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Solicitar o kit para coleta no consultório com antecedência ao Setor de Microbiologia, pelo tel. (47) 3041
9922 ou por microbiologia@hemos.com.br.
O paciente deve levar a amostra coletada pelo médico ao laboratório, juntamente à requisição médica.
Informar na requisição médica a suspeita clínica para a pesquisa laboratorial.

O sucesso na identificação dos agentes microbianos nas infecções ginecológicas depende da utilização de técnicas
de alta sensibilidade e especificidade e de procedimentos de coleta e transporte corretos.
EXAMES REALIZADOS PELO HEMOS LABORATÓRIO MÉDICO
Material de
Coleta

SECREÇÃO
VAGINAL

Exames

Como utilizar

Armazenamento
e Transporte

Exame a Fresco

Swab seco
em salina
estéril

Colher com o swab
e preencher até
cobrir o algodão
com salina estéril.

Tempo máx.: 24h,
TA.

Bacterioscopia

Swab seco
e lâmina
de vidro

Confeccionar a
lâmina ao término
da coleta e
armazenar no
porta lâmina.

Tempo máx.: ≤ 2h,
TA, se ficar no swab
ou 14 dias em
lâmina.

Swab
Stuart

Colher com o swab
e colocar no tubo
com meio de
cultura.

Tempo máx.: 24h,
TA.

Swab seco
em salina
estéril

Colher com o swab
e preencher até
cobrir o algodão
com salina estéril.

Tempo máx.: 24h,
TA.

Swab seco
e lâmina
de vidro

Confeccionar a
lâmina ao término
da coleta e
armazenar no
porta lâmina.

Meio de
transporte
específico
(Kit
Digene)

Após a coleta,
colocar a escova
dentro do líquido e
quebrar a haste
para fechar o tubo.

Cultura para
Neisseria sp.

Swab
Stuart

Colher com o swab
e colocar no tubo
com meio de
cultura.

Tempo máx.: 12h,
TA.

Cultura para
Mycoplasma e
Ureaplasma
Pesquisa de
Chlamydia
(imunofluorescência)

Swab seco

Colher com o swab
e colocar no tubo
seco.

Encaminhar o
quanto antes ao
laboratório

Cultura para fungos
ou anaeróbias
Pesq. Estreptococo
Grupo B

Exame a fresco

Bacterioscopia

SECREÇÃO
ENDOCERVICAL

Insumo de Coleta

PCR para Chlamydia
/Gonococo
PCR para HPV e
Captura Híbrida

hemos.com.br

Tempo máx.: ≤ 2h,
TA, se ficar no swab
ou 14 dias em
lâmina.
Tempo máx.: ≤ 2h,
TA.
Tempo máx.: 10D,
TA.
Tempo máx.: 14D,
TA.

