
PARA MAIS INFORMAÇÕES:

0800-722-6500 - Call Center Nupad.
Ligue gratuitamente de um telefone fixo. A linha está 
disponível para profissionais da saúde, nos dias úteis, de 
8h às 17h.

(31) 3409-8900 - SMC Nupad.
Chamada direta para o Setor de Controle do Tratamento -  
Nupad. Linha disponível nos dias úteis, de 8h às 17h.

E-MAIL: sct@nupad.medicina.ufmg.br

SITE Nupad:   www.nupad.medicina.ufmg.br

INFORMAÇÕES BÁSICAS PARA
PROFISSIONAIS DE SAÚDE

LANCETA ROXA
Instruções de uso:

Normas para uti l ização do novo dispositivo de punção 
PROGRAMA DE TRIAGEM NEONATAL DE MINAS GERAIS.

Normas para utilização do
NOVO DISPOSITIVO DE PUNÇÃO - PTN-MG.

Conforme a norma NR32 do Ministério do Trabalho e 
Emprego, a lanceta de aço tradicionalmente utilizada no 
Programa de Triagem Neonatal de Minas Gerais, 
também conhecido como “teste do pezinho”, deverá ser 
substituída por dispositivos retráteis de segurança.

Atendendo as recomendações internacionais do Clinical 
and Laboratory Standards Institute (CLSI), e as novas 
exigências do Ministério do Trabalho e Emprego, o Núcleo 
de Ações e Pesquisas em Apoio Diagnóstico – Nupad 
está encaminhando as novas lancetas, na cor roxa, para 
realização do teste do pezinho. 

Estas lancetas são confeccionadas em plástico rígido e 
com design ergonômico, possui protetor plástico e dispo-
sitivo de segurança onde a agulha retrátil é acionada por 
gatilho para fácil manuseio e segurança do profissional 
de saúde no ato da punção. Possui agulha com 2,0mm de 
profundidade e 1,5mm de largura. Essa especificação 
garante a obtenção de alto fluxo de sangue com volume 
mínimo de 500 microlitros, permitindo assim o preenchi-
mento adequado dos cinco campos de coleta do papel-fil-
tro com  uma única punção. 

Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Blood Collection on 
Filter Paper for Newborn Screening Programs; Approved Standard – 
Fifth Edition. CLSI document LA4-A5 (ISBN 1-56238-644-1). Clinical and 
Laboratory Standards Institute, 940 West Valley Road, Suite 1440, Wayne, 
Pennsylvania 19087-1898 USA, 2007.

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.

As normas técnicas de coleta são baseadas nas 
seguintes recomendações internacionais:
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Após a punção, DESCARTAR 
a lanceta na caixa de 

perfurocortante.

Identificação do local 
CORRETO para Punção: 
Porções laterais da 
região plantar do 
calcanhar

IMPORTANTE: Não se esqueça de lavar as mãos e calçar as luvas 
de procedimento antes de preparar a lanceta e realizar a punção.

Punção no Calcanhar

LANCETA ROXA
Instruções de uso:

Normas para utilização do novo dispositivo de punção.
PROGRAMA DE TRIAGEM NEONATAL - MG.

ATENÇÃO: Esta lanceta possui o formato em lâmina, projetada 
para a obtenção de um bom fluxo de sangue no calcanhar. 

Em HIPÓTESE ALGUMA deverá ser utilizada para outras finalidades 
como glicemia capilar e punção digital para outros testes, pois poderá 
causar danos ser for utilizada nos dedos, seja de crianças ou 
adultos.

Posicione a lanceta perpendicularmente no local da punção e 
pressione o Botão (Gatilho) para dispará-la.
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Preparando a Lanceta
Segurando a lanceta pelas bordas, destrave a tampa protetora girando 
360° ou mais.

Retire a tampa protetora, puxando-a para baixo.

1.

2.

3.

Aguarde formar uma grande gota.4.

Tampa
protetora

BordasBordas

Botão
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