INSTRUÇÕES DE COLETA
CULTURA DE SECREÇÃO URETRAL, BACTERIOSCOPIA, ANTIBIOGRAMA E PESQUISA DE CLAMIDIA NA
SECREÇÃO URETRAL

I- SEXO FEMININO:
1- Informar o uso de antibióticos nos últimos 7 dias (o uso de antibióticos não impede a realização da
cultura, mas pode interferir no resultado).
2- Preferencialmente não fazer uso de medicamentos tópicos (pomadas ou cremes) nas últimas 12
horas.
3- Se NÃO houver secreção em coleta pela manhã, coletar urina de primeiro jato conforme as
seguintes orientações:
- Colher a 1º urina da manhã, ou pelo menos, estar 2 horas sem urinar.
- As amostras devem ser colhidas preferencialmente no laboratório.
- Lavar as mãos.
- Abrir o pacote de lenço umedecido.
- Retirar o lenço dentro do pacote.
- Desdobrar o lenço umedecido.
Feminino: fazer a higienização genital (sempre da região genital para a região anal e nunca ao
contrário, para evitar contaminação).
- Utilize o lenço na região genital somente uma vez.
- Após a higienização coletar o 1º jato de urina no frasco largo estéril, fornecido pelo laboratório e
desprezar o jato médio e final.
- Recomenda-se colher o primeiro jato (até 30 ml)
Observações Importantes:
Mulheres durante o período menstrual, colocar tampão vaginal antes de colher a urina.
II- SEXO MASCULINO:
1- Informar o uso de antibiótico nos últimos 7dias (o uso de antibiótico não impede a realização da
cultura, mas pode interferir no resultado)
2- Preferencialmente não fazer uso de medicamentos tópicos (pomadas ou cremes) nas últimas 12
horas.
3- O cliente deve ficar, pelo menos, 2 horas sem urinar.
4- Se não houver secreção em coleta pela manhã, coletar urina de 1° jato (30ml) conforme as
seguintes orientações:
- Colher a 1° urina da manhã (1º jato 30ml), ou pelo menos, estar 2 horas sem urinar.
- Lavar as mãos.
- Abrir o pacote de lenço umedecido.
- Retirar o lenço de dentro do pacote.
- Desdobrar o lenço umedecido.
- Exponha a glande, mantenha o prepúcio (pele) retraído e faça a higiene na região genital.
- Utilize o lenço na região genital somente uma vez.
- Colher o 1° jato de urina (30ml), no coletor estéril.
IMPORTANTE: Este exame somente poderá ser realizado nas Unidades Ana Costa, Guarujá e Praia Grande Beatrix de 2° a
sábado das 7:00 às 12:00 horas, sem necessidade de agendamento.
Nas Unidades Conselheiro Nébias, Canal 2, São Vicente Centro, São Vicente Extra, Cubatão, Litoral Plaza, para clientes do
sexo masculino, necessário agendamento.
Informações: Central de Relacionamento com o Cliente - (13) 2127.7000
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