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com a sua faculdade/docentes responsáveis, se a abordagem apresentada é aceite 

no seu programa ou se deve ser utilizado um método alternativo.
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as suas próprias avaliações de risco, verificadas pela sua faculdade. A Universidade 

de Bristol não se responsabiliza por qualquer perda ou dano resultante do não 

cumprimento de tais práticas.
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Equipment for this station:

Considerations for this station:

Equipment list:

Anyone working in the Clinical Skills Lab must read the ‘CSL_I01 Induction’ and 
agree to abide by the ‘CSL_I00 House Rules’ & ‘CSL_I02 Lab Area Rules’

Please inform a member of staff if equipment is damaged or about to run out.

Anyone working in the Clinical Skills Lab must read the ‘CSL_I01 Induction’ and 
agree to abide by the ‘CSL_I00 House Rules’ & ‘CSL_I02 Lab Area Rules’

Please inform a member of staff if equipment is damaged or about to run out.

Lista de material:
Medição de Sólidos Totais

Equipamento para este posto/estação:

• Amostras de Sangue em Microhematócrito (tubo capilar)

• Refratómetro

• Luvas

• Toalhas de papel ou tecido

Considerações para este posto/estação:

• Use luvas

• Consulte os manuais de competências associados à preparação de amostras (“Volume 

celular total CSL_L00”), ou seja, aprenda a preparar uma amostra de sangue num tubo de 

Microhematócrito.

• Use um refratómetro, tal como descrito no manual “Urianálise - Gravidade Específica 

CSL_L04”.

• Os tubos de Microhematócrito devem ser eliminados no contentor para cortantes.

• Qualquer material contaminado com sangue deve ser colocado no contentor de lixo 

hospitalar.

• Manipule os tubos capilares com cuidado. As instruções para a sua correta manipulação 

podem ser encontradas no manual “Microscópio CSL_R01” 

• Certifique-se de que está familiarizado com o manual “Regras da Área de Laboratório 

CSL_I02”: use uma bata de laboratório corretamente vestida; limpe qualquer derrame de 

fluídos; pulverize a superfície de trabalho com Virkon a 1% (solução desinfetante); e lave 

as mãos na cuba/pia para o efeito

Qualquer elemento que exerça/pratique no Laboratório de Competências Clínicas deve ler a "Introdução 

CLS_I01" e concordar em cumprir as "Regras do CSL_I00" e "Regras da Área de Laboratório CLS_I02"

Por favor, informe o responsável se o equipamento estiver danificado ou prestes a acabar.



Parta o tubo capilar perto do 
limite da fração de plasma. 
Resultarão dois fragmentos, um 
contendo o plasma e o outro 
contendo os componentes 
celulares.

Descarte o fragmento 
contento os componentes 
celulares para um contentor 
de cortantes. Observe a 
fração de plasma no 
fragmento correspondente.

Coloque a extremidade do 
fragmento que contém o plasma na 
superfície do refratómetro. 

NOTA: Tenha cuidado para não se 
cortar nas arestas afiadas do vidro.

Ler o refratómetro para determinar as Proteínas Plasmáticas. Se a distinção entre as porções 
(cores) azul e o branco estiver desfocada, pode significar que não existe plasma suficiente na placa 
de leitura. Tente pressionar firmemente a tampa para baixo, este gesto pode tornar a linha mais 
clara. Os refratómetros podem ter 2 ou 3 escalas. Certifique-se de que lê a partir da escala correta, 
por exemplo, “Soro P”, “Wt”, e “TS” (Sólidos Totais) (“g/100ml”).

Quando é colocada 

unicamente água 

destilada na área de 

leitura, a linha  deve 

aparecer neste ponto, 

tal significa que o 

refratómetro está 

corretamente 

calibrado.

A divisão entre as 

cores azul e branco 

é a linha a partir da 

qual as leituras 

devem ser 

realizadas.
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1. Prepare a amostra de sangue usando um tubo a de microhematócrito (capilaridade). Com 
base no manual: “Volume Celular Total CSL_L00”

2. Calibre o refratómetro. Com base no manual: “Urianálise – Gravidade Específica CSL_L04”
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Fração de plasma

Competências Clínicas:
Medição de Sólidos Totais (Proteínas Totais) 
utilizando um Refratómetro



Resetting the station:

Station ready for the next person:

Please inform a member of staff if equipment is damaged or 
about to run out.

1. Elimine qualquer vidro no contentor de material cortante

2. Limpe qualquer equipamento contaminado com sangue, por exemplo, utilizando 
spray de Virkon 1% e uma toalha de papel ou toalhete desinfetante

3. Limpe o refratómetro, enxaguando-o com água e secando-o com uma toalha de 
papel limpa

4. Limpe quaisquer derrames e deixe a área limpa e arrumada

5. Elimine todos os consumíveis contaminados com sangue no contentor de lixo 
hospitalar

6. Coloque o refratómetro de volta na sua caixa (bem acondicionado)

Reiniciando a estação:
Medição de Sólidos Totais (Proteínas Totais) 
utilizando um Refratómetro

Estação pronta para o próximo docente/aluno

Informe um docente ou responsável se o equipamento estiver danificado ou prestes a 

esgotar.



I wish I’d known:

Teste-se pessoalmente, leia os resultados dos sólidos totais das 3 
amostras seguintes, as respostas estão na página seguinte.

B

C

A

Example Readings: TestExemplo de Leituras: TESTE
Medição de Sólidos Totais (Proteínas Totais) 
utilizando um Refratómetro



I wish I’d known:

Respostas:

A = 70 gramas/litro

B = 85 gramas/litro

C = 55 gramas/litro

Os valores normais dos sólidos totais estão referidos no manual 
veterinário da Merck e são:

Cão - 60 a 75 gramas/litro

Gato - 60 a 75 gramas/litro

Exemplo de Leituras: RESPOSTAS
Medição de Sólidos Totais (Proteínas Totais) 
utilizando um Refratómetro



I wish I’d known:

• Um refratómetro pode ser utilizado para medir os sólidos 
totais  (Proteínas Totais) numa amostra de soro ou de 
plasma . 

O que devo saber: 
Medição de Sólidos Totais (Proteínas Totais) 
utilizando um Refratómetro


