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PADRÃO PROCEDIMENTO 

OPERACIONAL 

POP Nº 77 
 

Título: Coleta e Armazenamento de Sangue 

do Cordão Umbilical  

Área de Aplicação: Obstetrícia 

Setor: Centro Obstétrico e Emergência 

Obstétrica 

Responsável pela prescrição do POP Enfermeiro, Neonatologista  

Responsável pela execução do POP Equipe de Enfermagem 

 

1. Definição 
 

 Consiste na técnica do armazenamento do sangue do cordão placentário imediatamente após o 

nascimento do RN. 

 

 

2. Finalidade  
 

 Armazenar adequadamente a amostra do sangue do cordão para realização de análise bioquímica e 

hematológica após a sua coleta. 

 

 

3. Indicações e Contraindicações  
 

       INDICAÇÕES 

 Para todos partos transvaginais e cesarianas com RN vivos. 

 

       CONTRAINDICAÇÕES  

 Não se aplica 

 

 

4. Materiais e Equipamentos Necessários 
 

 Luva de procedimentos. 

 Tubo de sangue - EDTA (Tampa Roxa). 

 Etiqueta de identificação. 

 Seringa de 10ml. 

 Agulha 40 x12. 

 Organizador para armazenamento tubo sangue do cordão. 

 Impressos próprios. 

 

  

 

 

5. Descrição do Procedimento 
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 Realizar a higienização das mãos (ver POP de Higienização das mãos). 

 Fazer a identificação da etiqueta para o tubo de sangue com os seguintes dados: nome completo da 

mãe sem abreviaturas (RN de....), nº do prontuário da mãe, data do nascimento, hora do nascimento 

e rubrica do funcionário que realizou a identificação. 

     Fixar a etiqueta no tubo de sangue. 

 Explicar a mãe sobre procedimento e a finalidade quanto à necessidade da coleta do material. 

 Calçar luvas de procedimentos. 

 Receber do obstetra a coleta do material no cordão umbilical.  

 Armazenar o tubo da coleta EDTA (Tampa Roxa), na caixa própria de armazenamento do sangue 

de cordão, localizada no expurgo do centro obstétrico.  

 Anexar ao tubo da coleta do sangue do cordão o pedido do exame laboratorial preenchido pelo 

neonatologista. 

 Retirar as luvas de procedimentos. 

 Realizar a higienização das mãos (ver POP de Higienização das mãos). 

 Protocolar no livro próprio de sangue de cordão os seguintes dados: nome completo da mãe (RN 

de....), nº do prontuário da mãe, data da coleta, identificação do funcionário que protocolou a 

coleta. 

 Registrar o procedimento em impressos próprios e no prontuário. 

 

        OBSERVAÇÕES: 

 

 O pedido do sangue do cordão deverá ser preenchido pelo neonatologista com os seguintes dados: 

nome completo da paciente sem abreviaturas (RN de .....), número do prontuário da paciente e data 

da solicitação. 

 A coleta do sangue deve ser preferencialmente feita pelo cordão umbilical. Caso não seja possível a 

coleta pelo cordão, esta deverá ser realizada através dos vasos da placenta. Devem ser coletados 

pelo menos 3ml de sangue. 

 No caso de não ser realizada a coleta de nenhuma das duas formas, o neonatologista responsável 

pelo RN deverá ser comunicado. 

 Ter cuidado no momento em que o obstetra transfere a seringa contendo sangue do cordão, a fim de 

que não contamine a mesa de parto ou mesa auxiliar cirúrgica, desta maneira, o ideal é pegar pela 

extremidade da seringa.  

 O maqueiro deverá encaminhar os tubos da coleta ao laboratório na maleta própria de material 

biológico. 

 O encaminhamento dos tubos da coleta é realizado em dois horários: às 08h00min e às 17h00min. 

 O obstetra ao colher o material deve conectar a agulha na seringa e entregá-la ao técnico de 

enfermagem ou ao enfermeiro para transferir o sangue da seringa para o tubo de sangue EDTA 

(Tampa Roxa). 
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7. Leitura Sugerida  

 

8. Figuras e Anexos 
 

Não se Aplica 
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