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A FASE PRÉ-ANALÍTICA NA ANÁLISE GASOMÉTRICA  

 

 

Dassie, Jécika Aparecida 

Fernandes, Talma Reis Leal 

 

RESUMO 

 

A análise gasométrica é fundamental para avaliação e acompanhamento dos distúrbios ácido-

básicos em pacientes críticos, necessitando precisão e urgência em seus resultados. Qualquer 

falha no exame pode afetar a decisão médica, levando a uma avaliação incorreta e intervenção 

errada ao paciente, muitas vezes fatal. Estima-se que 75% dos erros na análise dos gases 

sanguíneos se concentrem na fase pré-analítica. Neste contexto, o objetivo desta revisão foi 

caracterizar os principais problemas na fase pré-analítica laboratorial que interferem no exame 

gasométrico, propondo soluções capazes de melhorar o processo e reduzir o tempo de 

liberação dos resultados. Além dos erros pré-analíticos comuns a todos os exames 

laboratoriais, o exame gasométrico envolve características únicas, como: local da punção, 

homogeneização da amostra, intervalo de tempo antes da análise, temperatura durante o 

armazenamento, ar na seringa, material da seringa, tipo e concentração de heparina. 

Geralmente erros nestas etapas ocorrem como consequência das altas taxas de rotatividade de 

pessoal, negligência, falta de compreensão sobre as boas práticas laboratoriais e treinamento 

ineficiente. A maior parte dos processos ocorre fora do laboratório clínico e envolve 

atividades manuais, dificultando a monitorização e controle. Uma forma de reduzir ou evitar 

os erros é a implementação de um eficiente Programa da Garantia da Qualidade, com 

elaboração de um manual de coleta para gasometria pela equipe de flebotomistas em conjunto 

com o departamento de qualidade do laboratório. 

 

Palavras-chave: Gasometria; controle de qualidade; indicadores de qualidade; equilíbrio 

ácido-básico. 

 

 

THE PRE-ANALYTICAL PHASE IN GASOMETRIC ANALYSIS 

 

ABSTRACT 

 

The gasometric analysis is fundamental for the evaluation and monitoring of acid-base 

disorders in critical patients, requiring precision and urgency in their results. Any failure of 

the examination can affect the medical decision, leading to an incorrect evaluation and wrong 

intervention to the patient, often fatal. It is estimated that 75% of errors in blood gas analysis 

are concentrated in the pre-analytical phase. In this context, the objective of this review was to 

characterize the main problems in the laboratory pre-analytical phase that interfere in the 

gasometric exam, proposing solutions able to improving the process and reducing the time of 

release of the results. Beyond the pre-analytical common errors to all laboratory tests, the 

gasometric exam involves unique characteristics such as: puncture site, sample 

homogenization, time interval before analysis, temperature during storage, air in the syringe, 

syringe material, type and concentration of heparin. Usually mistakes in these steps occur as a 

consequence of high rates of staff turnover, neglect, lack of understanding about good 

laboratory practices, and inefficient training. Most processes occur outside the clinical 



laboratory and involve manual activities, making monitoring and control difficult. One way to 

reduce or avoid errors is to implement an efficient Quality Assurance Program, with the 

elaboration of a collection manual for gasometry by the team of phlebotomists together with 

the quality department of the laboratory. 

 

Keywords: Gasometry; quality control; quality indicators; acid-base equilibrium. 

 

 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

A evolução tecnológica nas ciências médicas impulsionou grandes modificações dos 

métodos no laboratório de análises clínicas. Surgiram técnicas cada vez mais sensíveis e 

precisas, executadas no menor tempo possível, minimizando erros e melhorando a qualidade 

do serviço prestado. A automação e informatização tornaram o serviço mais produtivo, 

eficiente e controlado, havendo valorização do uso de indicadores de qualidade no processo 

de gestão (SHCOLNIK, 2012; VIEIRA et al., 2011; XAVIER, 2013). 

Apesar de toda esta evolução e da abundante literatura científica sobre a melhoria de 

qualidade, os erros ainda se fazem presentes no Laboratório Clínico, cujas taxas variam de 0,1 

a 10%. Trabalhos indicam que a fase pré-analítica concentra a maior frequência desses erros, 

com uma estimativa entre 46 a 68% da taxa geral de erros do laboratório (LIMA-OLIVEIRA 

et al., 2009; MARÍN et al., 2014; SHCOLNIK, 2012; WISLOCKI, 2011). 

 A grande taxa de erro na fase pré-analítica gera amostras limitadas ou insatisfatórias 

para análise, com consequente recoleta do material biológico, acarretando danos ao paciente e 

insegurança ao médico, atraso no diagnóstico, custos desnecessários e prejuízo à credibilidade 

da imagem do serviço prestado. Nesse sentido, a fase pré-analítica é crucial na análise 

gasométrica a qual é importante na avaliação da condição clínica de pacientes críticos, sendo 

geralmente solicitada em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e necessitando precisão e 

urgência em seus resultados (BAIRD, 2013; FONSECA; CEDRO, 2013; GUIMARÃES et 

al., 2011; LIMA-OLIVEIRA et al., 2009). 

 Embora as análises gasométricas envolvam muitas etapas pré-analíticas comuns a 

todos os testes laboratoriais, algumas são únicas e devem ser controladas para impedir 

interpretações equivocadas dos distúrbios ácido-básicos e das trocas gasosas, impedindo 

intervenções desnecessárias e garantindo a segurança do paciente. Desta forma, para obtenção 

de um resultado confiável desses exames, é essencial conhecer os fatores que podem 

influenciar seus valores e sua interpretação (BAIRD, 2013; KUMAR; KUSHWAH; SAHAY, 

2015; MOHAMMADHOSEINI et al., 2015; VIESSER, 2012).  

Neste contexto, o objetivo desta revisão foi caracterizar os principais problemas na 

fase pré-analítica laboratorial que interferem no exame gasométrico, propondo soluções 

capazes de melhorar o processo e reduzir o tempo de liberação dos resultados. 

Para tal, foram utilizadas como fontes bibliográficas: Index Lilacs (Literatura Latino-

Americana em Ciências de Saúde), Scielo (Scientific Eletronic Library Online), Medline 

(Medical Literature Analysis and Retrieval System Online) e periódicos da Capes, sem limite 



 

 

de tempo, incluindo artigos em português, inglês e espanhol. A busca empregou terminologias 

cadastradas nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) que incluíram: gasometria; 

controle de qualidade; indicadores de qualidade, equilíbrio ácido-básico. Outros descritores 

não cadastrados também foram utilizados, como: fase pré-analítica; erro laboratorial e não 

conformidades. 

  

2 DESENVOLVIMENTO 

 

Equilíbrio Ácido-Básico  

 

O equilíbrio ácido-básico refere-se aos mecanismos fisiológicos que mantêm a 

concentração de íons hidrogênio (H+) dos líquidos corporais numa faixa compatível com a 

vida. Como a concentração de H+ no organismo é bem reduzida (10-7 M), para facilidade de 

notação, ela é usualmente expressa como seu logaritmo decimal negativo, denominado pH 

(potencial de hidrogênio) (CARLOTTI, 2012; DOMINGOS, 2015; SALAZAR et al., 2015). 

Fisiologicamente, uma faixa de pH normal pode variar de 7,35 a 7,45 e existem 

mecanismos responsáveis pela homeostase ácido-básica (mecanismos compensatórios) que 

são: tampões químicos, sistema respiratório e sistema renal. A incapacidade desses 

mecanismos em manter o pH nesta faixa pode provocar um desequilíbrio e gerar alterações de 

proteínas estruturais e funcionais, acarretando modificações nas funções enzimáticas, na 

excitabilidade de membranas, na glicólise, na gliconeogênese, na mitose, na síntese de DNA, 

entre outros efeitos (CARLOTTI, 2012; DOMINGOS, 2015; MOTA; QUEIROZ, 2010; 

SALAZAR et al., 2015). 

Modificações do pH sanguíneo decorrentes do aumento ou diminuição da 

concentração de íons H+ são denominadas de acidose ou alcalose, respectivamente. Esses 

processos podem ser de origem respiratória e metabólica. A primeira ocorre se a principal 

mudança estiver na pressão parcial de CO2 (pCO2) e a segunda acontece quando as alterações 

primárias envolvem a concentração plasmática de bicarbonato (HCO3
-). Clinicamente os 

distúrbios que apresentam resposta compensatória normal são denominados de primários e 

podem ser classificados em acidose metabólica, alcalose metabólica, acidose respiratória e 

alcalose respiratória. Os distúrbios ainda podem ser mistos, tanto metabólico quanto 

respiratório e, nesses casos, ocorre resposta compensatória anormal (CARLOTTI, 2012; 

FURONI et al., 2010; MOTA; QUEIROZ, 2010). 



 

 

Tanto a acidose como a alcalose causam efeitos deletérios, promovendo disfunções 

orgânicas. Podem chegar a comprometer outros sistemas, como o imune (alterações dos 

mediadores da inflamação) e sistema ósseo (alteração da reabsorção e formação óssea). A 

acidose grave pode acarretar problemas cardícos, pulmonares e alterações neurológicas e 

levar ao coma. A alcalose severa pode diminuir o limiar epiléptico, produzir irritabilidade, 

estupor, confusão e delíro; fraqueza, espasmos e tetania; arritimias; aumento da afinidade da 

hemoglobina pelo oxigênio com hipóxia tecidual (ARROYO SANCHES; CAMACHO 

COSAVALENTE; HONÓRIO ACOSTA, 2007; ÉVORA; GARCIA, 2008; SALAZAR et al., 

2015). 

O diagnóstico dos transtornos ácido-básicos deve integrar a avaliação clínica com os 

parâmetros laboratoriais. O exame mais indicado é a gasometria arterial que mede diretamente 

pH, pO2 (pressão parcial de oxigênio) e pCO2. O teor de bicarbonato é calculado a partir do 

pH e do CO2 (BAIRD, 2013; CARLOTTI, 2012; ÉVORA; GARCIA, 2008; FURONI et al., 

2010; SALAZAR et al., 2015). 

Avaliando a complexidade desses transtornos e a gravidade de seus efeitos, o 

diagnóstico deve ser rápido e preciso. Um pequeno erro nas análises pode afetar a decisão 

médica, levando a uma avaliação incorreta e intervenção errada ao paciente (BAIRD, 2013; 

VIESSER, 2012). 

 

A Fase Pré-Analítica e o Exame Gasométrico 

 

Os processos no laboratório clínico iniciam com a solicitação dos exames e finalizam 

com a emissão dos laudos, tradicionalmente divididos em três etapas: a pré-analítica, analítica 

e pós-analítica. A fase pré-analítica envolve desde a solicitação do exame pelo médico; etapas 

da coleta do material biológico como cadastro da solicitação do exame, preparo do paciente, 

coleta da amostra biológica e seu tratamento (preparo, armazenamento e transporte); 

finalizando com a entrega do material para a realização do exame. A fase analítica 

compreende a fase de análise propriamente dita, envolvendo todo o conjunto de operações 

para a obtenção do resultado. A fase pós-analítica se inicia após a obtenção do resultado e 

finaliza com a emissão do laudo (COSTA; MORELI, 2012; LIMA-OLIVEIRA et al., 2009; 

VIEIRA, 2012; WEBER, 2012; WISLOCKI, 2011; XAVIER, 2013).  

O incremento da tecnologia tornou a etapa analítica mais automatizada e, portanto, 

mais controlada através da avaliação de diversos parâmetros, como precisão, sensibilidade, 

especificidade, exatidão, entre outros. A fase pós analítica, com o advento dos sistemas de 



 

 

informação, também diminuiu sua taxa de erros nos últimos anos, as falhas concentraram-se 

nas atividades desenvolvidas pelos profissionais. Mas a fase pré-analítica ainda é a mais 

propensa a erros, porque a maior parte dos processos ocorre fora do laboratório clínico 

envolvendo atividades manuais, dificultando a monitorização e controle. Caso ocorram erros 

nesta etapa, todo o exame estará comprometido (BAIRD, 2013; COSTA; MORELI, 2012; 

FONSECA; CEDRO, 2013; GUIMARÃES et al., 2011). 

Os erros da fase pré-analítica envolvem principalmente: 1. Dificuldades no 

preenchimento de dados: requisições ilegíveis, interpretação errônea da requisição, falta ou 

solicitação incorreta do exame, cadastro incorreto do paciente e/ou exames; 2. Problemas na 

orientação ao paciente: falta ou incorreção na orientação ao paciente sobre eventual 

necessidade de preparo, como necessidade e tempo de jejum, interrupção de medicação, dieta 

específica, não realização de atividade física, melhor horário para coleta, retirada de frascos 

específicos para coleta domiciliar; 3. Problemas na coleta: tempo de torniquete, local 

impróprio de coleta, relação incorreta de sangue/anticoagulantes, utilização de tubo errado, 

presença de hemólise, amostra coagulada, amostra lipêmica, volume inadequado, troca de 

material, amostras contaminadas; 4. Transporte ou conservação impróprios: não observância 

de temperatura, problemas de centrifugação e aliquotagem, extravio de amostra (COSTA; 

MORELI, 2012; LIMA-OLIVEIRA et al., 2009; OLIVEIRA; FERNANDES, 2016; 

PEBLANI, 2010; VIEIRA et al., 2011; WEBER, 2012). 

Além dos erros pré-analíticos citados, comuns a todos os exames laboratoriais, no 

procedimento gasométrico devem ser observadas algumas características únicas que 

envolvem principalmente a coleta do material e seu transporte e armazenamento, como: local 

da punção, homogeneização da amostra, intervalo de tempo antes da análise, temperatura 

durante o armazenamento, ar na seringa, material da seringa, tipo e concentração de heparina 

(ARROYO SANCHES; CAMACHO COSAVALENTE; HONÓRIO ACOSTA, 2007; 

KUMAR; KUSHWAH; SAHAY, 2015; MOHAMMADHOSEINI et al., 2015; SOOD; 

PAUL; PURI, 2010; VIESSER, 2012). 

O primeiro passo para a análise gasométrica é a identificação do paciente e do pedido 

de exame. Quando o paciente estiver consciente, o flebotomista deve se apresentar e explicar 

o procedimento a ser realizado. A comunicação é fundamental, pois, o medo do processo pode 

induzir a hiperventilação. É importante anotar e repassar ao analista, informações sobre as 

condições do paciente, como: status da ventilação (espontânea ou mecânica/fração de ar 

inspirado); status de atividade (repouso ou atividades correlacionadas a otimização da função 

ventilatória) e temperatura (os analisadores de gases no sangue medem amostras a 37ºC, se o 



 

 

paciente é hipotérmico, a pO2 e a pCO2 estarão falsamente elevadas; o contrário ocorre na 

hipertermia). Informar o local da coleta, se punção ou cateter e sítio anatômico, arterial ou 

venoso. Em recém-nascidos, a punção capilar é muitas vezes utilizada quando o acesso 

vascular é difícil. Há boa correlação entre o sangue capilar e arterial em relação ao pH e a 

pCO2, mas não em relação a pO2; portanto a informação do local da punção é relevante 

(ALBERT, 2016; BAIRD, 2013; ÉVORA; GARCIA, 2008; GUIMARÃES et al., 2011; 

SINGH; KHATANA; GUPTA, 2013). 

 Na sequência deve-se escolher o material a ser utilizado. De preferência utilizar 

seringas próprias para espécimes de análise de gases que já vêm impregnadas com a 

concentração correta de anticoagulante (heparina liofilizada). Embora as seringas de vidro 

sejam superiores em relação às de plástico para preservação de amostras para gasometria, as 

de plástico tomaram lugar devido a segurança. Entretanto, estas apresentam poros 

parcialmente permeáveis a gases, propiciando principalmente que a pO2 da amostra fique 

mais próxima do valor ambiente (pela mesma razão as bolhas devem ser retiradas da amostra 

logo após a punção e a seringa hermeticamente fechada) (BAIRD, 2013; KUMAR; 

KUSHWAH; SAHAY, 2015; MOHAMMADHOSEINI et al., 2015; MOTA; QUEIROZ, 

2010).  

 A escolha do anticoagulante é outra etapa crítica. Recomenda-se a heparina contendo 

lítio ou zinco, para não interferir na dosagem dos eletrólitos. A heparina liofilizada é melhor 

porque a líquida pode ficar em quantidades inadequadas, diluindo a amostra, podendo 

diminuir o pH (devido sua acidez). Caso usar a heparina líquida, ela deve apenas lubrificar a 

parede interna da seringa, o excesso deve ser retirado. Outros anticoagulantes não são 

indicados, pois podem também interferir nos eletrólitos (ALBERT, 2016; BAIRD, 2013; 

KUMAR; KUSHWAH; SAHAY, 2015; MOHAMMADHOSEINI et al., 2015; SINGH; 

KHATANA; GUPTA, 2013; SOOD; PAUL; PURI, 2010). 

 O material deve ser devidamente identificado. Recomenda-se etiqueta com código de 

barras que possibilitam o rastreamento adequado da amostra. Deve-se proceder a coleta de 

acordo com a solicitação médica. Para a coleta de sangue arterial, a artéria radial tem 

preferência em relação a braquial ou femoral, devido a facilidade de palpação, acesso e bom 

fluxo. Para gasometria venosa, o sangue pode ser obtido das veias periféricas, veias centrais 

ou artéria pulmonar (quando paciente com cateterismo). O local deve ser higienizado com 

álcool, deixar secar e proceder a punção. A agulha deve ser inserida com o bisel voltado 

contra a corrente, formando um ângulo de aproximadamente 45º com a pele. Não deslocar o 

êmbolo rapidamente para evitar hemólise, a qual poderia interferir na análise dos eletrólitos. 



 

 

A seringa deve ser devidamente homogeneizada por inversão para evitar a formação de 

microcoágulos.  Após a coleta, aplicar pressão com gaze estéril sobre o local da punção. Se a 

coleta for realizada pelo cateter, os 10 mL iniciais de sangue devem ser desprezados para 

evitar a contaminação com excesso de heparina (BAIRD, 2013; GUIMARÃES et al., 2011; 

MOTA; QUEIROZ, 2010; SINGH; KHATANA; GUPTA, 2013). 

  Caso a amostra não seja analisada em até uma hora, o material em seringa de plástico 

deverá ser preservado no gelo. Esse processo evitará a redução da pO2 do sangue pelo 

consumo de oxigênio devido o metabolismo celular. Nesta circunstância, a presença de 

leucocitose e grande número de plaquetas deve ser observada, pois, também poderá dar falsa 

impressão de hipoxemia (ALBERT, 2016; ÉVORA; GARCIA, 2008; 

MOHAMMADHOSEINI et al., 2015; SOOD; PAUL; PURI, 2010). 

 Os dados apresentados deixam claro que a etapa pré-analítica no exame gasométrico 

apresenta vários detalhes e depende muito do trabalho humano. Estima-se que 75% dos erros 

na análise dos gases sanguíneos se concentrem na fase pré-analítica. A literatura aponta que, 

geralmente, esses erros ocorrem como consequência das altas taxas de rotatividade de pessoal, 

negligência, falta de compreensão sobre as boas práticas laboratoriais e treinamento 

ineficiente. As variáveis do processo são difíceis de controlar, pois, nem sempre estão sob 

supervisão direta do laboratório clínico (CODAGNONE et al., 2014; FONSECA; CEDRO, 

2013; LOBO, 2014; OLIVEIRA; FERNANDES, 2016). 

Os erros na fase pré-analítica podem levar a um resultado incorreto ou rejeição da 

amostra com solicitação de nova coleta. Qualquer uma destas situações poderá acarretar sérios 

prejuízos ao paciente e à credibilidade do serviço prestado (FONSECA; CEDRO, 2013). 

 

5 CONCLUSÃO 

 

A análise gasométrica é o exame indicado para avaliação e acompanhamento dos 

distúrbios ácido-básicos em pacientes críticos, necessitando de urgência em seus resultados e 

intervenção médica imediata. Qualquer falha no processo pode comprometer a condição do 

paciente ou mesmo ser fatal. 

Entretanto, a fase pré-analítica desse exame é complexa e difícil de ser monitorada, 

pois envolve, além de procedimentos comuns a outras análises, características próprias. A 

maior parte dos processos é realizada fora do laboratório clínico e ligada a tarefas manuais 

apresentando altas taxas de erros. 



 

 

Uma forma de reduzir ou evitar os erros é a implementação de um eficiente Programa 

da Garantia da Qualidade, envolvendo capacitação e treinamento contínuo de pessoal; 

avaliação frequente dos documentos de padronização de processos; realização de relatórios de 

notificação de incidentes, queixas médicas de atraso ou tempo de liberação de resultados. 

Cabe ao gestor o desafio de envolver a equipe, difundindo a importância dos indicadores de 

gestão dos processos. A sugestão seria a elaboração de um manual de coleta para gasometria 

pela equipe de flebotomistas em conjunto com o departamento de qualidade do laboratório. 
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