de dose múltipla. • 
NãO volte a um frasco com uma agulha ou seringa usada em um paciente se esse frasco for usado • 
novamente para retirar medicação (seja para o mesmo paciente, seja para outro). 
NãO use as bolsas ou garrafas de solução intravenosa como fonte comum de suprimento para diversos • 
pacientes (exceto em farmácias que usam gabinetes de fluxo laminar). 

2      Boas práticas de injeção
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2.3 Prevenção de lesões em profissionais de saúde por 
objetos perfurocortantes
O uso de boa prática pode ajudar a prevenir as lesões por material perfurocortante em profissionais de 
saúde (32-34). Mais informações sobre este tema podem ser encontradas no Capítulo 4. 

Orientação prática sobre prevenção de lesões por material perfurocortante
Para evitar lesões por objetos perfurocortantes: 

certifique-se de que o paciente está adequadamente preparado para o procedimento; • 
não dobre, quebre, manipule ou remova manualmente as agulhas antes de descartá-las; • 
evite reencapar agulhas, mas se for necessário reencapar uma agulha, uso uma técnica de recolhê-la usando • 
uma só mão; 
descarte os objetos perfurocortantes usados e ampolas de vidro imediatamente após o uso, no local onde • 
foram usados, colocando-os num recipiente forte para objetos perfurocortantes que seja resistente a 
vazamento e punção; 
coloque o recipiente para material perfurocortante ao alcance da mão (de preferência em área protegida) • 
para permitir o fácil descarte de objetos perfurocortantes; e
selar e substituir o recipiente para objetos perfurocortantes quando estiver cheio até três quartos. • 

2.4 Manejo de lixo
O uso de recipientes selados à prova de perfuração e vazamento para objetos perfurocortantes ajuda a 
prevenir o acesso a dispositivos usados (24, 35).

Orientação prática sobre gestão de resíduos
Para assegurar que os resíduos sejam manipulados com segurança: 

transporte e armazene recipientes com material perfurocortante numa área segura antes do descarte final; • 
feche, vede e elimine os recipientes com material perfurocortante quando são três quartos estiverem cheios; • 
designe responsabilidade na política escrita para monitorar o nível de enchimento de recipientes com objetos 
perfurocortantes e substitua-os quando estiverem cheios até três quartos; 
descarte os resíduos que não são categorizados como cortantes ou infecciosos em sacos apropriados, • 
codificadas por cor; e
assegure que os sacos com resíduos infecciosos e os recipientes com objetos perfurocortantes estejam • 
fechados antes de serem transportados para tratamento ou despejo. 
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3 Boas práticas em flebotomia e 
coleta do sangue
A flebotomia é um dos procedimentos invasivos mais comuns na atenção de saúde. Este capítulo descreve 
os riscos associados com a flebotomia insegura e resume as boas práticas em flebotomia, com o intuito 
de melhorar os resultados para os profissionais de saúde e os pacientes. As instituições podem usar os 
princípios dados aqui para estabelecer procedimentos operacionais permanentes (POP). 

3.1 Possíveis efeitos da flebotomia insegura
Flebotomia insegura pode ter efeitos adversos para os pacientes; tais efeitos são raros, mas variam de 
dor ou contusão no local da perfuração a desmaio, comprometimento nervoso e hematoma. Os eventos 
adversos que estão mais documentados são os que ocorrem em serviços de transfusão de sangue, onde 
deficiências na prática de venopuntura ou anormalidade anatômica resultam em hematoma e lesão de 
estruturas anatômicas na vizinhança da entrada da agulha (36).

Outro problema para o paciente ocorre quando uma amostra de sangue é mal coletada ou destruída 
durante o transporte, os resultados são inexatos e falsos para o clínico ou o paciente tem que passar pelo 
incômodo da repetição do teste (37).

Práticas deficientes de controle de infecções podem resultar em infecção bacteriana na local onde a 
agulha foi inserida na pele (38).

Tanto pacientes como os profissionais de saúde podem ser expostos pela flebotomia a sangue de outras 
pessoas, que os põe em risco de agentes patogênicos transmitidos pelo sangue. Esses agentes patogênicos 
incluem (2, 5, 10, 12, 16, 22, 32):

vírus, como o VHB, VHC e HIV; • 
bactérias, como as da sífilis; e• 
parasitas, como os da malária. • 

Um exemplo da propagação de agentes patogênicos transmitidos pelo sangue na flebotomia é a 
notificação de surtos da hepatite B associada ao uso de glicômetros (dispositivos usado a determinar a 
concentração de glicose no sangue) (39, 40).

Outro problema para os profissionais de saúde são as lesões por objetos perfurocortantes; estas 
geralmente ocorrem entre o uso e descarte de agulha ou dispositivo semelhante. 

3.2 Antecedentes em boas práticas em flebotomia
O uso de boas práticas em flebotomia reduz os riscos tanto tano para os pacientes como para os 
profissionais de saúde. Por exemplo, o uso de agulhas com dispositivos de segurança cientificamente 
projetados e o descarte imediato de objetos perfurocortantes em recipiente para material perfurocortante 
resistente a punção (ou seja, um recipiente de segurança) reduz notavelmente as lesões por picada de 
agulha e a exposição A sangue entre os profissionais de saúde (41).

Na atenção no domicílio, pode-se tornar a flebotomia mais segura pela melhoria do descarte de material 
perfurocortante, a fim de diminuir o risco de exposição a agulhas ocas e de venopuntura(42).

Esta seção contém informações básicas sobre flebotomia. As Seções 3.2.1-3.2.3 cobrem coleta de 
amostras de sangue, e a Seção 3.2.4 cobre coleta do sangue para transfusões. 

As boas práticas em flebotomia incluem os seguintes fatores: 

planejamento antecipado – esta é a parte mais importante de qualquer procedimento, e geralmente é feito no • 
início de uma sessão de flebotomia; 

3      Boas práticas em flebotomia e coleta do sangue
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uso de um local apropriado – o flebotomista deve trabalhar numa área tranquila, limpa, bem-iluminada, se • 
lidar com pacientes ambulatoriais ou hospitalizados (ver Seção 3.3.1); 
controle-/isto de qualidade é uma parte essencial de boa prática na prevenção e controle de infecções; na • 
flebotomia, ajuda a minimizar a perspectiva de um acidente; e
normas para o atendimento de qualidade para pacientes e profissionais de saúde-/discutido em detalhe em • 
seção 3.2.1. 

A Tabela 3.1 enumera os componentes principais de garantia da qualidade e explica por que eles são 
importantes. 

Tabela 3.1  Elementos de garantia da qualidade em flebotomia

Elemento Notas 

Educação e treinamento São necessários educação e treinamento para todo o pessoal que faz 
flebotomia. Devem incluir certa compreensão da anatomia, consciência dos 
riscos de exposição a sangue bem c0mo das consequências da deficiência 
na prevenção e controle de infecções.

Procedimentos 
operacionais normais 
(PNT) 

São requeridos PON para cada passo ou procedimento. Eles devem ser 
escritos e estar facilmente disponíveis para os profissionais de saúde.

Identificação correta do 
paciente 

A identificação deve ser feita pelo cotejo do pedido de exame de laboratório: 
para doação de sangue, a identidade do doador deve corresponder • 
exatamente aos resultados dos testes de triagem
para a coleta de amostras de sangue, depois de colhidas amostras de um • 
paciente ou doador, é essencial um sistema da identificação e seguimento 
que assegure que a amostra casa corretamente com o resultado e com o 
paciente ou doador.

Condição da amostra A condição da amostra deve ser tal maneira que a qualidade dos resultados 
seja satisfatória.

Transporte seguro Fazer do transporte seguro de sangue ou hemoderivados parte das boas 
práticas melhorará a qualidade dos resultados dos exames de laboratório 
(43). 

Um sistema de notificação 
de incidente 

É necessário um sistema para comunicar todos os eventos adversos. Deve 
ser estabelecida uma costaneira ou livro de registro com detalhes exatos do 
incidente, possíveis causas e gestão dos eventos adversos (44). 

3.2.1 Atendimento de qualidade para pacientes e profissionais de saúde
Vários fatores podem melhorar os padrões de segurança e qualidade da atenção tanto para pacientes 
como para profissionais de saúde e dos exames de laboratório. Esses fatores, examinados a seguir, 
compreendem: 

disponibilidade de suprimentos e equipamento de proteção apropriados; • 
disponibilidade de PPE; • 
evitar equipamento de flebotomia contaminado; • 
treinamento apropriado em flebotomia; e• 
cooperação por parte dos pacientes. • 
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3.2.2 Qualidade da coleta de amostras para o laboratório
Os fatores que influem no resultado das constatações do laboratório durante a coleta e o transporte 
compreendem: 

o conhecimento do pessoal ocupado em coleta do sangue; • 
uso de agulha hipodérmica de calibre correto para prevenir hemólise ou resultados anormais; • 
local anatômico apropriado de inserção para venopuntura; • 
uso dos tubos recomendados para coleta para o laboratório; • 
casamento amostra-paciente (ou seja, etiquetagem); • 
condições do transporte; e• 
interpretação de resultados para gestão clínica. • 

Cada um desses aspectos é discutido em detalhe nas Diretrizes da OMS para tiragem do sangue: boas 
práticas	em	flebotomia	(45).

3.2.3 Sistemas de coleta de amostras de sangue 
Estão disponíveis para flebotomia várias opções de sistemas de coleta de amostras de sangue. 

Sistemas fechados – Agulha hipodérmica e seringa ou um sistema de extração em tubo a vácuo são os • 
sistemas fechados mais geralmente usados na coleta de amostras de sangue. 
Sistemas abertos Os sistemas abertos incluem agulha hipodérmica e seringa, e uma agulha de aço com asas • 
atarraxada a uma seringa. 

Escolha de sistema
Deve ser escolhido o sistema mais apropriado para o procedimento. Os sistemas fechados são mais 
seguros do que os sistemas abertos (46, 47). A Tabela 3.2 dá os detalhes dos sistemas existentes e resume 
as vantagens e desvantagens de cada dispositivo. 

Tabela 3.2  Sistemas usados para coleta de amostras de sangue

Tipo de dispositivo Vantagens Desvantagens 
Dispositivos convencionais 
Agulha hipodérmica 
e seringa de uso 
único 

Amplamente disponível• 
De baixo custo• 
Vem em ampla gama de tamanhos • 
e calibres de agulha 
O uso não exige treinamento • 
especial
Pode ser mais segura para a • 
extração de sangue na população 
pediátrica
Para paciente com veias • 
pequenas ou difíceis, a extração 
de sangue pode ser mais fácil
Podem ser usadas para a tiragem • 
de sangue arterial 

Requer transferência de sangue, criando • 
risco adicional de lesões por picada de 
agulha ou salpico de sangue 
Dificuldade de extrair grandes ou múltiplas • 
amostras de sangue 
Podem ser reutilizadas• 
Devem ser usados uma seringa menor • 
e um tubo pediátrico para pacientes 
pediátricos 

Sistemas de tubos 
para coleta a vácuo 

Mais seguros que o uso de agulha • 
hipodérmica e seringa porque não 
requer transferência de sangue 
Permite a coleta de diversas • 
amostras de sangue com uma 
única venopuntura 

Requer usuário capacitado no seu uso• 
Porta-agulhas projetados para reutilização • 
criam risco adicional de lesões por picada 
de agulha
Misturar componentes de diferentes • 
procedências pode criar problema
A pediatria exige um vácuo reduzido • 
Custo relativamente alto • 
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Tipo de dispositivo Vantagens Desvantagens 
Agulhas de aço com 
asa (borboleta) 

Boas para tiragem de sangue • 
de população pediátrica ou de 
paciente com veias pequenas ou 
difíceis
Proporcionam maior precisão • 
do que a agulha hipodérmica e 
seringa 

Devido a ar na tubulação, é preciso colher • 
primeiro um tubo sem aditivo ou tubo para 
descarte
A diferença entre agulhas de aço com asa • 
para sistemas de tubs para coleta a vácuo 
e conjuntos de tubo a vácuo com asa para 
infusão pode criar confusão
Custo relativamente alto• 

Dispositivos de segurança (dispositivos de segurança projetados cientificamente) 
a) Passivos
Seringas 
autodestrutíveis a

NÃO recomendadas para 
tiragem de sangue
 

NÃO recomendadas para • 
flebotomia
Se usado adequadamente, o • 
mecanismo de segurança impede 
a reutilização
Não exige ativação do mecanismo • 
de segurança 

Durante a sondagem, o mecanismo de • 
segurança pode ser ativado, exigindo nova 
venopuntura
Requer transferência de sangue, o que cria • 
risco das lesões por picada de agulha
Dificuldade de extrair grandes ou múltiplas • 
amostras de sangue 
Não oferecem prevenção contra picada de • 
agulha
A presença de ar na seringa pode afetar os • 
resultados do exame
Necessidade de treinamento • 

Lancetas Retráteis • 
b) Ativos
Seringas de retração 
manual 

O mecanismo de segurança retrai • 
a agulha para dentro da seringa, 
reduzindo o risco de exposição a 
picada de agulha e reutilização 

O mecanismo de segurança não pode ser • 
ativado quando a seringa está cheia ou 
durante a transferência de sangue 
Requer observância por parte do usuário• 
Requer transferência de sangue, o que cria • 
risco de lesão por picada de agulha
Difícil a extrair amostras de sangue grandes • 
ou múltiplas
Relativamente alto custo • 

Agulhas de 
personalidade 
própria e seringas 
rerrevestimento 

A colocação da manga sobre a • 
agulha proporciona guarda perto 
da agulha usada; isso reduz 
o risco de lesão por picada de 
agulha e impede a reutilização 

A agulha não pode estar coberta quando • 
seringa está cheia ou durante transferência 
de sangue 
Requer observância por parte do usuário• 
Exige treinamento adicional • 
Custo relativamente alto• 

Agulhas de 
aço alado com 
mecanismo de 
segurança ativo 

O mecanismo de segurança da • 
agulha ajuda a reduzir o risco 
de lesão por picada de agulha e 
impede a reutilização
Se for usada seringa para • 
coleta de sangue, este pode ser 
transferido com maior segurança 

Se as em conexão com tubos para coleta • 
a vácuo, por causa da presença de ar na 
tubulação, é necessário descartar primeiro 
um tubo sem aditivo ou descartar o tubo 
colhido primeiro
É necessário treinamento adicional • 
Custo relativamente alto• 

Sistemas de tubos 
de retração manual 

Mais seguro do que o uso de agulha • 
hipodérmica e seringa porque não 
requer transferência de sangue 
Permite a coleta de diversas • 
amostras de sangue com uma 
única venopuntura 
O mecanismo de segurança • 
previne a reutilização e ajuda 
a reduzir o risco de lesões por 
picada de agulha 

Requer aptidão para usá-los• 
Os porta-agulhas projetados para • 
reutilização criam risco de lesões por 
picada de agulha
Misturar componentes de diferentes • 
procedências pode criar problema
O vácuo pode ser muito forte para • 
pacientes pediátricos
É necessário treinamento adicional • 
Custo relativamente alto• 

a As seringas autodesativadas NÃO previnem as lesões por picada de agulha e põem tanto o paciente como o trabalhador em risco 
se usadas para flebotomia. Portanto, NÃO são recomendadas para tiragem de sangue. 
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Escolha de calibres
É melhor escolher o calibre de agulha hipodérmica que se ajuste comodamente à veia mais proeminente, 
com pequeno desconforto. A Tabela 3.3 resume indicações sobre os calibres, tamanho e dispositivo 
apropriados. 

Tabela 3.3  Calibre de agulha, tamanho e dispositivo recomendados para injeção de 
rotina e procedimentos de flebotomia para diferentes faixas etárias

População de pacientes 

Calibres da 
agulha Adulto 

Pediátrica, 
idosa, com veias 
pequenas Neonatal Procedimento 

16-18  Doação de 
sangue 

19-20 

21  (1-1,5 polegada 
ou 2,54 cm) 

22  (1 polegada ou 
2,54 cm) 

 (1 polegada ou 
2,54 cm) 

23  (1-1,5 polegada 
ou 2,54 cm) 

 (Jogo com 
asa [borboleta]; 
0,5 polegada ou 
0,75 cm) 

 (Jogo com 
asa [borboleta]; 
0,5 polegada ou 
0,75 cm) 

Se for muito grande para a veia à qual se destina, a agulha causará laceração do vaso e sangramento 
(hematoma); se for muito pequena, lesionará os glóbulos durante a coleta de amostra e os exames de 
laboratório que requerem glóbulos de sangue total ou hemoglobina e plasma livre, serão inválidos. 

A colheita do sangue para transfusão requer um calibre maior do que o usado para tiragem de sangue. 

3.2.4 Colheita do sangue para transfusão 
A coleta de grandes volumes de sangue é uma prática diária nos serviços de transfusão. O sangue doado 
é testado e processado para assegurar que esteja livre de infecções graves que sejam transmissíveis 
mediante transfusão, assegurando, portanto, que não causará dano a quem o recebe. 

Antes de uma doação de sangue
OMS desenvolveu um conjunto de requisitos básicos para os serviços de transfusão de sangue, que 
cobrem os passos a serem dados antes de doação (48). A doação de sangue deve ser voluntária; não 
deve incluir coação, coerção ou remuneração. Além disso, os possíveis doadores de sangue devem ser 
selecionados cuidadosamente, de acordo com os critérios nacionais para esse fim. 

Antes de uma pessoa doar sangue (49):
o possível doador deve receber informações pré-doação, aconselhamento e orientação sobre o processo da • 
doação; 
deve ser levantado um histórico relevante do doador, abrangendo sua saúde e comportamento de alto risco e • 
incluindo: 

histórico de mastectomia (o sangue deve ser colhido do braço do lado oposto ao do local da - 
cirurgia) (50, 51);
medicamentos atuais e recentes ou infecções crônicas; - 
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histórico da hemorragia prolongada ou diagnóstico anterior de transtornos hemorrágicos; - 
histórico de doações anteriores, para assegurasse seja observado o período de espera; - 

deve ser feito um check-up físico preliminar do doador, incluindo peso, pressão arterial, sinais de infecção • 
ou cicatrização em possíveis locais; 
devem ser oferecidos líquidos ao doador para ajudar a reduzir o risco de desmaio após doação de sangue (52); e• 
a pessoa deve dar consentimento informado por escrito, de acordo com as exigências nacionais. • 

Sistemas de coleta – requisitos mínimos
A orientação relevante dada antes sobre planejamento, local e prevenção de infecções e práticas de 
controle deve ser seguida, tanto como a orientação sobre sistemas fechados. Os requisitos adicionais para 
um sistema de coleta de sangue para doação são dados a seguir. 

Equipamento: • 
Todo o equipamento usado para a colheita de sangue para doações deve ser regularmente calibrado, - 
checado e mantido, conforme seja necessário. Esse equipamento inclui monitores de pressão 
arterial, balanças, sofás cadeiras para doadores, monitores de coleta do sangue ou misturadores, 
selantes de tubos de bolsas de sangue, caixas de transporte de sangue e refrigeradores de banco de 
sangue. 
O mobiliário e o equipamento na área da doação e processamento de sangue devem ser construídos - 
com superfícies que podem ser limpas (por exemplo, vinil em vez de pano). Os recipientes usados 
para transportar suprimentos e espécimes também podem ser limpos por desinfetantes tais como 
as soluções de alvejante de hipoclorito de sódio. Os receptáculos de tecido ou têxteis devem ser 
laváveis a máquina. 
Deve ser usado um sistema fechado de colheita, com bolsa estéril para coleta de sangue contendo - 
anticoagulante e com um tubo integral e agulha. Algumas bolsas incluem compartimentos 
separados para sequestrar os primeiros 20 ml de sangue colhido, a fim de minimizara contaminação 
pela flora cutânea e pelo núcleo de pele {Liumbruno, 2009 #89} de 2009. Se for colhido sangue 
para teste de hemoglobina com punção capilar, deve ser usada lanceta estéril de uso único, que é 
colocada imediatamente num recipiente para objetos perfurocortantes (caixa de segurança). 

Local: • 
Os locais devem ser de tamanho suficiente para uma operação eficiente, com áreas separadas - 
para processos limpos e sujos, água corrente limpa e superfícies que possam ser limpas por 
desinfetantes. 
O chão não deve ser atapetado. - 
As áreas de espera devem estar fora da área de coleta, para minimizar o risco dos agentes - 
patogênicos respiratórios para os trabalhadores. 
Todos os locais fixos e móveis sedes para doação de sangue devem ser seguros, limpos, higiênicos e - 
ordenados, assim como deve cumprir padrões definidos de segurança ambiental. 
Os locais de doação devem ser organizados de uma forma que assegure a segurança dos doadores - 
de sangue, do pessoal e das unidades de sangue doadas, e que evite erros no processo de doação. 
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3.3 Orientação prática sobre boas práticas em flebotomia
Esta seção dá orientação prática – as Seções 3.3.1-3.3.3 cobrem a coleta de amostras de sangue e as 
Seções 3.3.4-3.3.6, a doação de sangue. 

3.3.1 Provisão de um local apropriado
Em um departamento ambulatorial ou clínica, proporcione um cubículo dedicado de flebotomia contendo: • 

superfície limpa com duas cadeiras (uma para o flebotomista, outra para o paciente); - 
uma pia para lavar as mãos, com o sabão, água corrente e toalhas de papel; e- 
friccionador de álcool para as mãos. - 

Na sala de coleta de amostras de sangue de um ambulatório ou clínica, forneça um sofá confortável, com • 
braço. 
Em áreas ambulatoriais e enfermarias: • 

junto à cama do paciente, fechar a cortina para proporcionar privacidade- 
assegurar que a coleta de amostra de sangue seja feita de uma forma privada e limpa. - 

3.3.2 Provisão de instruções claras
Assegure que as indicações para coleta de amostras de sangue sejam claramente definidas, seja num 
protocolo escrito, seja nas instruções documentadas (por exemplo, num formulário de laboratório). 

3.3.3 Procedimento para tiragem de sangue
Siga por todo o tempo as estratégias para a prevenção e controle de infecções enumerado na Tabela 2.4, 
na Seção 2.1.5 do Capítulo 2. 

Passo 1 – Reunir o equipamento
Ajunte todo o equipamento necessário para o procedimento e coloque-o em lugar seguro e fácil de 
alcançar, numa bandeja ou o mesa rolante, certificando-se de que todos os elementos estejam claramente 
visíveis. O equipamento necessário compreende: 

tubos para amostra laboratorial, que devem ser armazenados a seco e em posição vertical numa cremalheira; • 
o sangue pode ser colhido em: 

tubos estéreis de vidro ou plástico com tampas de borracha (a escolha dos tubos dependerá do que - 
for combinado com o laboratório)
tubos para coleta de sangue a vácuo - 
tubos de vidro com tampas de rosca- 

um copo estéril ou bolsa sanguínea (dobrável) se tiver de colher grande quantidade de sangue • 
luvas não estéreis bem ajustadas• 
um sortimento de dispositivos para coleta de amostras de sangue (dispositivos ou agulhas e seringas de • 
segurança, cientificamente projetados, ver adiante), de diferentes tamanhos
um torniquete• 
friccionador de álcool para desinfecção das mãos• 
compressas de álcool de 70% para desinfecção cutânea• 

3      Boas práticas em flebotomia e coleta do sangue
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gaze ou chumaço de algodão absorvente a ser aplicado no local da perfuração• 
etiquetas para amostras laboratoriais • 
equipamento para escrita• 
formulários de pedido de exames de laboratório• 
bolsas ou receptáculos estanque para transporte • 
um recipiente resistente a punção para material perfurocortante. • 

Certifique-se de que a cremalheira contendo os tubos de espécimes esteja ao alcance da mão do 
profissional de saúde, mas longe do paciente, para evitar que seja acidentalmente tombada.

Passo 2 – Identificar e preparar o paciente
Quando se trata de paciente adulto e consciente, siga os passos adiante descritos em linhas gerais: 

Apresente-se ao paciente e peça que este diga seu nome completo. • 
Verifique se a guia para o laboratório corresponde à identidade do paciente (ou seja, compare detalhes do • 
paciente com a guia laboratorial, para assegurar uma identificação exata). 
Pergunte se o paciente tem alergias ou fobias, ou se alguma vez desmaiou durante injeções ou tiragens de • 
sangue anteriores. 
Se o paciente estiver ansioso ou temeroso, tranquilize a pessoa e pergunte o que a deixaria mais à vontade. • 
Deixe o paciente à vontade em posição supina (se for possível). • 
Coloque um papel limpo ou toalha sob braço do paciente. • 
Explique o teste a ser feito e obtenha consentimento verbal, como se indica no Anexo F das Diretrizes da • 
OMS para a tiragem de sangue: boas práticas em flebotomia (45). O paciente tem direito de recusar um teste 
em qualquer momento antes da coleta de sangue, sendo por isso importante assegurar que ele compreende o 
procedimento. 

Para os pacientes pediátricos ou neonatais, veja o Capítulo 6. 

Passo 3 – Selecionar o local
Encontram-se ilustrações pertinentes a estas diretrizes na Figura 3.1, Seção 3.4, ao fim deste capítulo.

Considerações gerais
Estenda braço do paciente e inspecione a fossa antecubital ou o antebraço. • 
Localize uma veia de bom tamanho que seja visível, reta e clara. O diagrama na Seção 3.4 mostra posições • 
comuns de vasos, mas são possíveis muitas variações. A veia cubital mediana situa-se entre músculos e 
é geralmente a mais fácil a perfurar. Sob a veia basílica encontram-se uma artéria e um nervo, e fazer a 
punção nesse ponto apresenta o risco de danificar o nervo ou artéria e é geralmente mais doloroso. NÃO 
insira a agulha no ponto onde as veias se separam, porque isso aumenta a possibilidade de um hematoma. 
A veia deve ser visível sem aplicar o garrote. A localização da veia ajudará ao determinar o tamanho correto • 
da agulha. 
Aplique o torniquete 4 a 5 dedos de acima do sítio da venopuntura e reexamine a veia. • 

Pacientes hospitalizados
Nos pacientes hospitalizados, não colha sangue de um ponto de acesso venoso periférico existente, 
porque isso pode dar resultados falsos. Hemólise, contaminação e presença de líquido intravenoso e 
medicação podem alterar os resultados (54). Seguindo os protocolos, o pessoal de enfermagem e os 
médicos podem obter acesso às linhas venosas centrais para colher espécimes. Contudo, as amostras 
procedentes de linhas centrais apresentam o risco de contaminação ou resultados errôneos do exame de 
laboratório. 

É aceitável, mas não ideal, colher espécimes sanguíneos logo após a introdução de um dispositivo venoso 
implantável, antes de conectar a cânula à bolsa de líquido intravenoso. 
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Passo 4 – Fazer a assepsia das mãos e calçar luvas
Faça a higienização das mãos: • 

lave as mãos com água e sabão, e enxugue com toalhas de uso único; ou,- 

se as mãos não estivessem visivelmente contaminados, desinfetar com álcool – coloque 3 ml de - 
álcool na palma da mão e esfregue com ela as pontas dos dedos, as costas das mãos e as mãos 
inteiras, até estarem secas. 

Após fazer a higienização das mãos, calce luvas não estéreis bem ajustadas. • 

Passo 5 – Desinfetar o ponto de entrada
A menos que vá colher sangue para hemocultura ou esteja preparando para uma colheita do sangue, • 
desinfete a epiderme com álcool de 70% e deixe secar  (28-30, 37).  
Nota: álcool é preferível a iodeto de povidona, pois o sangue contaminado com esse iodo pode elevar níveis 
falsos de potássio, fósforo ou ácido úrico nos resultados dos exames de laboratório (55, 56).
Aplique pressão firme mas suave. Comece do centro do sítio da venopuntura e mova para baixo e para fora, • 
para cobrir uma área de 2 cm ou mais. 
Deixe a área se secar por pelo menos 30 segundos. • 
NÃO toque o sítio limpo; de modo particular, NÃO ponha o dedo por cima da veia para guiar a haste da • 
agulha exposta. Se o sítio for tocado, repita a desinfecção. 

Passo 6 – Colher sangue
Venopuntura
Faça a venopuntura do seguinte modo: 

Fixe a veia segurando o braço do paciente e colocando um polegar ABAIXO do sítio da punção. • 
Peça ao paciente que feche a mão para evidenciar as veias. • 
Faça rapidamente a penetração na veia, num ângulo 30o ou menos, e prossiga introduzindo a agulha na veia • 
seguindo o ângulo de entrada mais fácil. 
Uma vez colhido sangue suficiente, soltar o garrote ANTES de retirar a agulha. Algumas diretrizes • 
recomendam afrouxar o torniquete assim que começar o fluxo sanguíneo e sempre antes de ele ter estado no 
lugar por dois minutos ou mais. 
Retire a agulha delicadamente e aplique leve pressão ao sítio com uma gaze limpa ou chumaço de algodão • 
seco. Peça ao paciente que mantenha no lugar a gaze ou o algodão, com o braço estendido e levantado. Peça 
ao paciente que não dobre o braço, porque fazer isso causa um hematoma. 

Passo 7 – Preencher os tubos de amostra para o laboratório
Se vai obter diversos tubos de sangue, use tubos para coleta a vácuo com agulha e suporte de tubos. Esse • 
sistema permite encher os tubos diretamente. Se não for disponível esse sistema, use uma seringa ou 
dispositivo de agulha com asa. 
Se for usada seringa ou dispositivo com agulha com asa, a boa prática é colocar o tubo num suporte antes • 
de enchê-lo. Para prevenir picadas de agulha, use uma mão para encher o tubo ou use um protetor de agulha 
entre esta e a mão que segura o tubo. 
Perfure a rolha do tubo laboratorial com a agulha diretamente acima dele, usando pressão lenta e constante. • 
Não pressione o êmbolo da seringa porque o aumento da pressão aumenta o risco de hemólise. 
Quando seja possível, mantenha os tubos em uma cremalheira e puxe-a em direção a você. Injete de cima • 
para baixo na tampa da cor apropriada. NÃO tire a tampa, porque isso cancelará o vácuo. 

3      Boas práticas em flebotomia e coleta do sangue
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Se o tubo de amostra não tiver tampa de borracha, injete no tubo em forma extremamente lenta, a fim de reduzir • 
o risco de hemólise (para reduzir o risco de hemólise ao fazer a transferência de sangue por meio de agulha 
numa seringa, minimize a pressão e a velocidade ao transferir o espécime). NÃO reencape e retire a agulha. 
Antes de despachar, inverta os tubos contendo aditivos no número exigido de vezes (segundo o especificado • 
pelo laboratório local). 

Ver figura 3.2 na Seção 3.4. 

Passo 8 – Colher amostras na ordem correta
Retire os tubos de colheita de sangue na ordem correta, para evitar contaminação cruzada dos 
aditivos entre eles. Como a codificação por cores e os aditivos dos tubos podem variar, verifique as 
recomendações com os laboratórios locais. Detalhes da ordem recomendada são dados nas Diretrizes da 
OMS	para	a	tiragem	de	sangue:	boas	práticas	em	flebotomia (45).

Passo 9 – Limpar superfícies contaminadas e completar o procedimento com o 
paciente

Descarte a agulha e a seringa usadas e o dispositivo de coleta de amostra de sangue em um recipiente para • 
objetos perfurocortantes resistente a punção. 
Verifique se a etiqueta e os formulários estão corretos. Deve ser claramente escrita na etiqueta a informação • 
exigida pelo laboratório, que geralmente consiste do nome e sobrenome do paciente, número de ordem, data 
de nascimento e data e hora em que o sangue foi tirado. 
Descarte os elementos usados segundo a categoria apropriada de resíduo. Os elementos usados para • 
flebotomia dos quais não sai gota de sangue quando espremido (luvas, por exemplo) podem ser descartados 
com o lixo comum, salvo se regulamentos locais exigirem o contrário. 
Faça novamente a higienização das mãos, como já foi descrito. • 
Cheque novamente as etiquetas dos tubos e os formulários, antes de despachá-los. • 
Informe o paciente quando o procedimento termina. • 
Pergunte ao paciente ou doador como se sente; reexamine o sítio da inserção para verificar se não está • 
sangrando; depois, agradeça ao paciente e diga algo que o tranquilize e incentive antes que a pessoa se vá 
embora. 

Passo 10 – Preparar amostras para transporte
Embale as amostras para o laboratório com segurança, em bolsa plástica estanque com um compartimento • 
externo para o pedido de exame. A colocação do pedido do lado de fora ajuda a evitar contaminação. 
Se houver diversos tubos, coloque-os em uma cremalheira ou portador acolchoado para evitar ruptura • 
durante o transporte. 

Passo 11 – Limpar sangue ou líquidos corporais derramados
Se houver ocorrido derramamento sanguíneo (devido, por exemplo, ao rompimento de uma amostra 
de laboratório na área de flebotomia ou durante o transporte, ou a sangramento excessivo durante o 
procedimento), limpe qualquer derrame. Segue-se um exemplo de procedimento seguro: 

Calce as luvas e vista uma bata ou avental se houver probabilidade de contaminação ou descoloração de um • 
uniforme devido a um grande derrame. 
Remova o líquido de grandes derrames usando toalhas de papel, e coloque-as no recipiente de detritos • 
infecciosos. 
Extraia máximo possível de sangue com panos úmidos antes de desinfetar. • 
Examine a superfície para ver se será danificada por descolorante e solução aquosa. • 
Para superfícies de cimento, metal e outras que possam tolerar uma solução mais forte de alvejante, lavar a • 
área com uma solução de hipoclorito de sódio de aproximadamente 5.000 partes por milhão (ppm) (diluição 
de 5,25% de água sanitária a 1:10 em água). Esta é a concentração preferível para grandes derrames (Rutala, 
2008 #88). Deixe a área molhada durante 10 minutos. 
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Para superfícies que possam ser corroídas ou descoradas por um alvejante forte, limpe cuidadosamente para remover • 
todas as manchas visíveis. Faça uma solução mais fraca e deixe-a em contato por um período mais longo. Por 
exemplo, é eficaz uma solução de aproximadamente 525 ppm (diluição de água sanitária de 1:100 a 5,25%). 
Prepare diariamente nova solução de água sanitária e a mantenha em recipiente fechado, porque ela se • 
degrada com o passar do tempo e quando exposta ao sol. 

Caso uma pessoa tenha sido exposta a sangue através da pele não intacta, membrana mucosas ou 
lesão por perfuração, preencha um relatório de incidente (ver na Seção 4.3 detalhes de como manejar 
exposições a material contagioso). Para transportar amostras de sangue de um hospital, equipe o veículo 
de transporte com um estojo para derrame sanguíneo (veja detalhes nas Diretrizes da OMS para a 
tiragem	de	sangue:	boas	práticas	em	flebotomia (45).

3.3.4 Coleta de sangue para doação
Para tiragem de sangue para doação, use o procedimento detalhado acima para coleta de amostras de 
sangue (por exemplo, para higiene das mãos e uso de luvas), conforme seja relevante, e siga os seis 
passos dados a seguir. 

Passo 1 – Identificar e etiquetar a bolsa e os tubos de coleta de sangue para exame
Peça ao doador que diga seu nome completo. • 
Verifique se: • 

a bolsa de coleta do sangue é do tipo correto; - 
as etiquetas na bolsa de coleta do sangue e todas suas bolsas satélites, os tubo para amostras e os - 
registros do doador têm o nome e número correto do paciente; e
a informação nas etiquetas harmoniza com as informações do doador. - 

Passo 2 – Escolha da veia
Selecione uma veia grande e firme, preferentemente na fossa antecubital, em uma área livre de lesões • 
cutâneas ou cicatrizes. 
Aplique um torniquete ou manguito de pressão arterial inflado a 40-60 mm de Hg, para tornar a veia mais • 
proeminente. 
Peça ao doador que abra e feche a mão algumas vezes. • 
Uma vez que a veia é selecionado, solte o dispositivo de pressão ou torniquete antes de preparar o local da • 
epiderme. 

Passo 3 – Desinfetar a pele
Se o local escolhido para a venopuntura estiver visivelmente sujo, lave a área com o sabão e água e enxugue • 
com toalhas de uso único. 
Procedimento de um passo (recomendado – leva cerca de um minuto): • 

cubra toda a área com o gliconato de clorexidina a 2% em álcool isopropílico de 70% e certifique-se - 
de que a área da pele esteja em contato com o desinfetante por pelo menos 30 segundos; e

deixe a área secar completamente, ou por um mínimo de 30 segundos no relógio. - 

3      Boas práticas em flebotomia e coleta do sangue
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Procedimento em dois passos – Se não houver desinfetante de gliconato de clorexidina em álcool • 
isopropílico de 70% disponível, desinfeto local usando o seguinte procedimento em dois passos (leva cerca 
de dois minutos): 

passo – cubra toda e área com o álcool isopropílico de 70% e certifique-se de que a área da pele - 
esteja em contato com o desinfetante por pelo menos 30 segundos; 
deixe a área secar completamente (cerca de 30 segundos); - 
dar um passo th de 2 cobertas e área inteira com tintura de iodo (mais eficaz que iodo povidine) ou - 
clorexidina de 2%) e assegurar que a área de pele é em contato com o desinfetante para pelo menos 
30 ds secon; e
permita à área se secar completamente durante 30 segundos. - 

Seja qual for o procedimento usado, NÃO toque o sítio da venopuntura uma vez que a pele tenha sido • 
desinfetada. 

Passo 4 – Fazer a venopuntura
Faça a venopuntura mediante uma entrada suave e limpa da agulha, conforme se descreve no passo 6 da 
Seção 3.3.3. Leve em conta os pontos dados abaixo, que são específicos para doação de sangue. 

Em geral, use agulha de calibre 16 (ver Tabela 3.3), que é geralmente presa à bolsa de coleta do sangue; • 
caso esteja disponível, é preferível o uso de agulha retrátil ou de segurança com protetor). 
Peça ao doador que abra e feche a mão lentamente a cada 10-12 segundos durante a coleta. • 
Tire o torniquete quando o fluxo de sangue estiver estabelecido ou após 2 minutos, conforme o que ocorra • 
primeiro. 

Passo 5 - Monitorizar o doador e a unidade doada
atentamente o doador e o local da penetração em todo o processo de doação; verifique: • 

suor, palidez ou queixas de fraqueza que podem preceder um desmaio; - 
formação de um hematoma no local da penetração; e- 
mudanças no fluxo de sangue, que podem indicar que a agulha se moveu a veia e necessita ser - 
reposicionada. 

Aproximadamente a cada 30 segundos durante a doação, misture suavemente o sangue colhido com o • 
anticoagulante, seja manualmente, seja mediante mistura mecânica contínua. 

Passo 6 – Remover a agulha e coletar as amostras
Corte a agulha empregando uma tesoura estéril. • 
Colete amostras de sangue para os exames de laboratório. • 

3.3.5 Após uma doação de sangue
Atenção aos doadores
Uma vez coletado o sangue: 

Peça ao doador que permaneça na cadeira e descanse por uns minutos. • 
Inspecionar o local da venopuntura; se não estiver sangrando, aplique um curativo; se estiver, aplique mais • 
pressão. 
Peça ao doador que se sente lentamente e pergunte como está se sentindo. • 
Antes que o doador saia do local de doação, assegure que a pessoa pode manter-se de pé sem vertigem e • 
sem queda da pressão arterial. 
Ofereça ao doador uma colação ligeira. • 
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Unidade e amostras de sangue
Transfira a unidade de sangue a um recipiente adequado para armazenamento segundo os requisitos do • 
centro de hematologia e do produto (57-59).
Assegure que amostras de sangue coletadas sejam armazenadas e entregues ao laboratório com • 
documentação completa, na temperatura recomendada e em recipiente fechado à prova de vazamento (57, 
59, 60).

3.3.6 Eventos adversos na doação de sangue
Esteja a par de possíveis eventos adversos e das ações a seguir, se ocorrerem. O documento Diretrizes 
da	OMS	para	a	tiragem	de	sangue:	boas	práticas	em	flebotomia	(45) proporciona detalhes dos possíveis 
efeitos adversos e sua prevenção. Os eventos adversos mais frequentes são hematoma, reação vasovagal 
ou débil e desmaio retardado. 

3.4 Ilustrações para boas práticas em flebotomia
Figura 3.1 Venopuntura em adultos

1. Reunir o equipamento, incluindo seringa e agulha ou tubs para coleta a vácuo, segundo o que deva ser 
usado.

2. Faça a higiene das mãos (se 
usar sabão e água, enxugue as 
mãos com toalhas de uso único).

3. Identifique e prepare o paciente.

3      Boas práticas em flebotomia e coleta do sangue
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4. Escolha o local, de preferência na área antecubital (ou 
seja, na curvatura do cotovelo). Aquecer o braço com 
uma compressa quente ou deixar solta a mão pode tornar 
mais fácil observar as veias. Apalpe a área para localizar 
os marcos anatômicos. 
NÃO toque o local uma vez aplicado álcool ou outro 
antisséptico. 

5. Aplique um torniquete cerca de 4–5 dedos 
acima do sítio escolhido para a punção

6. Peça ao paciente que feche a 
mão para que as veias se tornem 
mais proeminentes.

7. Calce luvas 
não estéreis bem 
ajustadas.

8. Desinfete o sítio usando álcool 
isopropílico a 70% por 30 segundos 
e deixe secar completamente (30 
segundos).

Nervo cubital

Veia basílica

Ulnar artery

Cubital média vein
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9. Firme a veia segurando o braço 
do paciente e coloque um polegar 
ABAIXO do sítio da venopunção.

10. Penetre na veia rapidamente, 
num ângulo de 30°.

11. Uma vez colhido sangue 
suficiente, afrouxe o torniquete 
ANTES DE retirar a agulha.

12. Retire delicadamente a agulha 
e dê o paciente uma gaze limpa ou 
bola de algodão seca para aplicar 
ao local com pressão suave.

13. Descarte a agulha e seringa 
usada ou o dispositivo de coleta 
de amostra num recipiente 
resistente a punção.

14. Verifique a exatidão da 
etiqueta e dos formulários.

15. Descarte objetos 
perfurocortantes e cacos de 
vidro no recipiente de material 
perfurocortante. Coloque no 
recipiente de lixo infeccioso os 
objetos dos quais podem gotejar 
sangue ou líquidos corporais. 

16. Tire as luvas e coloque-as no 
lixo comum. Faça novamente a 
higienização das mãos. Se usar 
sabão e água, enxugue as mãos 
com toalhas de uso único.

3      Boas práticas em flebotomia e coleta do sangue
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Figura 3.2 Enchimento de tubos

1. Se o tubo não tiver rolha de 
borracha, aperte o êmbolo lentamente 
para reduzir hemólise (isso é mais 
seguro do que remover a agulha). 

2. Coloque a rolha no tubo.  3. Seguindo instruções do 
laboratório, inverta a amostra 
suavemente para misturar os 
aditivos com o sangue antes de 
despachá-lo.
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4 Riscos ocupacionais e gestão de 
patógenos transmitidos pelo sangue
Prevenir a exposição ocupacional e a infecção por agentes patogênicos transmitidos pelo sangue é 
um elemento-chave da segurança das injeções. Por isso, tal prevenção é parte importante de qualquer 
programa integral para proteger os profissionais de saúde e os pacientes. 

São as seguintes as principais intervenções necessárias para prevenir a exposição e infecção: 

a atenção à saúde ocupacional básica, inclusive imunização e consciência do atual estado de saúde; • 
prevenção das lesões por picada de agulha e outras exposições a sangue; e• 
gestão das exposições ao sangue; isso inclui PPE. • 

Cada uma dessas intervenções é discutida a seguir. 

4.1 Atenção de saúde ocupacional básica
4.1.1 Imunização contra hepatite B
A OMS considera a imunização universal a medida preventiva mais eficaz contra as doenças induzidas 
pela infecção pela hepatite B. As estratégias compreendem: 

integração da vacina contra a hepatite B (HepB) em programas ordinários de vacinação infantil (11, 61);• 
provisão de uma dose de HepB ao nascer a fim de previna a transmissão perinatal(11, 61); e• 
vacinação daqueles em risco, inclusive profissionais de saúde (com uma vacinação de reforço). • 

Todos os trabalhadores – inclusive os que lidam com remoção de lixo e o pessoal de emergência e 
segurança exposto ao risco de agentes patogênicos – estão em risco de exposição. Devem ser imunizados 
seja antes de receber treinamento, seja o mais breve possível quando no trabalho, a menos que já estejam 
imunizados(13).

A Assembleia Mundial da Saúde resolveu que todos os profissionais de saúde devem ser protegidos 
contra infecção por VHB, recebendo imunização para hepatite B no princípio de sua carreira (13).

Estão amplamente disponíveis vacinas que são seguras e econômicas e que preenchem os atuais 
requisitos de qualidade da OMS (11, 62).

A imunização de rotina dos profissionais de saúde contra infecção pelo VHB é recomendada. 

É desnecessária prova sorológica pré-vacinação. • 
Estão disponíveis muitos regimes diferentes. É altamente eficaz um regime que inclui três doses a 0, 1 e 6 • 
meses; ele proporciona a proteção de longo prazo na maioria dos indivíduos. A dose adulta usual é de 1,0 ml 
(o dobro da dose pediátrica monovalente de 0,5 ml) e a vacina é administra por via intramuscular. 
Uma prova sorológica a 2-6 meses após a terceira dose de vacina contra o VHB pode demonstrar se houve • 
resposta de anticorpos contra o antígeno de superfície de hepatite B (63).

4      Riscos ocupacionais e gestão de patógenos transmitidos pelo sangue
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4.1.2 Testes para VHB, VHC e HIV
Todos os profissionais de saúde devem ter acesso aos testes disponíveis para infecção pelo VHB, VHC 
e HIV. Sabendo de sua própria situação com relação a essas infecções, os profissionais de saúde podem 
obter acesso a tratamento e atenção, caso necessário. Além disso, nos casos de exposição a VHB, VHC 
ou no HIV, os resultados dos testes fornecem dados de referência sobre o estado imune; isto é crítico para 
a administração segura e eficaz dos procedimentos pós-exposição disponíveis para hepatite B e HIV. 

Qualquer teste deve ser feito em condições que respeitem direitos do trabalhador e seja baseado no 
consentimento informado. Essas condições são descritas em diretrizes formuladas pela Organização 
Internacional do Trabalho e pela OMS sobre serviços de saúde e de HIV/AIDS (64).

4.2 Prevenção de lesões por picada de agulha e outras 
exposições a sangue usando uma hierarquia de controles
Os métodos usados para controlar riscos ocupacionais têm sido tradicionalmente discutidos em termos de 
uma hierarquia e apresentados em ordem de prioridade. Uma hierarquia de controles para prevenir lesões 
por picada de agulha e outras exposições sanguíneas é dada abaixo em ordem de eficácia (a mais eficaz 
primeiro) (65, 66).

Eliminação de risco•  – A completa remoção de um risco da área de trabalho é a maneira mais eficaz de 
controlar os riscos; este enfoque deve ser usado sempre que possível. São exemplos (24, 67):

remoção de objetos perfurocortantes e agulhas quando for possível (por exemplo, substituindo - 
agulhas e seringas por injetores de pressão ou usando sistemas intravenosos sem agulha); 

eliminando todas as injeções desnecessárias; e- 

eliminação de objetos perfurocortantes desnecessários tais como prendedores de toalhas. - 

Controles de engenharia•  – Utilizam-se para isolar ou eliminar um risco de um local de trabalho. São 
exemplos (34, 68-70):

recipientes para descarte de objetos perfurocortantes; e- 

uso, quando possível, de dispositivos de proteção contra material perfurocortante para todos - 
os procedimentos (dispositivos com agulhas que se recolhem, embainham ou ficam rombudas 
imediatamente após o uso). 

Controles administrativos•  – Políticas como os procedimentos operacionais padrão que visam limitar a 
exposição a riscos. São exemplos (1, 31, 63):

alocação de recursos que demonstram um compromisso para com a segurança dos profissionais de - 
saúde; 

um comitê de prevenção de lesões por picada de agulha; - 

um plano de controle de exposição; - 

remoção de todos os dispositivos inseguros; e- 

treinamento uniforme no uso de dispositivos seguros. - 

Controles de práticas de trabalho•  - Controles para mudar o comportamento dos trabalhadores, a fim de 
reduzir a exposição a riscos ocupacionais. São exemplos (1, 31):

não reencapar agulhas; - 

pôr o recipiente para objetos perfurocortantes no nível da visão e ao alcance da mão; - 

selar e descartar os recipientes para objetos perfurocortantes quando estiverem três quartos cheios; e- 

estabelecer meios para o manuseio e descarte seguro de dispositivos perfurocortantes antes de - 
iniciar um procedimento. 
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Equipamento de proteção pessoal•  – Equipamento que proporciona barreiras e filtros entre o trabalhador e 
o risco. Previnem exposição a salpicos de sangue mas não a lesões por picada de agulha (35, 71, 72). São 
exemplos os óculos protetores dos olhos, as luvas, as máscaras e os aventais. 

4.3 Resumo da gestão de exposição a sangue
Esta seção trata da gestão da exposição ocupacional a sangue e outros materiais potencialmente 
contagiosos. A exposição pode ocorrer por picada de agulha e lesões cortantes, assim como por salpicos 
contaminados com sangue ou líquidos corporais. A gestão inclui primeiros socorros, avaliação de 
riscos, notificação e comunicação para VHB, VHC e HIV, bem como provisão de PPE. A profilaxia 
deve ser administrada tão logo seja possível depois da exposição; implica avaliação médica, atenção de 
seguimento e prevenção, e é específico para o agente etiológico em questão (44).

Os riscos de transmissão de infecção de um paciente infectado ao profissional de saúde após uma lesão 
por picada de agulha são assim estimados (12):

hepatite B – 3-10% (até 30%)• 
hepatite C – 0,8-3%• 
HIV – 0,3% (o risco de exposições de mucosas é 0,1%)• 

Os fatores que podem aumentar o risco de transmissão do HIV incluem ferimento profundo, sangue 
visível no dispositivo, agulha de haste oca cheia de sangue, uso do dispositivo para acesso a uma artéria 
ou veia, estado do paciente com alta carga virótica (12, 64). Juntos, esses fatores podem elevar para 5% o 
risco de transmissão do HIV por um objeto perfurocortante contaminado. 

O box abaixo resume os passos a dar no caso de exposição ocupacional a sangue. A gestão da exposição 
a agentes específicos (VHB, VHC e HIV) é discutida em detalhe a seguir. Em todos os casos, a pessoa 
que foi exposta ao material potencialmente contagioso deve ser aconselhada; onde PPE está disponível, a 
orientação deve incluir a decisão de fazer ou não essa profilaxia. 

Box 4.1 Passos a dar em caso de exposição ocupacional a sangue
1. Dê a atenção de primeiros socorros, se for apropriada (ver a Seção 4.3.1, abaixo). 
2. Notifique um supervisor. O profissional de saúde deve notificar imediatamente os 

serviços médicos e buscar assessoria quanto à necessidade de PPE para HIV e VHB. 
3. Faça uma avaliação imediata médica, inclusive uma avaliação de riscos e atenção de 

seguimento (por exemplo, aconselhamento e PPE), se for apropriado. 
4. Preencha um formulário sobre exposições documentando as circunstâncias e 

comunique a exposição ao sistema de vigilância de lesões. 

4      Riscos ocupacionais e gestão de patógenos transmitidos pelo sangue
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4.3.1 Primeiros socorros
Os primeiros socorros administrados baseiam-se no tipo de exposição (por exemplo, salpico, picada de 
agulha ou outra lesão) e nos meios de exposição (por exemplo, pele intacta, pele não intacta) (12, 73). A 
Tabela 4.1 mostra que os primeiros socorros a aplicar em diferentes situações. 

Tabela 4.1  Atenção inicial ao sítio da exposição

Lesão ou exposição Gestão 

Picada de agulha ou outra lesão por objeto 
perfurocortante 

Lavar imediatamente a região afetada com o 
sabão e água
Deixar a lesão sangrar livremente

Salpico de sangue e/ou líquidos corporais na pele não 
intacta

1. Lavar imediatamente a região afetada com 
o sabão e água
2. NÃO usar desinfetante na pele
3. NÃO esfregar ou friccionar a área 

Salpico de sangue ou líquidos corporais nos olhos Banhar a área suave mas completamente com 
a água corrente ou solução salina por pelo 
menos 15 minutos, com os olhos abertos
Manter a pálpebra suavemente reversa

Salpico de sangue ou líquidos corporais na boca ou 
nariz

1. Cuspir imediatamente o sangue ou os 
líquidos e enxaguar a boca com água várias 
vezes
2. Assoar o nariz e limpar a região afetada 
com água ou solução salina
3. NÃO usar desinfetante

Salpico de sangue e/ou líquidos corporais na pele sã Lavar imediatamente a zona afetada com o 
sabão e água
Não friccionar a área
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4.3.2 Notificação
O profissional da saúde deve informar imediatamente os serviços médicos e buscar assistência sobre a 
necessidade de PPE para HIV e VHB. 

4.3.3 Avaliação de riscos
Na gestão de exposição, o primeiro passo é fazer uma avaliação imediata médica, inclusive uma aferição 
de riscos(73).

Para avaliar o risco de transmissão da exposição: 

de termine o risco associado à exposição considerando• 
o tipo de líquido (por exemplo, sangue, líquido visivelmente sangrento, outro líquido ou tecido - 
potencialmente infeccioso e vírus concentrado); e

o tipo de exposição (ou seja, lesão percutânea, exposição de mucosa ou epiderme não intacta e - 
mordeduras que resultam em exposição a sangue)

avaliar o risco associado às fontes de exposições mediante: • 
avaliação do risco da infecção por todos os agentes patogênicos transmitidos pelo sangue usando as - 
informações disponíveis (por exemplo, entrevista, registros médicos); e

realização de testes com a pessoa de fonte, baseados no consentimento informado, NÃO testando, - 
porem, agulhas ou seringas descartadas para detectar contaminação por vírus. 

combine os resultados para avaliar o risco para a pessoa exposta. • 

Assegure que somente uma pessoa apropriadamente treinada fará a avaliação médica, a aferição de riscos 
e a prescrição de PPE. 

Onde razões logísticas (por exemplo, facilidades de teste não facilmente disponíveis) tornam difícil 
avaliar o estado imunitário da pessoa exposta, talvez seja útil para colher e armazenar uma amostra de 
sangue, para ajudar ao obter dados de referência. Mas somente faça isso se a pessoa exposta der seu 
consentimento informado. 

Faça PPE mesmo que os resultados do teste ainda não estejam disponíveis. 

4.4 Avaliação e gestão de exposição a VHB
4.4.1 Risco de transmissão de VHB
O risco de transmissão do VHB é maior do que o do VHC ou do HIV. Entre os profissionais de saúde 
suscetíveis, o risco de infecção por VHB após uma lesão por picada de agulha incluindo uma fonte 
positiva para VHB é de 23-62% (12).

4      Riscos ocupacionais e gestão de patógenos transmitidos pelo sangue
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4.4.2 Gestão da exposição a VHB
A PPE para o VHB pode ser altamente eficaz na prevenção da transmissão do vírus após a exposição. 
A PPE para o VHB é baseada na vacina contra hepatite B, quer por si só, quer combinada com 
imunoglobulina da hepatite B (HBIG). 

Para a PPE para ser eficaz, a dose inicial da vacina deve ser administrada pouco depois da exposição; quanto • 
mais tempo passar entre a exposição e a administração da vacina, menos eficaz é a PPE. 
Poucos estudos já investigaram o tempo máximo pós-exposição durante o qual a PPE é eficaz, mas é • 
possível que seja inferior a sete dias para exposições por picada de agulha(12).
Os passos a dar após a exposição a VHB são: • 
avaliar a pessoa exposta para VHB – avaliar condição de vacinação da pessoa para hepatite B (isto é, • 
levantar seu histórico de vacinação contra hepatite B); e
administrar PPE para VHB para as exposições que apresentam risco de transmissão da infecção. • 

A OMS não tem diretrizes específicas para PPE para VHB; recomenda, porém, VHB PPE (74). Esse 
documento se refere às diretrizes dos CDC (12). Como se mostra na Tabela 4.2, o regime recomendado 
para PPE de VHB depende da situação da pessoa exposta em termos de vacinação. A PPE para VHB é 
segura para as mulheres grávidas e que amamentam. 

Tabela 4.2  Profilaxia pós-exposição para hepatite B e seguimento de imunização em 
contextos ocupacionais

Fonte de exposição 

Ação segundo a situação em matéria de vacinação 

Não vacinado ou incompletamente 
vacinado (< 3 doses) Vacinado (3 ou mais dose)

Desconhecida ou
Positiva para hepatite B 

Iniciar e completar a vacinação
Dar imunoglobulina para hepatite B 
(onde for disponível) 

Não fazer PPE 

Negativa Iniciar e completar a vacinação Não fazer PPE 

PPE, profilaxia pós-exposição. 

4.4.3 Seguimento de exposição ao VHB
Faça o teste de seguimento para anticorpos para VHB em indivíduos que recebem vacina contra a 
hepatite B em resposta a uma exposição. A recomendação é testar para anticorpos 1-2 meses após a 
última dose da vacina. Se, porém, a pessoa recebeu imunoglobulina para hepatite B nos 3-4 meses 
anteriores, não é possível se usar o teste para anticorpos contra a hepatite B para determinar a resposta à 
vacina. 

4.5 Avaliação e gestão de exposição ao VHC
4.5.1 Risco de transmissão de VHC
O risco de transmissão de VHC é relativamente pequeno. A taxa de seroconversão após exposição 
percutânea acidental de uma fonte positiva para VHC é de 1,8% (margem: 0-7%), e um estudo indicou 
que só ocorreu transmissão por agulhas ocas. O VHC raramente é transmitido pela exposição das 
membranas mucosas ou de pele não intacta a sangue contaminado (12, 14).
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4.5.2 Gestão da exposição ao VHC
Não há PPE recomendada para a exposição a sangue de VHC-positivo. Não são recomendado 
imunoglobulina e agentes antiviróticos como PPE e não há vacina contra o VHC. O procedimento é, ao 
contrário, identificar a infecção o mais breve possível e referir a pessoa para avaliação das opções de 
tratamento. 

Não há diretrizes para gestão de terapia durante a fase aguda da hepatite C. Contudo, alguns estudos 
sugerem que uma terapia antivirótica pode ser benéfica quando iniciada no princípio do curso da 
infecção. 

Os passos a dar após a exposição ao VHC são simplesmente fazer o teste de pontos de referência para 
anticorpos contra VHC e para alanina aminotransferase (ALT). 

4.5.3 Seguimento de exposição ao VHC
Faça o teste de seguimento para indivíduos potencialmente expostas ao VHC. 

Teste para anti VHC e ALT 4-6 meses após exposição. • 
Teste para ácido ribonucléico de VHC (RNA) depois de 4-6 semanas se for desejado diagnóstico rápido da • 
infecção por VHC. 
Confirme repetidas vezes os resultados positivos nos imunoensaios de enzimas anti VHC (EIA) com os • 
testes suplementares. 

Se um indivíduo acusar seroconversão, encaminhe a pessoa a um especialista. 

4.6 Gestão de exposição ao HIV
4.6.1 Risco de transmissão do HIV
O risco de contrair infecção pelo HIV após uma exposição através da pele (isto é, percutânea) a sangue 
sabidamente infectado pelo HIV é aproximadamente de 0,3% (12). Essa cifra vem de estudos realizados 
nos países bem dotados de recursos com uma baixa prevalência subjacente de HIV. O risco pode ser 
maior em países com maior prevalência ou em meios que têm recursos limitados, onde é maior a 
reutilização dos material e equipamento médico e menores os padrões gerais de segurança. 

4.6.2 Gestão de exposição ao HIV
Encaminhe o indivíduo exposto ao risco de transmissão a uma pessoa treinada para avaliação 
médica, aferição de riscos e prescrição de PPE. A decisão de fazer PPE ou não deve ser baseado nas 
recomendações mostradas nas Tabelas 4.3 e 4.4, em informações apropriadas, em aconselhamento sobre 
observância e nos possíveis efeitos colaterais dos medicamentos antirretrovirais. 

4      Riscos ocupacionais e gestão de patógenos transmitidos pelo sangue
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Tabela 4.3  Profilaxia pós-exposição ao HIV em seguida a uma exposição ocupacional
PPE recomendada PPE não recomendada 

A PPE é recomendada se a exposição satisfizer TODOS os 
seguintes critérios: 

exposição num prazo de 72 horas; • 
individual exposto que não sabe que está infectado pelo HIV; • 
a fonte de exposição é infectada pelo HIV ou tem estado • 
desconhecido; 
exposição foi a um ou mais dos seguintes:• 
- sangue
- tecidos corporais
- líquido visivelmente manchado por sangue 
- vírus concentrado
- líquido cerebrospinal
- líquido sinovial
- líquido pleural
- líquido peritoneal
- líquido pericárdico
- líquido amniótico
exposição mediante um ou mais dos seguintes:• 
- penetração da pele com hemorragia espontânea ou 

perfuração profunda
- salpico de quantidade significativa de líquido em membrana 

mucosa
- contato prolongado de uma substância em risco com pele não 

intacta
se ocorreu penetração da pele, a exposição foi a uma • 
agulha oca recentemente usada ou outro objeto pontiagudo 
visivelmente contaminado com o sangue.

A PPE não é recomendado se 
QUALQUER UMA das seguintes 
condições se aplicar: 

mais de 72 horas transcorridas • 
desde a exposição; 
a pessoa exposta já é positiva para • 
HIV; 
exposição foi a líquidos corporais de • 
uma pessoa sabidamente negativa 
para HIV (a menos que essa pessoa 
seja identificado como em alto risco 
de ter sido infectada recentemente e 
esteja dentro do “período silente” a
a exposição foi a líquidos corporais • 
não infecciosos (por exemplo, fezes, 
saliva, urina ou suor); 
exposição NÃO apresenta risco de • 
transmissão, por que
- foi exposta somente a pele 

intacta a líquidos corporais 
potencialmente infecciosos; 

- a exposição ocorreu no contexto 
de uma exposição crônica. 

HIV, vírus da imunodeficiência humana; PPE, profilaxia pós-exposição. 
a O período silente é o que transcorre entre a manifestação da infecção pelo HIV e o aparecimento de anticorpos detectáveis contra o 
vírus. 

Tabela 4.4  Avaliação de risco de infecção pelo HIV

Tipo de exposição 
Situação da fonte para HIV 

Positiva Desconhecida Negativa 
Percutâneo: mais 
grave a 

Recomendar regime b de 
dois medicamentos 

Considerar 
prevalência de 
infecção pelo HIV 
na população ou 
subgrupo 

NÃO recomendar PPE 
desde que NÃO haja risco 
de que a pessoa fonte esteja 
no período silente. 

Percutânea: menos 
grave c 

Recomendar regime de 
dois medicamentos b 

NÃO recomendar 
PPE 

NÃO recomendar PPE 

Salpico d: mais grave e Recomendar regime de 
dois medicamentos b 

Considerar a 
prevalência de HIV 
na população ou 
subgrupo

NÃO recomendar PPE 
desde que NÃO haja risco 
de que a pessoa fonte esteja 
no período silente.

Salpico: menos 
grave f 

NÃO recomendar 
PPE. Regime de dois 
medicamentoso opcional 

NÃO recomendar 
PPE 

NÃO recomendar PPE 

HIV, vírus da imunodeficiência humana; PPE, profilaxia pós-exposição. 
a Lesão com agulha oca grande, perfuração profunda, sangue visível no dispositivo, agulha usada em artéria ou veia. 
b Nos casos em que se sabe que a pessoa fonte é soropositiva para HIV com resistência a medicamentos ou em meios onde a 
prevalência de HIV resistente aos fármacos é superior a 15%, recomenda-se um regime de três medicamentos além de um inibidor 
de protease. 
c Lesão com agulha de pequeno calibre ou sólida, lesão superficial. 
d Exposição a membrana mucosa não genital, ou exposições de pele não intacta. 
e Exposição a grande volume de sangue ou sêmen. 
f Exposição a volume menor ou a menos líquido infeccioso (por exemplo, líquido cerebrospinal) (75, 76).
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Testes e aconselhamento 
Para as pessoas potencialmente expostas ao HIV, é altamente recomendada a realização de testes, que, 
porém, nunca deve ser obrigatória (77).

Se houver teste disponível, ofereça um teste, assegurando, porém, que a pessoa receba aconselhamento • 
apropriado, com a opção de decidir não fazer o teste. 
Onde seja possível, avalie também o paciente fonte, com o consentimento informado dessa pessoa. • 
NÃO retarde a administração dos medicamentos antirretrovirais para PPE enquanto aguarda os resultados • 
de um teste. 
Se os resultados dos testes da pessoa fonte forem negativos, considerar a possibilidade de suspender a PPE. • 

Perguntas a formular no aconselhamento para PPE: 

a importância da aderência ao tratamento; • 
a importância da prevenção do HIV em geral e no local de trabalho; • 
recomendações sobre o uso de preservativos e evitação de doação do sangue, esperma ou órgãos até que um • 
teste 6 meses após exposição seja negativo; 
informações sobre a contracepção para as mulheres em idade reprodutiva; e• 
informações sobre alternativas à amamentação para lactantes. • 

Administração da PPE
Não administre PPE a uma pessoa que é positiva para HIV, pois a PPE em geral inclui somente 
dois medicamentos a serem tomados por somente 28 dias, não sendo, portanto, não um tratamento 
para infecção pelo HIV. O tratamento de HIV é baseado numa combinação de três medicamentos 
antirretrovirais tomados continuamente. Se se deseja, é aceitável administrar medicamentos 
antirretrovirais para PPE e a suspender o tratamento caso se verifique a pessoa exposta é positiva para 
HIV. 

Em situações em que é necessária PPE: 

administrar os medicamentos antirretrovirais para PPE o mais breve possível após a exposição (em • 
condições ideais dentro de 4 horas); 
seguir o regime de PPE continuamente durante 28 dias; • 
usar o regime de dois medicamentoso (recomendado pela OMS), salvo se houver suspeita ou evidência da • 
resistência aos medicamentos, ou a menos que haja diretrizes nacionais para a escolha do regime de PPE 
(segui-las de preferência); e
avaliar a pessoa fazendo PPE dentro de 72 horas, para monitorizar possíveis reações adversas aos • 
medicamentos e a aderência, dando seguimento (conforme se descreve abaixo) por pelo menos duas 
semanas. 

Regime medicamentoso padrão de PPE para HIV
A Tabela 4.5 mostra as terapias de combinação de dois medicamentos recomendadas pela OMS na PPE para 
exposição ao HIV. 

Como se explicou acima, nos casos em que se sabe que a pessoa fonte se conhece é soropositiva para HIV 
com resistência aos medicamentos, ou em meios onde a prevalência de farmacorresistência de infecção pelo 
HIV é superior a 15%, recomenda-se um regime de três medicamentos, com acréscimo de um inibidor de 
protease é. Os regimes possíveis são dados na Tabela 4.5. 

4      Riscos ocupacionais e gestão de patógenos transmitidos pelo sangue
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Tabela 4.5  Regimes de dois medicamentosos recomendados pela OMS para profilaxia 
pós-exposição para HIV 

Regimes preferidos Regime alternativo 

1. ZDV + 3TC 1. TDF + 3TC a

2. d4T + 3TC 

3TC, lamivudina; d4T, a estavudina; TDF, tenofovir; OMS, Organização Mundial da Saúde; ZDV, zidovudina. 
a  Prescrito em comprimidos de doses fixas da combinação de medicamentosa, onde seja possível. 

Tabela 4.5  Regimes de três medicamentosos recomendados pela OMS para profilaxia 
pós-exposição para HIV 

Regimes preferidos Regimes alternativos 

ZDV + 3TC mais LPV/r ZDV + 3TC mais SQV/r ou ATV/r ou FPV/r 

TDF + 3TC mais SQV/r ou ATV/r ou FPV/r 

TDF + FTC mais SQV/r ou ATV/r ou FPV/r 

(d4T) + 3TC mais SQV/r ou ATV/r ou FPV/r 

3TC, lamivudina; ATV/r, atazanavir/ritonavir; d4T, a estavudina; FPV/r, fosamprenavir/ritonavir; FTC, entricitabina; LPV/r, lopinavir/
ritonavir; SQV/r, saquinavir/ritonavir; TDF, tenofovir; OMS, Organização Mundial da Saúde; ZDV, zidovudina. 

Ao fazer PPE: 

NÃO prescreva certas combinações de medicamentos (por exemplo, didanosina + estavudina) para as • 
mulheres em idade reprodutiva, salvo se um teste de gravidez for negativo; 
NÃO prescreva inibidores de transcriptase inversa não nucleosídios para PPE; • 
certifique-se que as mulheres lactantes estejam cientes de que estão presentes medicamentos antirretrovirais • 
no leite materno e de que o vírus propriamente dito poderia ser transmitido através da amamentação; e
quando e onde haja alternativas viáveis à amamentação, discuta isso com a mãe. • 

4.6.3 Seguimento de exposição ao HIV
Um profissional de saúde exposto deve buscar ou ser referido para seguimento médico (78).

As visitas de seguimento têm por objetivo: • 
dar apoio à aderência à PPE; - 
prevenir ou tratar os efeitos colaterais da PPE; e- 
identificar uma possível seroconversão. - 

Teste para anticorpos contra o HIV na linha de comparação, 6 semanas e 6 meses após a exposição. • 
Teste para anticorpos contra o HIV se ocorrer enfermidade compatível com uma síndrome retroviral aguda. • 
Repita o teste para anticorpos contra o HIV 6 semanas e 6 meses após a exposição; se ocorrer • 
seroconversão, encaminhe a pessoa exposta para tratamento, atenção e apoio. 
Aconselhe uma pessoa que foi exposta a tomar as precauções para prevenir uma transmissão secundária • 
durante o período de seguimento; tais precauções incluem: 

evitar gravidez; - 
buscar alternativas seguras à amamentação; - 
evitar doação de sangue, tecido ou esperma e usar preservativos nas relações sexuais até um teste a - 
6 meses indicar que a pessoa exposta permanece soronegativa. 

Avalie os indivíduos submetidos a PPE num prazo de 72 horas para monitorizar possíveis reações • 
medicamentosas adversas e aderência ao tratamento. Dê seguimento por pelo menos duas semanas
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Comunicação de exposição ao HIV
A comunicação do incidente deve levar à avaliação da segurança das condições de trabalho e a medidas 
apropriadas, quando relevante. Todas as comunicações devem ser estritamente confidenciais. 

A comunicação imediata de exposições é importante para: 

assegurar PPE oportuna e seguimento apropriado; • 
fornecer informação útil por prevenção futura; por exemplo, pode ser usada informação sobre as • 
circunstâncias da exposição para avaliar o programa de saúde ocupacional e fazer recomendações para 
mudanças em produtos, práticas e políticas; 
documentar a lesão em caso da seroconversão; e• 
monitorizar a frequência de lesões por picada de agulha e eventos de exposição, por pessoa, lugar e hora, • 
como parte da vigilância de exposição ocupacional. 

Os dados coletados são de duas classes: 

dados para a avaliação de riscos e a gestão pós-exposição; e• 
dados que descrevem as circunstâncias da exposição; estes são usados para fazer as recomendações para • 
prevenção futura.

4      Riscos ocupacionais e gestão de patógenos transmitidos pelo sangue
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Anexo A: Indicações para uso de luvas 
na atenção de saúde

Elementos-chave Indicações Precauções 

Uso de luvas

7 

Use luvas não estéreis descartáveis do uso 
único: 

ao manejar material potencialmente • 
contagioso ou ao entrar em contato com 
objetos e superfícies contaminadas
quando há probabilidade de entrar • 
em contato direto com sangue de 
um paciente ou outros materiais 
potencialmente infecciosos (por exemplo, 
líquidos corporais, substâncias corporais 
úmidas e saliva [em procedimentos 
dentais]), membranas mucosas e pele 
não intacta
ao fazer venopuntura ou aplicar injeções • 
de acesso venosas, devido ao potencial 
de exposição a sangue no local da 
perfuração
se a pele do profissional de saúde NÃO • 
estiver intacta (devido, por exemplo, a 
eczema, rachadura ou pele seca)
se a pele do paciente NÃO estiver • 
intacta (devido, por exemplo, a eczema, 
queimadura ou infecção cutânea). 

Troque as luvas: 
entre tarefas e procedimentos no mesmo • 
paciente e depois de ter contato com 
material que pode conter uma alta 
concentração de microrganismos
durante um procedimento, se as luvas • 
estiverem visivelmente sujas, dilaceradas 
ou perfuradas
após o contato com cada paciente. • 

Depois de completar o tratamento, e 
antes de sair de uma área de atividade de 
atenção ao paciente: 

tire as luvas imediatamente e descarte• 
faça a higiene das mãos imediatamente • 
após tirar e descartar as luvas. 

As luvas NÃO substituem a necessidade 
de higiene das mãos. 
Use luvas estéreis SOMENTE para 
‘procedimentos que exigem uma 
técnica asséptica (por exemplo, infusão 
intravascular e dispositivos).

Ao aplicar injeções, NÃO use luvas: 
para injeções intradérmicas, • 
subcutâneas e intramusculares de 
rotina
se a pele do profissional de saúde • 
estiver intacta
se a pele do paciente estiver intacta. • 

A alergia ao látex natural é uma 
condição grave e potencialmente 
mortal que atinge 8-12% dos usuários 
regulares das luvas de borracha 
natural. Os profissionais de saúde e 
pacientes com alergia ao látex natural 
NÃO devem estabelecer contato 
com qualquer produto de látex. Os 
profissionais de saúde com alergia 
devem usar luvas feitas de material 
sintético. 

Os profissionais de saúde NÃO devem: 
lavar ou descontaminar as luvas para • 
reutilização
usar luvas• 
longe da banca de cabeceira ou do 

laboratório
em postos de enfermaria para 

manejar os telefones ou gráficos
para manejar roupa branca limpa
para limpar equipamento ou material 

de atenção ao paciente 
nos corredores ou elevadores. 

As luvas NÃO protegem contra a 
picada de agulha ou outras lesões 
devidas a perfuração por material 
perfurocortante. Agulhas, bisturis e 
outros objetos perfurocortantes se 
devem ser manuseado com extremo 
cuidado.

Anexo B:  Desmontagem de agulha de seringas ou outros disposit ivos
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Anexo B: Desmontagem de agulha de 
seringas ou outros dispositivos

São necessários métodos seguros de remoção da agulha da seringa ou de outros dispositivos para proteger 
os profissionais de saúde contra lesões. 

Este procedimento deve ser realizado perto de um recipiente para objetos perfurocortantes, e a agulha é 
imediatamente descartada. 

NUNCA desmonte uma agulha exposta usada com as mãos nuas. 

Se a agulha tiver de ser desacoplada do canhão ou seringa, reencape usando uma técnica da colher com 
uma só mão; depois remova a agulha usando um dispositivo de remoção. Ambos esses procedimentos são 
explicados a seguir. 

Técnica da colher com uma só mão
 Deixe a capa da agulha na superfície e dirija a ponta da agulha usada na sua direção usando somente 1. 
uma das mãos. Depois, limpe a superfície com desinfetante para não deixar sangue. 
 Colocar a capa da agulha junto a uma superfície firme em posição vertical, com sua abertura na 2. 
direção do flebotomista, e coloque nela a ponta da agulha usada. 
 Erga a agulha e seringa em sentido vertical e, uma vez que a ponta esteja coberta, use a outra mão para 3. 
fixar a tampa no lugar. 

Uso de dispositivo de remoção
Alicate de agulha – Segure a agulha com um alicate ou fórceps arterial, desatarraxe a agulha ou puxe-a para • 
fora e descarte imediatamente em recipiente para objetos perfurocortantes. 
Guarda-agulha (cogumelo) – Coloque a capa no dispositivo. Usando-se uma das mãos, insira a ponta de • 
agulha na tampa, em sentido vertical, e gire firmemente para fixar a agulha na tampa. Levante a seringa ou o 
canhão e extraia a agulha coberta. Descarte imediatamente.

Glossário
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Glossário
Abscesso:  
Acumulação de pus (neutrófilos mortos) numa cavidade formada pelo tecido na base de um processo 
infecciosos (geralmente causado por de bactérias ou parasitas) ou outros corpos estranhos (por exemplo, 
ferimentos por farpas, bala ou agulhas de injeção). É uma reação defensiva do tecido para evitar a 
disseminação de materiais infecciosos a outras partes do corpo. 

Agente patogênico 
Microrganismo capaz de causar doença. 

Agentes patogênicos transmitidos pelo sangue 
Microrganismos patogênicos em sangue humano que são transmitido através de exposição a sangue ou os 
produtos derivados do sangue, e doença de causa em seres humanos. Os agentes patogênicos comuns da 
questão ocupacional incluem vírus da hepatite B, vírus da hepatite C e vírus da imunodeficiência humana. 

Antígeno (ou imunogênico) 
Qualquer substância que pode ser reconhecida pelo sistema imunológico adaptativo e deflagrar uma 
resposta imunológica. 

Antissépticos 
Substâncias antibióticas aplicadas ao tecido ou à pele viva para prevenir infecções. Diferem de 
antibióticos, que destroem bactérias dentro do corpo, e dos desinfetantes, usados em objetos não viventes. 
Alguns antissépticos são germicidas verdadeiros, capazes de destruir micróbios, enquanto outros são 
bacteriostáticos, somente impedindo ou inibindo o seu crescimento. 

Biorrisco (risco biológico) 
Um risco para a saúde dos seres humanos causado pela exposição a bactérias nocivas, vírus ou outros 
agentes biológicos perigosos, ou por material produzido por tal organismo. 

Codificação por cores 
A designação de diferentes cores para o armazenamento de diferentes categorias de resíduos da atenção 
de saúde. 

Coleta do sangue capilar 
Coleta de sangue de um capilar, o menor dos vasos sanguíneos do corpo, medindo 5–10μm de diâmetro, 
que conecta arteríolas e vênulas. A coleta de sangue por esse método geralmente é feita por punção do 
calcanhar ou do dedo. 

Contaminação cruzada 
Ato de propagação de micróbios (bactérias e vírus) de uma superfície a outra. Como os vírus transmitidos 
pelo sangue podem viver em objetos e superfícies por até uma semana, e outros agentes patogênicos 
por meses ou mais, poderia haver propagação de micróbios quando superfícies não são desinfetados 
corretamente ou o equipamento não é limpo e esterilizado entre pacientes. 

Controle de infecções 
O programa de atenção de saúde de uma organização, inclusive suas políticas e procedimentos, para a 
vigilância, prevenção e controle de infecções associadas com a atenção de saúde. Tal programa inclui 
toda a assistência aos pacientes e departamentos de apoio e serviços ao paciente. São exemplos de 
medidas de controle de infecções a imunização, a higiene das mãos, a gestão de antibióticos, a análise 
da construção de instalações, a supervisão da desinfecção e esterilização, a vigilância, o uso de roupa 
protetora e o isolamento. 

Controle de qualidade 
Função administrativa pela qual é feito o controle da qualidade de matéria prima, conjuntos, materiais 
e componentes produzidos, serviços relacionados com a produção e processos de gestão, produção e 
inspeção, aplicados com a finalidade de prevenir a produção não descoberta de material defeituoso ou a 
prestação de serviços falhos. 

Glossário
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Controles administrativos para reduzir a exposição 
Um método de minimização da exposição de pacientes ou empregados pela observância de políticas e 
procedimentos, modificação da carga de trabalho, treinamento em práticas específicas de trabalho e outras 
medidas administrativas formuladas para reduzir a exposição. 

Controles de práticas de trabalho 
Técnicas que reduzem a probabilidade da exposição pela mudança da maneira de executar uma tarefa. 

Descarte 
Enterramento, depósito, descarga, lançamento, disposição ou liberação intencional de qualquer forma de 
lixo no ar, na terra ou na água. No contexto deste documento, entende-se por descarte o armazenamento 
e posterior destruição de equipamento de injeção ou coleta de amostras de sangue, a fim de evitar 
reutilização ou lesão. 

Descontaminação 
O processo de remover microrganismos patogênicos dos objetos e equipamento aos tornar o seu manejo 
seguro. 

Desinfecção 
Extermínio de agentes infecciosos fora do corpo mediante exposição direta a agentes químicos ou físicos. 
A desinfecção só é necessária para as doenças difundidas por contato indireto

Dispositivo de segurança ou seringa projetada para proteção contra lesão por objetos 
perfurocortantes 
Dispositivo aguçado ou agulha usada para retirar líquidos corporais, ter acesso a uma veia ou artéria 
ou administrar medicamentos ou outros líquidos. O dispositivo tem um dispositivo ou mecanismo de 
segurança que efetivamente reduz o risco de exposição acidental. 

Eliminação de riscos 
Administração dos medicamentos por outros métodos que não a injeção (por exemplo, usar comprimidos, 
inalantes). 

Engenharia de controles de risco 
Métodos de isolamento ou remoção de riscos do local de trabalho. São exemplos os recipientes para 
descarte de material perfurocortante e dispositivos médicos mais seguros (por exemplo, dispositivos 
cortantes com proteção contra lesão dos dedos e sistemas sem agulha), bisturis laser e ventilação, 
inclusive o uso dos gabinetes biológicos ventilados (capuz de escape de fumaça de laboratório). No 
contexto da prevenção de lesões por objetos perfurocortantes, controles de engenharia são os meios de 
isolar ou remover do local de trabalho agentes patogênicos transmitidos pelo sangue. 

Equipamento de proteção pessoal (EPP) 
Equipamento especializado usado por um empregado para se proteger contra um risco definido. Tal 
equipamento inclui luvas, aventais de laboratório, batas, vestes protetoras, cobertas de sapatos, óculos 
protetores, copos com protetores do lado, máscaras, respiradores e bolsas de reanimação. A finalidade 
do equipamento de proteção pessoal é impedir que materiais perigosos alcancem a pele, as mucosas ou a 
roupa pessoal do trabalhador. O equipamento deve criar uma barreira eficaz entre o trabalhador exposto e 
o risco. 

Estéril 
Livre de microrganismos vivos. 

Exposição ocupacional 
Exposição a materiais resultante do desempenho de tarefas de um empregado. 

Flebotomia 
O ato de extrair ou remover sangue do sistema circulatório através de uma incisão ou perfuração para 
obter uma amostra para análise e diagnóstico. 
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Friccionador de álcool para as mãos 
Preparação que contém álcool (líquido, em gel ou espuma) formulada para aplicação às mãos para 
reduzir o crescimento de microrganismos. Tais preparações podem conter um ou mais tipos de álcool 
com excipiente (substância relativamente inerte usada como um veículo para os princípios ativos de uma 
medicação), ou outros ingredientes ativos e umectantes. 

Hierarquia dos controles 
Conceito desenvolvido em saúde ocupacional e higiene industrial que dá ênfase à prevenção. Em ordem 
de prioridade por a sua eficácia no controle da exposição a riscos e na prevenção das lesões ou doenças 
decorrente dos riscos de exposições, a hierarquia é a seguinte: 

eliminação do risco; • 
controles de engenharia; • 
controles administrativos; • 
controles por práticas de trabalho; e• 
uso de equipamento de proteção pessoal. • 

Ver também o Anexo 4 das Diretrizes	conjuntas	de	OIT/OMS	para	serviços	de	saúde	e	infecção	pelo	
HIV/AIDS {, 2005 #183} no tocante à aplicação da hierarquia dos controles ao risco de exposição a 
agentes patogênicos transmitidos pelo sangue e às lesões por picada de agulha. 

Higiene das mãos 
Qualquer tipo de limpeza das mãos. 

Infecção por hepatite a D 
Hepatite causada pelo vírus da hepatite D (VHD), um vírus defectivo que necessita de VHB para existir. 
O VHD é encontrado no sangue de pessoas infectadas pelo vírus da hepatite B (CDC). 

Infecção por hepatite B 
Hepatite causada pelo vírus da hepatite B (VHB) e transmitida por exposição a sangue ou hemoderivados, 
ou durante relações sexuais. Causa hepatite aguda e crônica. A hepatite B crônica pode causar doença 
hepática, cirrose e câncer hepático. 

Infecção por hepatite C 
Hepatite causada por um vírus de hepatite C (VHC) e transmitida por exposição ao sangue ou 
hemoderivados. A hepatite C é geralmente crônica e pode causar cirrose e câncer hepático primário. 

Injeção intradérmica 
Injeção pouco profunda administrada entre as camadas da pele, criando um vergão na epiderme. 

Injeção intramuscular 
Injeção aplicada no corpo de um músculo. 

Injeção intravascular 
Injeção dentro de um vaso sanguíneo. 

Injeção intravenosa 
Injeção administrada em uma veia. 

Injeção segura 
Injeção que não causa dano ao recebedor, não expõe o profissional de saúde a qualquer risco e não resulta 
em lixo que põe a comunidade em risco. 

Injeção subcutânea 
Injeção aplicada sob a pele. 
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Injeção 
Introdução percutânea de substância medicinal, líquido ou nutriente no corpo. Pode ser feita mais 
geralmente por agulha e seringa, mas também por injetores de pressão, pensos transdérmicos, 
microagulhas, e outros dispositivos mais modernos. As injeções são geralmente classificadas segundo o 
tecido a que se destinam, sendo, por exemplo, intradérmicas, subcutâneas, intramusculares, intravenosas, 
intraósseas, intra-arteriais, peritoneais, etc. 

Injetor de pressão 
Dispositivo sem agulha que permite a injeção de uma substância através da pele, sob alta pressão. 

Lanceta 
Dispositivo para coleta de amostras de sangue capilar para exame. É mais geralmente usada por 
diabéticos durante o monitoramento de glicose no sangue. A profundidade da penetração na pele pode ser 
ajustada pela seleção de lancetas de diferentes tamanhos. 

Lavagem antisséptica das mãos 
Lavagem das mãos com a água e sabão ou outros detergentes contendo um agente antisséptico. 
Recomendada quando se leva a cabo uma técnica asséptica. 

Lavagem das mãos 
Lavagem das mãos com o sabão e água, enxugando-as bem depois com toalhas de uso único. 

Lesão por objeto perfurocortante 
Ocorrência de exposições que se verifica quando objetos perfurocortantes penetram na pele. 

Objeto perfurocortante sólido 
Objeto perfurocortante que não tem uma luz através da qual possa fluir material; por exemplo, agulha de 
sutura, bisturi ou lanceta. . 

Objetos perfurocortantes 
Quaisquer objeto que possam penetrar na pele; compreendem agulhas, bisturis, vidro quebrado, tubos 
para coleta capilar rompidos e pontas expostas de arames ortodônticos. 

Outros materiais potencialmente contagiosos 
Refere-se neste contexto a líquidos corporais que são potencialmente infecciosos para HIV, VHB e VHC 
tais como: 

sêmen, secreções vaginais, líquido cerebrospinal, líquido sinovial, líquido pleural, líquido pericárdico, • 
líquido peritoneal, líquido amniótico, saliva nos procedimentos dentais, qualquer líquido corporal que esteja 
visivelmente contaminado com o sangue e todos os líquidos corporais numa situação em que é difícil ou 
impossível diferenciar entre líquidos corporais; 
qualquer tecido ou órgão não fixo (diferente de pele intacta) de um ser humano (vivo ou morto); e• 
células os culturas tissulares, assim como culturas de órgãos contendo HIV; e• 
meios de culturas de meios ou outra solução contendo HIV, VHB ou VHC; e• 
sangue, órgãos ou outros tecidos de animais de laboratório infectados por HIV, VHB ou VHC. • 

Picada de agulha 
Lesão penetrante causada por uma agulha. 

Precauções ordinárias 
Conjunto de práticas formuladas para evitar a disseminação de infecções entre os profissionais de 
saúde e pacientes pelo contato com agentes infecciosos em fontes de infecção reconhecidas e não 
reconhecidas. Tais precauções são recomendadas para uso com todos os pacientes, independentemente 
de seu diagnóstico ou estado infeccioso suspeito. São elementos-chave a higiene das mãos, a limpeza 
do ambiente, o reprocessamento do equipamento entre um e outro paciente, o uso de equipamento de 
proteção pessoal, a colocação de pacientes com infecção ou colonização comprovada em isolamento, a 
administração de lavanderias, a segurança das injeções, a prevenção de exposição a agentes patogênicos 
transmitidos pelo sangue, o manejo de lixo e a higiene respiratória.
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Profilaxia após-exposição (PPE) 
Resposta médica dada para prevenir a transmissão de agentes patogênicos levados pelo sangue após 
exposição potencial. Está disponível para o HIV e hepatite B.

Profilaxia pós-exposição para HIV e VHB 
Medicação ministrada após a avaliação clínica de uma exposição para prevenir a transmissão do HIV e da 
hepatite B.

Proteináceo 
Relativo a proteína ou da natureza dela. 

Punção do dedo 
Método de coleta de amostras capilares. Em medicine, alguns exames de sangue são feitos em sangue 
venoso obtido por punção do dedo. Há provocar um pequeno corte que produz não mais do que algumas 
gotas de sangue. O procedimento pode ser doloroso, mas pode ser também mais rápido e menos 
angustiante do que a venopuntura.

Recipiente de segurança (para objetos perfurocortantes) 
Recipiente rígido resistente a punção e à prova de vazamento, construído para depositar com segurança 
objetos perfurocortantes usados durante atividades de coleta, descarte e destruição. Às vezes denominado 
“caixa para objetos perfurocortantes” ou “caixa de segurança”. 

Reencapamento 
O ato de recolocar uma bainha protetora numa agulha. Reencapar agulhas empregando métodos a duas 
mãos aumenta o risco de picada de agulha e não é recomendado. Onde, porém, tal ação é inevitável, a 
técnica da pegar com uma só mão reduz o risco de picadas de agulha. 

Seringa autodestrutível (AD) 
Seringa desenhada para impedir a reutilização que é fechada ou incapacitada após a administração 
individual de uma injeção. Vários tipos de seringas AD estão disponíveis no comércio. 

Seringa com dispositivo antirreúso 
Seringa hipodérmica estéril de uso único construída de tal forma que pode ficar inutilizável após o uso 
(ISO 7886-4). 

Seringa de uso único 
Seringa estéril de uso único destinada à aspiração de líquidos ou para a injeção de líquidos imediatamente 
depois de cheias (ISO 7886-1)

Síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) 
Morbidade decorrente da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana. 

Técnica asséptica 
A maneira de conduzir os procedimentos para prevenir contaminação microbiana. A técnica asséptica 
altera o método de higiene das mãos, a PPE usada, o local e as características físicas do sítio onde 
tem lugar um procedimento, o uso de antissepsia da pele e desinfetantes no ambiente, o modo de abrir 
embalagens e o uso de suprimentos estéreis. 

Via parenteral 
Perfuração de membrana mucosa ou da barreira da pele por via subcutânea, intramuscular, intravenosa ou 
arterial, através de eventos tais como injeção, punção por agulha, corte ou escoriação. 

Vírus da imunodeficiência humana (HIV) 
Vírus transmitido principalmente durante relações sexuais ou por exposição a sangue ou hemoderivados. 
O HIV causa síndrome de imunodeficiência adquirida (AIDS).

http://en.wikipedia.org/wiki/Medicine
http://en.wikipedia.org/wiki/Blood_test
http://en.wikipedia.org/wiki/Venous_blood
http://en.wikipedia.org/wiki/Venipuncture
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