


 Esta apresentação destina-se ao treinamento inicial das 
equipes de saúde visando à implementação do Programa 
de Controle da Toxoplasmose Congênita, podendo ser 
adaptada às normas dos programas municipais para a 

saúde materno-infantil.

 A SES-MG  em parceria com o Nupad propiciará para os 
municípios, ações de capacitação e educação permanente 

após a implementação do programa.



As normas técnicas de punção 
digital para coleta de sangue capilar 
são baseadas nas recomendações 
da CLSI (Clinical and Laboratory 
Standards Institute).

Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Procedures and Devices for the Collection for Diagnostic Capillary 
Blood Specimens; Approved Standard – Sixth Edition. CLSI document H04-A6 (ISBN 1-56238-677-8). Clinical and 
Laboratory Standards Institute, 940 West Valley Road, Suite 1440, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2008.





Uma etiqueta impressa com código de barras para ser colada no papel-filtro;

Uma etiqueta impressa com código de barras para ser colada na frente do 
envelope verde claro;

Uma etiqueta impressa sem código de barras para ser colada no cartão da 
gestante.

Ao receber o material de coleta proveniente do Nupad, etiquetar todos os envelopes 
e as tiras de papel-filtro. Reserve alguns sem etiqueta para coleta de nova amostra. 
Deve-se guardá-los em ambiente livre de umidade e de raios solares, conforme 
as normas seguintes:



Desta forma, apenas a etiqueta sem código de barras ficará 
solta dentro do envelope verde-claro, ainda não preenchido,  
para ser colada no Cartão da Gestante, antes do procedimento 
de coleta. 



Deixe reservado alguns envelopes verde-claro e 
papel-fi ltro sem a fi xação das etiquetas, pois caso 
seja necessário novas amostras de uma mesma 
gestante o código a ser utilizado será o mesmo 
da primeira amostra. Logo, o espaço destinado 
a fi xação da etiqueta no envelope deverá ser 
preenchido, manualmente, com o código da 
primeira amostra. 

Atenção!



Cada amostra colhida, será 
identificada por três etiquetas 

contendo  o mesmo código.



Locais para colagem das três etiquetas enviadas pelo Nupad contendo um mesmo código.

1. Papel-filtro 2. Frente do  
envelope verde-claro 3. Cartão da Gestante



Evite contato direto das mãos com o papel-fi ltro. 
Somente manuseie o papel-fi ltro utilizando luvas 
de procedimento, livres de qualquer substância 
tipo talcos. 

Cuide para que o papel-fi ltro não sofra qualquer 
contaminação de produtos químicos, água, poeira, 
etc. Esta contaminação poderá gerar resultados 
laboratoriais equivocados.

Importante!
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Preparando os envelopes para armazenamento
Prepare todos os envelopes assim que receber o material de coleta do Nupad.

Use luvas para o manuseio das cartelas e tiras de papel filtro.
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Preparando os envelopes para armazenamento



Coloque o papel fi ltro em branco no envelope com 
a borda da etiqueta voltada para cima.

Isto será importante 
para manipular o 
papel fi ltro durante 
o procedimento de 
coleta.

Importante!





Primeira etapa: Preparação do envelope para preenchimento de dados

Antes do preenchimento do envelope, retire cuidadosamente o papel filtro tocando 
com a mão sem luvas apenas na borda da etiqueta. Evite ao máximo tocar com as 
mãos na parte do papel filtro onde serão depositadas as gotas de sangue.

Coloque o papel filtro etiquetado em uma superfície limpa e sem riscos de 
contaminação por produtos químicos, poeira, etc.

O papel filtro deve estar em local de fácil acesso assim que o profissional fizer a 
punção.

Uma vez retirado o papel filtro, proceda ao preenchimento dos dados no envelope 
verde-claro.
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Preparando o envelope para preenchimento de dados
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Preparando o envelope para preenchimento de dados



Segunda etapa: Preenchimento do envelope verde-claro 

Todos os campos devem ser preenchidos antes da realização da coleta.  
O preenchimento deve ser feito em letra maiúscula para facilitar o processo de 
digitação da amostra no laboratório e evitar erros de identificação.

Utilize caneta esferográfica AZUL ou PRETA em casos de primeira amostra;

Para as amostras subsequentes da mesma gestante, utilize  caneta esferográfica 
VERMELHA.



Preencher com letras maiúsculas utilizando caneta azul ou preta para primeira amostra e vermelha para amostras seguintes. 



1

2
O preenchimento dos campos é 

obrigatório. Tenha, preferencialmente, 
um documento de identificação da 

gestante em mãos.

Fixe uma etiqueta com código de barras neste espaço.FRENTE



 E imprescindível o fornecimento de um documento de identidade da gestante 
para o preenchimento correto do envelope verde-claro (carteira de identidade, 
carteira de trabalho, CPF ou outro). 

 A gestante deverá ser estimulada a levar este mesmo documento no momento 
da realização do “teste do pezinho” de seu bebê.

 Esta exigência se faz necessária para que o Sistema de Informação  
identifique facilmente os recém-nascidos de mães suscetíveis ou infectadas. 

 Somente os recém-nascidos de mães suscetíveis serão testados para 
toxoplasmose congênita na amostra colhida para o “teste do pezinho”.
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Assinalar a amostra correspondente.  

NÃO preencher estes campos  
(Uso exclusivo do Nupad). 

VERSO

É desejável o preenchimento destes 
campos com o Cartão da Gestante em 

mãos. Caso não seja possível, estes 
podem ser preenchidos de acordo com 

informações autodeclaradas. 



OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

Nunca deixe de colher ou enviar amostras por falta de alguma informação da 
gestante.

O profissional entregará à gestante um lembrete, padronizado pelo Nupad, 
marcando com um “x” as informações pendentes.

Oriente a gestante para trazer / enviar o lembrete ao Centro de Saúde com as 
informações  faltantes, o mais rápido possível. 

O lembrete deverá ser colocado no ENVELOPE CARTA-RESPOSTA do próximo lote 
de amostras (triagem neonatal ou pré-natal), a ser enviado ao Nupad.



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Nucleo de Ações e Pesquisa em Apoio Diagnóstico

Universidade Federal de Minas Gerais - Faculdade de Medicina.

(NOME COMPLETO SEM ABREVIATURA)
GESTANTE:

CÓDIGO NUPAD (Etiqueta):

DATA DE COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES DA GESTANTE:

LEMBRETE  PARA INFORMAÇÕES PENDENTES - TRIAGEM PRÉ-NATAL

ATENÇÃO:  Preencher abaixo, somente as informações  faltantes marcadas com X. 
Entregar no Centro de Saúde o mais rápido possível.       

CEP.:

NºRua.:

Cidade: Bairro/Distrito:

ENDEREÇO:

Celular:Tel. Fixo:

TELEFONE:

IDENTIFICAÇÃO:

CPF Outro: 

Orgão Emissor: Nº 

RG

DATA DA ÚLTIMA MENSTRUAÇÃO:

NÚMERO DO SIS PRÉ-NATAL:

NÚMERO DO CARTÃO SUS:

IDADE GESTACIONAL: (SEMANAS)

LEMBRETE  PARA INFORMAÇÕES PENDENTES

Marque com um “X” 
os dados faltantes

Este impresso, para ser entregue 
à gestante, será enviado pelo 

Nupad ao Centro de Saúde junto 
com os materiais de coleta.
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Preenchimento do envelope em caso de Nova Amostra
Utilize caneta esferográfica vermelha para o preenchimento dos dados de novas amostras. Não há 
necessidade do preenchimento de todos os campos, uma vez que vários dados foram fornecidos na 
primeira amostra. Preencha somente os campos destacados em vermelho, na figura abaixo, conforme 
o seguinte: 

No campo da etiqueta, escreva o mesmo código Nupad da primeira amostra;

Preencha o nome, data de nascimento e data de coleta da NOVA amostra

Marque o número sequencial de coleta correspondente à amostra.

1

22
3

FRENTE VERSO



CÓDIGO DA 
GESTANTE 

NOME DA 
GESTANTE ENDEREÇO E TELEFONE DATA DA 

COLETA DATA DE ENVIO AMOSTRA RESULTADO 

ASSINATURA DO 
PROFISSIONAL 

QUE REALIZOU A 
COLETA 

ABDP000001 Maria Márcia 
da Solva 

 
Rua Sete, 111 – B. São Paulo, Tel 

(33) 9999-9999 
 

09/01/2013 10/01/2013 1º amostra igG 
IgM não Mária Rosário 

ABDP000002 Paula Vieira 
Pereira 

 
Rua Sete, 05 – B. São Paulo, Tel (33) 

9999-9999 
 

09/01/2013 10/01/2013 2º amostra igG não 
IgM não Mária Rosário 

 

Terceira Etapa: Preenchimento do livro de registros

Além de preencher os campos do papel filtro é importante que preencha, com as informações 
da gestante, o Livro de Registros, a ser organizado pela Unidade de Saúde, de maneira 
semelhante ao livro utilizado na triagem neonatal. Os seguintes campos são sugeridos: 



Quarta etapa: Cadastro no Programa Mães de Minas

Caso a gestante ainda não tenha se cadastrado no 
Programa Mães de Minas, incentive-a fazê-lo. 

Além de outros benefícios, as datas de novas coletas, 
quando necessárias, poderão ser acompanhadas pelo 
Call Center 155 do Projeto. 

DISQUE 155 - MÃES DE MINAS
Entre em contato com o “Mães de Minas”.

Disque 155 de qualquer telefone, depois tecle a função 2 para
Secretaria de Saúde e depois opção 1 para Mães de Minas.



O Nupad enviará cartelas com etiquetas para lembrar a gestante de se cadastrar 
no Programa Mães de Minas.

A etiqueta deverá ser colada no Cartão da Gestante.

Cartela com etiquetas / lembrete
 do Programa Mães de Minas.

Cartão da Gestante após ser etiquetado



Esta cartilha deverá ser entregue a 
todas as gestantes antes da coleta 
da amostra. Suas recomendações 
deverão ser seguidas por todas 
as gestantes durante o período 
gestacional. 

É importante  que o profi ssional de 
saúde tenha uma atitude proativa, 
mencionando resumidamente as 
medidas profi láticas e o conteúdo 
geral da cartilha.

Cartilha Educativa



Quinta etapa: Coleta da Amostra de Sangue

Recomenda-se que o procedimento seja realizado em uma sala limpa e arejada e, 
preferencialmente, não possua ar condicionado.

Ambiente: 

Gaze estéril ou algodão;

Álcool 70%;

Lanceta BD-COR ROSA;

Papel filtro;

Envelope VERDE-CLARO;

Suporte para secagem; 

Caixa de perfuro-cortante;

Luvas de procedimento.

Materiais necessários:



Antes da punção,  coloque o papel filtro em uma superfície limpa e livre de possíveis  
contaminantes como produtos químicos, poeira, etc. O papel filtro deve estar próximo 
aos materiais necessários para a coleta da amostra; 



Materiais necessários



A lanceta BD-ROSA, fornecida pelo Nupad,  por suas características, permite a 
obtenção de gotas sufi cientes para formar adequadas manchas de sangue no 
papel-fi ltro. Em hipótese alguma utilize outras lancetas.



A lanceta de aço, tradicionalmente utilizada, 
deve ser substituída  por dispositivos retráteis de 
segurança conforme norma NR32 do Ministério do 
Trabalho e Emprego.



Posição, Identificação do Local e Anti-sepsia:

Lave as mãos e calce luvas de procedimento;

Posicione a gestante. 

A gestante deverá estar sentada confortavelmente 
com o braço posicionado e apoiado em nível 

inferior ao do coração. 



Posição da mão.



Polpa digital dos dedos 
médio ou anelar da 
gestante.

ATENÇÃO:  
Não realizar a punção na 
região lateral da polpa 
digital ou próxima à 
unha (ponta do dedo).

Identifique o local da punção:

Escolhendo o local da punção.



Verifique se o local identificado para punção é livre de 

calosidades e outras características que inviabilize a coleta 

(por exemplo: edemas, cicatrizes, feridas, etc.);

Realize a anti-sepsia com algodão ou gaze estéril levemente 

umedecida com álcool a 70% no dedo escolhido para a coleta 

e deixe secar normalmente (aguardar sua secagem total);



Anti-sepsia:  
Álcool 70%



Após secagem total do álcool, com uma outra gaze estéril ou 

algodão, friccione a polpa digital do dedo escolhido, para 

aquecê-lo;

Com a lanceta BD-Rosa em mãos, gire a sua extremidade para 

retirar seu lacre;
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Preparando a lanceta - Retirando o lacre



Punção Digital e Preenchimento do Papel Filtro:

Imediatamente após a retirada do lacre da lanceta BD-Rosa, posicione a 
mesma perpendicularmente ao local da punção e pressione contra o dedo da 
gestante.

ATENÇÃO

Não realizar a punção na região lateral da polpa 
digital ou próxima à unha (ponta do dedo).
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Realizando a punção 
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Realizando a punção 



Deve ser utilizada SOMENTE a lanceta BD-ROSA enviada pelo NUPAD para 
a punção digital do Programa de Toxoplasmose. Esta lanceta não deve ser 
empregada para outros procedimentos tipo glicemia capilar e similares. 

Importante!



Em hipótese alguma utilize a lanceta BD-AZUL do teste do pezinho para 
realizar punção digital. O formato em lâmina da lanceta azul poderá 
causar danos no dedo da gestante.

Atenção!



A lanceta BD-ROSA possui um formato tipo agulha de grosso 
calibre, ideal para se obter um fluxo adequado de sangue.



Após a punção descarte a lanceta na caixa de perfuro-cortante;

Descartando a lanceta utilizada



Limpando o início 
da formação de um 

primeira gota de 
sangue

Assim que começar a se formar uma pequena gota de sangue no local 
puncionado, limpe-a (a mesma contém fluidos indesejáveis ao processo 
analítico) removendo-o com uma gaze estéril ou algodão seco – sem álcool.



Espere formar uma GRANDE GOTA de sangue antes de colocá-la no papel. 

Não ultrapasse duas gotas por mancha.

Se a mancha no papel filtro ficar pequena, uma segunda gota pode ser 
colocada imediatamente no centro desta mancha. 



Aguardando formar uma GRANDE GOTA
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Depositando a gota de sangue no papel filtro
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Depositando a gota de sangue no papel filtro

3



Depositando a gota de sangue no papel filtro



Verificar se o sangue atingiu 
o verso do papel-filtro para 
certeza de uma boa coleta.

A gota deve atingir o verso do papel filtro;



Nunca complete uma gota colocando 
sangue no verso do papel fi ltro.

Importante!



Exemplos de amostras colhidas de forma inadequada:

As gotas não atingiram o verso do papel
MÚLTIPLAS E PEQUENAS GOTAS

(O ideal é somente uma gota, formando uma mancha
de bom tamanho)
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Peça à gestante para pressionar o local da punção com gaze estéril ou algodão 
para hemostasia. 



Sexta etapa: Secagem do papel filtro

Após o preenchimento de todas as três áreas delimitadas 
do papel filtro, coloque-o para secar na posição 
horizontal. A secagem deve durar, no mínimo, três 
horas em temperatura ambiente. Evitar o contato da 
mancha de sangue com qualquer tipo de superfície. 



Não utilizar, em hipótese alguma, qualquer 
forma artifi cial para a secagem da amostra 
(estufa, luz solar, calor de motores, etc.).

A amostra deve secar em temperatura 
ambiente em um local limpo, seco e arejado.



Secagem da amostra 



Caso a amostra seja colhida no fi nal do 
expediente  de trabalho, esta poderá 
ser mantida no suporte de papel 
fi ltro, em temperatura ambiente, até 
a reabertura da unidade no próximo 
dia útil. 



Serão solicitadas amostras em soro, colhidas por punção venosa, para 
todos os casos suspeitos após os testes de triagem.  

O Nupad enviará diretamente aos Centros de Saúde, um kit para coleta em 
soro, contendo em seu interior todos os materiais necessários, e instruções 
técnicas para este procedimento. 

O kit será enviado ao laboratório do Nupad, via SEDEX, sem custo para o 
município.  

Os resultados estarão disponíveis via online e poderão ser impressos. 
Alternativamente, poderão ser enviados por fax por solicitação da equipe 
de saúde.

Coleta de amostras de soro para exames confirmatórios



Kit para coleta em soro





 Após secagem das amostras e acondicionamento 
em seus respectivos envelopes, estas devem ser 
encaminhadas ao Nupad, no máximo, até o dia seguinte 
da coleta. 

 Reunir todas as amostras realizadas e colocá-las dentro 
do Envelope Carta-Resposta de Triagem Pré-Natal e 
Neonatal, para ser entregue na agência dos Correios.



Envelope Carta-Resposta de 
Triagem Pré-Natal e Neonatal



 Enviar para o Nupad, junto com as amostras, ofício 
solicitando a análise laboratorial para o Programa de 
Controle da Toxoplasmose Congênita.

  O ofício deve relacionar todas as amostras colhidas, 
com o código da gestante, nome, idade gestacional e data 
da coleta, conforme modelo a seguir:



primeira amostra: azul ou preta

segunda amostra: vermelha (manter 
o mesmo código da primeira coleta)



Colocar o ofício dentro do envelope Carta-Resposta 
da Triagem Pré-Natal e Neonatal, juntamente com as 
amostras;



ARMAZENAMENTO DAS AMOSTRAS

Na impossibilidade de enviar as amostras aos 
Correios no mesmo dia da coleta, estas deverão, 
após a secagem, ser colocadas dentro de seus 
respectivos envelopes verde-claro, que deverão 
ser armazenados em geladeira dentro de uma 
pequena caixa de isopor. 

Importante!



Envie a amostra, 
no máximo, no dia 
seguinte à coleta.

Muito importante!



Atualmente há duas  modalidades de envio 
das amostras ao Nupad: via Portador ou 
Correios. Verifi que a forma usualmente 
utilizada por seu município.

Importante!



Se as amostras forem enviadas pelos Correios:

Leve o envelope Carta-Resposta à agência dos Correios mais próxima 
da unidade. Não há custos de envio, ou seja, o município/unidade não 
terá ônus com o envio das amostras.

IMPORTANTE
Não deposite as amostras nas caixas dos 
Correios distribuídas no município devido ao 
aumento do risco de extravio e morosidade na 
entrega das mesmas ao laboratório.



Amostras enviadas via Portador:

Procure conhecer o fl uxo de envio das amostras via portador, 
lembrando que as amostras devem ser postadas/entregues até o 
dia seguinte a coleta.

Não acumule ou retenha amostras por mais
de dois dias na unidade.

IMPORTANTE





Os resultados das análises das amostras estarão 
disponíveis no site do Nupad:

www.nupad.medicina.ufmg.br

O acesso aos resultados só será possível por meio da 
inserção de USUÁRIO e SENHA fornecidos à Secretaria 
Municipal de Saúde durante o cadastramento on-line no 
Programa. 

Estes resultados deverão ser impressos pelo Centro de 
Coleta ou pela Secretaria Municipal de Saúde, e deverá 
ser entregue à gestante.



 A partir deste novo sistema, a UBS terá em mãos os 
resultados, assim que concluída as análises (no máximo 
em 2 dias após o recebimento da amostra pelo Nupad), 
otimizando-se o tempo para as condutas necessárias.

Modelo de resultado de exame



  Recomenda-se o acesso diário ao site do 
Nupad para verificação de novos resultados e 
possíveis pendências de novas amostras não 
colhidas, além do acompanhamento de possíveis 
novas versões desta apresentação.



www.maesdeminas.com.br
www.saude.mg.gov.br

Entre em contato com o Mães de Minas. Disque 155 de 
qualquer telefone, depois tecle a opção 2 para Secretaria 
de Saúde e depois a opção 1 para Mães de Minas.

Para mais informações, consulte o Manual de Triagem Pré-Natal 
no site do NUPAD www.nupad.medicina.ufmg.br, ou ligue de um 
telefone fixo para o Call Center NUPAD 0800 722 6500*

* Ligue gratuitamente. A linha está disponível para profissionais 
da saúde, nos dias úteis, de 8h às 17h, para tirar dúvidas e 
prestar esclarecimentos sobre o exame de toxoplasmose.


