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ORIENTAÇÕES – COLETA   

MATERIAL ENVIADO AO LABORATÓRIO PELO PACIENTE 

 

PESQUISA E CULTURA BAAR/FUNGOS (ESCARRO) 

Em jejum no momento da coleta, e sem escovar os dentes, deve escarrar no 

recipiente fornecido pelo laboratório evitando apenas salivar, em caso de mais de uma 

amostra coletar em dias sucessivos. 

  

URINA TIPO 1 / UROCULTURA 

Utilizar o recipiente fornecido pelo laboratório, colher a primeira urina da manhã após 

uma higiene pessoal (com água e sabonete), eliminar o primeiro jato de urina e colher 

a partir do jato médio ao final. 

Jejum: não necessário  

Retenção urinaria: pode ser a primeira da manhã ou o tempo mínimo de 4 horas de 

retenção. 

Para mulheres: evite colher urina estando menstruada ou se estiver usando pomadas 

ou cremes vaginais. Recomenda-se esperar 3 dias após termino para colher a urina ou 

a critério médico.  

Para crianças muito pequenas: usar coletor infantil fornecido pelo laboratório. 

  

CLEARENCE DE CREATININA (URINA DE 24 HORAS) 

Iniciar a partir da segunda urina da manhã, colhendo o dia todo e a noite toda até a 

primeira do dia seguinte. 

Favor trazer ao laboratório o peso e altura do paciente. 

 

URINA DE 24 HORAS 

Iniciar a partir da segunda urina da manhã, colhendo o dia todo e a noite toda até a 

primeira do dia seguinte. 

  

PARASITOLOGICO DE FEZES / ISOSPORA / CRYPTOSPORIDIUM 

Colher as fezes diretamente no frasco ou sobre um papel ou plástico e transferir para 

o pote, este procedimento deve ser feito de preferência no período da manhã e depois 
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de coletar (pequena porção) levar ao laboratório, caso não seja possível, acondicionar 

o pote em um saco plástico e manter refrigerado. 

  

PARASITOLOGICO DE FEZES (MIF-MERTHIOLATE-IODO-FORMOL) 

É o liquido fornecido pelo laboratório para fazer exame de fezes onde as amostras são 

coletadas e acondicionadas neste pote em 3 dias consecutivos, uma por dia e todas 

as amostras, pequena porção, colocadas no mesmo pote contendo o liquido. E este 

deve ser mantido em local fresco. 

  

SANGUE OCULTO NAS FEZES 

Preparo paciente – o paciente deverá manter por um prazo de três a quatro dias uma 

dieta que não contenha carne de qualquer espécie (inclusive peixe), nem vegetais 

ricos em peroxidasse como rabanete, nabo, couve-flor, brócolis, cogumelos, broto de 

feijão e frutas como banana, maçã, laranja, melão. 

Medicamentos – evitar o uso de aspirina e de outros medicamentos anti-inflamatórios 

não esteroides. Colher as fezes diretamente no frasco ou sobre um papel ou plástico 

para transferir para o pote, levar ao laboratório ou manter armazenado até o dia 

seguinte. 

Evitar sangramento gengival (com escova de dentes e palito) se ocorrer, informar o 

laboratório no momento da entrega do material. No caso de mulheres, não deve ser 

colhido durante ou após 3 dias do período menstrual. 

 

SECREÇÃO VAGINAL 

Preparo paciente: 

- Obrigatoriamente não tomar banho pela manhã 

- Se possível estar sem urinar 

- Não estar usando pomadas ou medicações tópicas nos últimos 3 dias. 

- Não manter relação sexual nas últimas 24 horas. 

- Preferencialmente não estar menstruada e não estar fazendo uso de antibióticos. 
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SECREÇÃO URETRAL 

Preparo paciente: 

- Obrigatoriamente não tomar banho pela manhã. 

- Se possível estar sem urinar 

- Preferencialmente não estar fazendo uso de antibióticos. 

  

ESPERMOGRAMA 

Abstinência sexual de 5 dias. 

Coleta realizada de 2ª a 6ª até as 10:00hs. (Preferencialmente), questionário para 

preenchimento obrigatório entregue no atendimento do laboratório. 

Urinar antes de realizar a coleta, desprezando toda a micção no vaso. 

Lavar muito bem as mãos e os genitais com água e sabonete. 

A amostra deve ser obtida por automasturbação (este é o único modo de obter uma 

amostra correta). 

Colocar diretamente no frasco coletor. 

IMPORTANTE: Após recolhimento, esta amostra deverá ser enviada ao laboratório 

dentro de um prazo Máximo de 30 minutos, e envolvida em um papel escuro ou papel 

alumínio protegido de luz. 

No caso da cultura não é necessário a abstinência sexual de 5 dias. 


