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Procedimento Operacional 
Padrão (POP) de Enfermagem 

POP 27 – TESTE DO PEZINHO (TP) - TRIAGEM NEONATAL Data Elaboração: 
Agosto/2020 

Responsável 

Enfermeiro e Técnico de Enfermagem. 

Objetivo 

Coletar a amostra de sangue do recém-nascido (RN) entre o 3 º o 5º dia de vida identificando 
precocemente doenças metabólicas, genéticas, enzimática e endocrinológicas, para que possam ser 
tratadas em tempo oportuno. 

Material Necessário 

 EPIs; 
 Cartão de coleta; 
 Lanceta estéril; 
 Álcool 70%; 
 Algodão; 
 Papel alumínio; 
 Caneta esferográfica azul ou preta; 
 Estante de secagem. 

 

Descrição da Atividade 

Preparo da Solução: 

 Higienizar as mãos; 
 Reunir os materiais; 
 Orientar os pais e/ou responsáveis sobre o procedimento a ser realizado e as indicações 

possíveis para re-coleta; 
 Preencher todos os dados de coleta no cartão (letra legível e de forma); 
 Pesar o RN e registrar no cartão específico no campo peso 

atual; 
 Posicionar o RN em posição vertical no colo do responsável; 
 Paramentar-se com os EPIs indicados; 
 Aquecer o pé do RN (água morna, soro aquecido, massagem); 
 Massagear bem o local, ativando a circulação; 
 Segurar o pé e o tornozelo envolvendo com o dedo indicador 

e o polegar todo o calcanhar para imobilizar o pé, evitando 
garroteamento do membro, conforme figura ao lado; 

 Delimitar o local da punção região lateral plantar do calcâneo, 
conforme figura ao lado; 

 Realizar a assepsia do calcanhar com algodão ou gaze 
esterilizada, levemente umedecida com álcool 70%; 

 Aguarde a secagem completa da região para evitar problemas 
técnicos de hemólise/diluição do material; 

 Pressionar firmemente a lanceta estéril para puncionar o local 
na área delimitada; 

 Desprezar a primeira gota retirando com algodão ou gaze seca; 
                                                                                                                    Fonte: Brasil, 2016. 
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 Exercer leve pressão próximo ao local da punção para formação de nova gota grande, encostar 
o papel filtro na gota até o preenchimento de todo o círculo. Procurando não encostar o papel 
filtro diretamente na pele e evitando a sobreposição de gotas; 

 Pingar o sangue em todas as circunferências do cartão, até o seu total preenchimento; 
 Verificar a qualidade da amostra coletada, certificando-se que o sangue tenha passado no verso 

do papel filtro; 
 Comprimir levemente o local puncionado com gaze esterilizada ou algodão para conter o 

sangramento; 
 Colocar o cartão de coleta para secar na posição horizontal em estante própria, por no mínimo, 

2 horas em temperatura ambiente sem artifícios (secador de cabelos, estufa, etc.) ou adição de 
qualquer substância; 

 Após a secagem completa, colocar o cartão em uma caixa plástica fechada, sob refrigeração (2 
a 8°C, sempre que possível), sem dobrar ou enrolar o mesmo, até o momento do envio para 
SMS; 

Observações 
 O preenchimento do cartão deve seguir as INSTRUÇÕES PARA OPREENCHIMENTO DO 

FORMULÁRIO DE COLETA DO TESTE DO PEZINHO, elaborada pela SMS Canoas (Anexo 1). 
 Durante a coleta, se houver interrupção do sangramento, massageie novamente a região do 

calcanhar, caso não surta efeito, repita a punção no mesmo local da anterior. Se houver 
necessidade de uma terceira punção, usar o outro pé; 

 Atentar para o controle dos estoques, a verificação dos prazos de validade e o adequado 
armazenamento dos cartões; 

 Se houver recusa por parte dos familiares para a coleta do “teste do pezinho”, o profissional 
deve orientá-los sobre os riscos da não realização do exame. O fato deve ser documentado com 
a assinatura dos pais ou responsáveis e anexado ao prontuário. 
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 Anexo 1    
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