ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS
PROCEDIMENTOS DE COLETA E ENVIO

INSTRUÇÕES PARA COLETA E ENVIO DE AMOSTRA PARA ANÁLISE MICROBIOLÓGICA
Com o objetivo de minimizar possíveis recoletas de material microbiológico, devido ao envio de amostras inadequadas, o DB
disponibiliza um material com orientações de coleta e envio de amostras.

SECREÇÕES
Material: feridas, úlceras, secreção ocular, secreção
vaginal, secreção anal, swab nasal e retal (cultura de
vigilância), orofaringe, secreção de ouvido e secreções
em geral.
Coleta e envio: o material deve ser coletado em swab
com meio de transporte Stuart ou enviado em placa
semeada em temperatura ambiente. Esses materiais não
devem ser enviados em Cary & Blair ou em swab seco
(sem meio de transporte).

URINA
Material: urina
Coleta e envio: as urinas devem ser encaminhadas em
tubo com ácido bórico (fornecido pelo DB), lâminocultivo
ou placa semeada em temperatura ambiente. As urinas
envidas em frasco estéril devem ser refrigeradas. Este
material não deve ser enviado em Stuart, Amies, Cary &
Blair ou outros frascos.

LÍQUIDO
Material: Líquido ascítico, pleural, sinovial, peritoneal e
pericárdico.
Coleta e envio: O material deve ser coletado pelo médico
e enviado pelo laboratório em placa semeada, tubo
estéril ou, preferencialmente, em frasco de hemocultura
em temperatura ambiente.

RASPADO
Material: lesões secas, ungueais, subungueais, pele,
couro cabeludo, lesões entre os dedos e raspados em
geral.
Coleta e envio: a coleta deve realizada através da
raspagem da lesão e enviada em frasco seco.

IMPORTANTE: O ENVIO DE FORMULÁRIOS INCOMPLETOS ACARRETARÁ NO CANCELAMENTO DO EXAME
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PESQUISA DE TRICHOMONAS

FEZES
Material: fezes

Material: secreção vaginal

Coleta e envio: para cultura de fezes a amostra deve ser
enviada preferencialmente em Cary&Blair. Na falta deste
meio, também pode ser enviada em Stuart. Amostras
enviadas em fraldas são inadequadas.

Coleta e envio: a coleta deve ser realizada com swab seco
e enviado em frasco estéril com solução salina e lâmina
com esfregaço da secreção vaginal.

HEMOCULTURA
Material: sangue
Coleta e envio: A quantidade de amostras (ex. 1ª, 2ª e 3ª), o
intervelo de coleta, e se aeróbio ou anaeróbio deve ser
solicitada pelo médico. Quando a metodologia for solicitada
manual enviar em frasco de BHI, quando solicitada por
automação enviadas em frasco da Biomerieux: verde (adultos),
amarelo( pediátrico) ou laranja (anaeróbio).

PELE E TECIDO

MYCOPLASMA E UREAPLASMA

Material: fragmento de pele ou tecido.

Material: secreção vaginal, endocervical e uretral.

Coleta e envio: A coleta deve ser realizada pelo médico e
o material enviado em frasco estéril seco em
temperatura ambiente.

Coleta e envio: a coleta deve ser realizada dando-se uma
maior atenção à raspagem da mucosa (e não secreção)
para obter o maior numero de células possíveis. Enviar no
meio ureia/arginina (meio de transporte R1 refrigerado).
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