
Coleta de amostra sanguínea para Testes
Transfusionais

Pacientes atendidos (consultório particular ou ambulatório Orizonti)
com  necessidade  de  reserva  de  hemocomponentes  para
procedimentos cirúrgicos, deverão seguir estas orientações. 
A  reserva  de  hemocomponentes  é  realizada  através  do
preenchimento dos documentos e encaminhados com o paciente,
que deverá comparecer nos endereços citados para realizarem a
coleta de amostra  sanguínea para teste transfusional.

1 – Para paciente atendido no (consultório particular)

Documentos obrigatórios para coleta da amostra e reserva dos 
hemocomponentes:

 Requisição de reserva de hemocomponentes –  Todos  os  campos
deverão ser  preenchidos sem rasuras.  O pedido deverá ser  impresso,
assinado e carimbado.

 Termo de consentimento informado livre e esclarecido (TCLE) -
Todos os campos deverão ser preenchidos sem rasuras. O termo deverá
ser impresso, assinado e carimbado.

2 – Para paciente atendido no (Ambulatório Orizonti)

 Documentos obrigatórios para coleta da amostra e reserva dos 
hemocomponentes:

 Requisição  de  reserva  de  hemocomponentes  disponível  no sistema
TASY – Todos os campos deverão ser preenchidos sem rasuras. O pedido
deverá ser impresso, assinado e carimbado.

 Termo de consentimento informado livre e esclarecido (TCLE), disponível
no  sistema TASY -  Todos  os  campos  deverão  ser  preenchidos  sem
rasuras. O termo deverá ser impresso, assinado e carimbado.

PASSO A PASSO TASY: 

REQUISIÇÃO DE RESERVA HEMOCOMPONENTES - Ambulatório
Geral



1°: Acessar o Tasy, com usuário e senha: 

2°: Verificar o perfil de acesso: PERFIL MÉDICO – 
CONSULTÓRIOS:

3°: Acessar o módulo CPOE para prescrição: 



4°: Selecionar o paciente:

5°: Selecionar Hemoterapia: 

- Conferir CID; 

- Identificar se o paciente é clínico ou cirúrgico. Se paciente 
cirúrgico informar porte do  procedimento, data e horário 
previsto;



6°: Preencher dados para reserva de hemocomponente: 

- Hemocomponente/ Tipo: reserva/ Via/ Quantidade de 
bolsas/Duração/ Indicação/ Dados  Laboratoriais/Período de 
vigência. 

Após preenchimento de todos os campos, clica em SALVAR:



7°: Após salvar, clicar na opção LIBERAR na CPOE: 



8°: Abrirá outra tela de confirmação, clicar em
CONFIRMAR, para finalizar o processo:

9° Para imprimir a prescrição e guia TISS, seleciona o
item prescrito na CPOE, clica em  RELATÓRIOS > 
VISUALIZAR > IMPRIMIR:



COMO REALIZAR O TERMO ESCLARECIDO DE TRANSFUSÃO SANGUÍNEA
1- Entrar no Sistema Tasy

2- Entrar em PEP

3- Localizar paciente.



4- Entrar em Consentimentos



Orientações aos pacientes atendidos: (Consultório
Particular ou Ambulatório Orizonti):

A coleta da amostra sanguínea deverá ser realizada no prazo máximo de até
72 horas antes da data prevista da cirurgia.

Para  o  esclarecimento  de  dúvidas  com  relação  a  valores  da  categoria
particular,  o  médico(a)  deverá  realizar  contato  com o  setor  Comercial  do
Instituto Orizonti. 3615 – 2838.

Locais de coleta Amostra sanguínea

• Central de Doação
Rua Juiz de Fora, 941, Barro Preto, Belo Horizonte – MG
(Horário: Segunda-feira à sexta-feira de 08:00h às 16:00h)

OU

• Instituto Orizonti
Rua Salomão de Vasconcelos, 200, Mangabeiras, Belo Horizonte – MG
O paciente deverá  ser orientado a procurar a recepção do  
Ambulatório Geral e a coleta da amostra será realizada pelo 
colaborador da Agência Transfusional no Pronto Atendimento.
(Horário: Segunda-feira à sexta-feira de 07:30h às 21:30h)


