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COLETA DE MATERIAL P/ 

EXAME LABORATORIAL 
CÓDIGO SIGTAP: 02.01.02.004-1 CBO: Médicos, Enfermeiros  Técnico ou Auxiliar de Enfermagem  

AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO MATERIAIS NECESSÁRIOS  DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO (POP) 

COLETA DE 

ESCARRO 

Consiste em realizar uma 
coleta adequada do 
escarro, para identificar o 
mais rápido possível os 
casos bacilíferos de 
Tuberculose Pulmonar 
para tratamento precoce 
da patologia e 
interrupção da cadeia de 
transmissão. 

-Pote plástico descartável e estéril; 
-Saco plástico; 
-Fita adesiva. 

-Identificando o paciente sintomático respiratório; 
-Entregar ao mesmo o pote com identificação (nome completo, DN, Unidade 
de Saúde) fixa por fita adesiva; 
-Colher SEMPRE NA UNIDADE, durante o atendimento do sintomático; orienta-
lo a ir para  um local aberto e bem arejado em condições adequadas de 
biossegurança( quintal da unidade); 
-Respirar fundo umas 8 a 10 vezes e tossir profundamente e escarrar no frasco; 
-Preencher no mínimo 1,5 cm do frasco com escarro; 
-Colher o escarro no recipiente de boca larga recomendado pelo laboratório; 
-Vedar a tampa do recipiente com uma fita adesiva e colocá-lo dentro do saco 
plástico e entregar na sala de triagem; 
-Caso o paciente seja identificado em atendimento domiciliar, orientar o 
cliente que pela manhã, imediatamente após acordar, eliminar o material de 
drenagem nasal que estiver presente; 
-Escovar os dentes e a lateral da boca e lavar com bastante água (não usar 
pasta de dente); 
-Ir para um local aberto e bem arejado em condições adequadas de 
biossegurança; 
-Respirar fundo umas 8 a 10 vezes e tossir profundamente e escarrar no frasco. 
5. Preencher no mínimo 1,5 cm do frasco com escarro; 
-Colher o escarro no recipiente de boca larga recomendado pelo laboratório; 
-Vedar a tampa do recipiente com uma fita adesiva e colocá-lo dentro do saco 
plástico; 
-Receber a amostra do paciente, juntar ao material o pedido com todos os 
dados do paciente; 
-Lançar no livro de sintomático respiratório; 
-Higienizar as mãos; 



- Registrar no prontuário/ SISTEMA do paciente;  

-Acionar imediatamente o Distrito Sanitário para buscar a amostra; 
-Teste rápido: Uma amostra, na ausência do teste rápido, colher amostras de 
escarro, pela manhã, em 2 dias consecutivos (ou conforme prescrição médica), 
e enviá-las a cada dia ao distrito, logo após a coleta, juntamente com a 
solicitação do exame. 

Elaborado: Gerência de Atenção Primária a Saúde – SMS Goiânia 

Referências Bibliográficas: BRASIL. Manual de Normas Técnicas de Tuberculose para Unidades Básicas de Saúde. Ministério da Saúde, 2011. 

 

 

 

 

 

 


