
MÃE CATARINENSE
pesquisa de hemoglobinopatias em gestantes

 O teste Mãe Catarinense permite identificar em 
gestantes hemoglobinopatias como a Doença Falciforme. 
 A Anemia Facilforme é uma das doenças hereditárias 
mais comuns no Brasil e no mundo. Ela promove alteração 
das moléculas de hemoglobina que assumem a forma de foice, 
daí o nome de facilforme, ocasionando encurtamento da vida 
média dos glóbulos vermelhos, fenômeno de vaso oclusão, 
episódios de dor e lesão de órgãos.
 A Doença Falciforme não é contraindicação para a 
gravidez, mas a gravidez é uma situação potencialmente 
grave para as pacientes com essa doença, assim como para o 
feto e para o recém-nascido.

recomendações importantes:
I. Orientar os procedimentos de assepsia e antissepsia que 
o profissional de saúde necessita adotar, antes de realizar 
a coleta.

II. Demonstrar a coleta de sangue, realizada por profissional 
de saúde que atuam em Unidade de Atenção Primária à 
Saúde, por meio de punção digital e em papel filtro, para 
pesquisa de hemoglobinopatias em gestantes, como parte 
dos exames da rotina pré natal.

III. Demonstrar como acondicionar e encaminhar a amostra 
de sangue coletada, ao Laboratório da  FEPE.

manual de procedimento
1. A coleta de sangue para realização do exame “eletroforese 
de hemoglobina” em gestantes deve ser efetuada, 
preferencialmente, no 1º trimestre de gestação, por profissional 
de saúde da Unidade de Atenção Primária à Saúde.

2. Solicitar documentação da 
gestante e preencher a ficha de 
coleta, bem como a Lista Nominal 
de Gestantes, de modo completo 

3. O profissional de saúde deverá informar à gestante sobre 
o objetivo do exame e como será o procedimento. Explicar de 
forma simples, que se trata de doenças hereditárias, que causam 
anemias. Este teste permite identificar as anemias que não 
aquelas causadas por deficiência de ferro, mas por alteração 
genética como a Doença Falciforme. A realização deste exame 
é importante, pois a gravidez é uma situação potencialmente 
grave para as pacientes com estas patologias, assim como para 
o feto e para o recém-nascido. 

4. Antes de iniciar a coleta, o profissional de 
saúde deve separar os materiais: ficha de 
coleta, lanceta, álcool 70%, algodão ou gaze, 
envelope, lista nominal de gestantes, luvas de 
procedimento.

5. Lavar bem as mãos com água e sabão, seguido de 
desinfecção com álcool 70%. Não se esquecer de calçar as 
luvas de procedimento.

6. Solicitar a gestante para lavar 
bem as mãos com água e sabão e 
secar bem. Observar os dedos 
da gestante e escolher a ponta do 

dedo médio, anelar ou indicador, ou o dedo que tiver menos 
calosidade. Se a mão da gestante estiver muito fria, o fluxo 
de sangue estará diminuído, dificultando a coleta de sangue. 
Aqueça a mão massageando-a ativamente ou, se possível, 
utilize uma bolsa de água quente ou compressa umedecida em 
água quente. Lembre-se de secar bem os dedos da gestante 
antes de fazer a punção.

7. Segurar a mão da gestante com 
o lado da palma para cima, numa 
altura abaixo do cotovelo. Pressionar 
levemente a mão na direção do 
punho para o dedo no qual será 

8. Após, realizar antissepsia do local onde será puncionado, 
com algodão limpo embebido em álcool a 70%. Deixar o 
álcool secar espontaneamente ou secar com gaze ou algodão 
estéril. Não assoprar para acelerar a secagem, pois este 
procedimento leva à contaminação da área da punção. O dedo 
a ser puncionado deve estar bem seco.

9. O profissional de saúde deve, 
então, proceder à punção com 
a lanceta retrátil, pressionando 
firmemente a lanceta contra o dedo 

1O. Pressionar o dedo da gestante 
próximo ao local da punção para 
formar uma gota de sangue. Manter 
a mão da gestante levemente 

11. Preencher os dois círculos 
do papel filtro, de modo completo, 
homogêneo, certificando-se de que 
os mesmos tenham absorvido e 

12. Solicitar à gestante que segure 
firmemente o local puncionado, com 
uma gaze ou algodão durante alguns 
segundos. Após cessar o fluxo de 

e legível, sem abreviações e sem deixar nenhum campo em 
branco.

realizada a coleta, favorecendo o fluxo do sangue para o local 
de punção.

e perfurando a pele.

inclinada para evitar que a gota escorra.

preenchido de sangue, completamente, os dois lados do papel 
filtro. Não há problema caso o sangue saia para fora do círculo.

sangue, desprezar o algodão sujo em recipiente próprio para 
material potencialmente infectante.



15. Um canhoto informativo que 
consta da ficha de coleta deve ser 
destacado e entregue a gestante. 
Neste informativo  há orientações 

16. Preencha todos os campos 
da lista nominal de gestantes. 
O responsável na Unidade 
Básica de Saúde (UBS) pelo 

de onde, quando e como retirar os resultados dos exames. 
Informar que o prazo para retirada do resultado é de 15 dias.

encaminhamento do material à FEPE deverá verificar 
nas fichas de coleta, se o cadastro está adequadamente 
preenchido e o sangue corretamente coletado, para não 
motivar reconvocação por má coleta. Encaminhar, junto com 
as fichas de coleta, a Lista Nominal de Gestantes preenchida.

17. O material coletado do 
“Mãe Catarinense” poderá ser 
encaminhado à FEPE junto ao 
material coletado do “Teste do 

Pezinho”, no mesmo envelope de porte pago, diariamente. 
Não recomendamos o uso da caixa de correio devido a 
possibilidade de ressecamento do sangue. Utilize as Agências 
de Correio.

manual de procedimento para o teste

MÃE CATARINENSE
PESQUISA DE HEMOGLOBINOPATIAS

EM GESTANTES

14. Os materiais utilizados na coleta devem ser descartados 
seguindo-se as normas de descarte para material biológico e 
resíduo infecto-contagioso.

13. Após o preenchimento dos campos 
do papel filtro com o sangue coletado, 
a ficha deverá ser colocada em 
posição horizontal, em estante própria, 

18. Não retenha amostras coletadas na Unidade de Saúde. 
Se possível, encaminhe todos os dias.

19. Caso o resultado seja positivo, siga as orientações 
conforme o fluxograma encontrado em: http://www.fepe.org.
br/teste-da-maezinha/legislacao-sc/. Para mais informações, 
consulte a deliberação 057/CBI/2019, no mesmo endereço.

Dúvidas, entre em contato com a FEPE:
(41) 3111-1836

secretaria@fepe.org.br

FUNDAÇÃO ECUMÊNICA DE PROTEÇÃO AO EXCEPCIONAL
Teste do Pezinho / Teste Mãe Catarinense

Av. Pref. Lothário Meissner, 836 - Jardim Botânico
CEP: 80210-170 - Curitiba - PR
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para secagem adequada (a mesma utilizada para o Teste do 
Pezinho), durante 2 ou 3 horas. Depois, colocar a amostra em 
geladeira até o envio.


