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GUIA PRÁTICO DE COLETAS EM OFTALMOLOGIA
O sucesso na identificação dos agentes microbianos nas infecções oculares: bactérias, fungos, vírus e protozoários,
depende da utilização de técnicas que tenham alta sensibilidade e especificidade, nas quais é preciso que os
procedimentos de coleta e transporte sejam corretos.
O Setor de Microbiologia do Hemos elaborou um guia prático para orientar os oftalmologistas sobre como solicitar,
colher, semear e transportar as amostras para a pesquisa dos principais agentes infecciosos.

EXAMES REALIZADOS PELO HEMOS LABORATÓRIO MÉDICO
EXAMES
Bacterioscopia – GRAM – pesquisa de
bactérias comuns
Baciloscopia – Pesquisa de BAAR /
Micobactérias por Ziehl-Neelsen

MATERIAIS

ESTABILIDADE

Esfregaço em lâmina de vidro
Esfregaço em lâmina de vidro

Pesquisa de Acanthamoeba spp.

Esfregaço em lâmina de vidro

Pesquisa de Fungos – Exame a fresco

Amostra em solução
fisiológica estéril

Cultura geral para bactérias comuns e
microrganismos exigentes: Neisseria
gonorrhoeae, Micobactérias e Fungos

Caldo BHI ou Tioglicolato

Cultura de aspirado de fluido vítreo na
Endoftalmite

Frasco de Hemocultura

PCR para Chlamydia trachomatis

Kit Digene

Encaminhar ao
Laboratório em
temperatura
ambiente, até duas
horas após a coleta

KIT PARA COLETA NO CONSULTÓRIO





Solicitar com antecedência ao Setor de Microbiologia o kit para coleta no consultório, 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.

hemos.com.br
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MÉTODOS DE COLETA PARA DIAGNÓSTICO DAS INFECÇÕES OCULARES MAIS FREQUENTES

DACRIOCISTITE

CERATITE
1

2

3

4
5

(Dacrioadenite; Canaliculite)

Raspar a área da lesão com auxílio de uma cureta
oftalmológica ou lâmina de bisturi (raspado de
córnea).
Inocular diretamente no Caldo BHI ou Tioglicolato,
agitando a cureta ou a lâmina de bisturi no caldo. Não
depositar a lâmina de bisturi no caldo.
Quando solicitado pesquisa para fungos, coletar
amostra e depositar no frasco contendo solução
fisiológica estéril.
Realizar os esfregaços em lâmina com movimentos
circulares.
Para o PCR para Chlamydia, descarregar o material
colhido no Kit Digene.

1
2
3
4

ENDOFTALMITE
(Aspirado de fluido vítreo)

1

CONJUNTIVITE
(Secreção ou Raspado conjuntival)

1

2
3

Coletar dois swabs finos para coleta ocular.
O primeiro deverá ser utilizado para introduzir
no Caldo BHI ou Tioglicolato.
O segundo deverá ser utilizado para
confeccionar dois esfregaços em lâmina.
Não coletar secreções da parte externa do olho.
Aconselha-se realizar o procedimento para cada
olho separadamente.

CONJUNTIVITE POR CHLAMYDIA
1
2

3

Para a pesquisa de Chlamydia, realiza-se
normalmente, raspado da conjuntiva superior.
PCR para Chlamydia: usar o swab de algodão,
descarregar o material no líquido conservante no
kit Digene e desprezar o swab.
Transporte: encaminhar o material colhido ao
laboratório em até 2 horas mantendo-o à
temperatura ambiente.

2
3
4

2
3

Realizar desinfecção da tampa do frasco com
álcool 70%.
Aspirar o fluido vítreo (0,5 ml) e inocular o
material em frasco de hemocultura infantil.
Confeccionar duas lâminas com o restante do
material da seringa.
Encaminhar o mais rápido possível ao
laboratório em temperatura ambiente.
Procedimento realizado exclusivamente pelo
profissional médico.
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BLEFARITE
1

Comprimir a glândula (ou ducto ou saco)
lacrimal com um swab fino.
Inocular o material agitando o swab e
depositá-lo Caldo BHI ou Tioglicolato.
Coletar o segundo swab e confeccionar duas
lâminas.
Procedimento realizado exclusivamente pelo
profissional médico. Entregar o material
colhido ao laboratório em no máximo 2 horas.

Umedecer os dois swabs com solução fisiológica
estéril, para facilitar a coleta.
Coletar o primeiro swab e inocular no Caldo BHI
ou Tioglicolato.
Coletar o segundo swab e realizar o esfregaço
em duas lâminas de vidro.
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