
Tema 3

Coleta de material 

para exame de escarro

OBJETIVO GERAL DO TEMA
Apresentar os procedimentos básicos e materiais

necessários à coleta de amostras para exame de

escarro.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS VOLTADOS 
PARA O CONTEÚDO
O estudo deste tema proporcionará a você:

1 identifi car os procedimentos e materiais

necessários para a coleta de amostra para

o exame de escarro;

2 avaliar a importância dos procedimentos

relativos à coleta de amostras para o

exame de escarro.

Fonte: www.sxc.hu
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COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 
NA ÁREA DE ENFERMAGEM

1 preparar material e local necessários,

auxiliar (e/ou proceder) na coleta de

material para exame;

2 informar, orientar, encaminhar, preparar, 

apoiar o cliente/paciente antes e durante o

exame a ser realizado;

3 manusear materiais para exame;

4 registrar as ocorrências e os cuidados

prestados de acordo com as exigências e 

normas do serviço de saúde;

5 acondicionar e identifi car corretamente

o material coletado, encaminhando-o ao

laboratório de destino.
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INTRODUÇÃO

“Ram, Ram... O bichinho de ram, ram está atacando sua garganta?” Essa era a

chamada de uma propaganda de remédio para acabar com a tosse. Talvez você

seja muito jovem para conhecê-la, mas a sensação desagradável de tosse é algo

comum que acontece com qualquer um de nós e em qualquer idade. 

A tosse nada mais é que a tentativa do corpo de expelir algo que está causando

irritação no aparelho respiratório. O aumento de produção de muco pode ser

uma das causas dessa irritação e a conseqüência é a tosse com catarro.

Da mesma forma que acontece quando tossimos, o escarrar faz com que uma

corrente de ar venha dos pulmões e traga, além do muco, células que revestem

o aparelho respiratório e microorganismos que também habitam a superfície

dele. É aqui que começa o nosso tema, de fato.

Examinar o escarro pode fornecer muitas informações sobre o estado de

saúde respiratória do paciente. O exame de escarro é realizado para detectar

microorganismos presentes na amostra de escarro, bem como a presença

de células tumorais (benignas ou malignas). Dá-se preferência à coleta pela

expectoração, obtida no horário da manhã.

�
� ulas tumorais podem ser: BENIGNAS ou MALIGNAS.As célu

umor benigno, as células crescem devagar, são iguais aos tecidos em que  es eNo tu
instaladas e não afetam o organismo da pessoa. O tumor maligno apresenta appestão i
s deformadas e que crescem rapidamente e se alastram para todo o organismo rgorggacélulas
stase). Todo tumor maligno é canceroso e agressivo.(metás

O exame de escarro é importante e, para que seu resultado seja confi ável, é

fundamental que a coleta da amostra a ser analisada seja feita da maneira

correta! Como fazer essa coleta da maneira adequada é o que você aprenderá

nas próximas páginas!
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 Atividade Prática 1 
Atende ao Objetivo 1  e à Competência 1 .

Nesta atividade, você aprenderá como realizar a coleta de amostra para submeter 
a um exame de escarro.

Mas antes de saber o que você precisará fazer, é importante conhecer os materiais 
de que vai precisar. Veja a lista a seguir.

OS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO EXAME

• frasco coletor;
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• material para higiene oral:

– cuba-rim;

Fonte: www.sxc.hu
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– copo com água;

– canudo plástico (necessário quando o paciente estiver numa posição que
torne difícil levar o copo diretamente à boca. Por exemplo: deitado ou
em lateral);

Fonte: www.sxc.hu

Fonte: www.sxc.hu



·128· 

Tema 3
Coleta de material 
para exame de escarro

– escova de dentes ou gaze estéril fi xada na ponta de um dos lados da
espátula;
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Fonte: www.sxc.hu

– pasta dental ou água bicarbonatada.

Fonte: www.sxc.hu

• luvas de procedimento;

Fonte: www.sxc.hu
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• toalha de rosto ou papel-toalha.

Agora, vamos aos procedimentos:

PROCEDIMENTOS

Etapa 1: Antes de começar, lave as mãos e preveja o material necessário ao exame;
em seguida, entregue esse material ao cliente/paciente. Coloque o material sobre
uma bandeja na mesa-de-cabeceira. Caso o paciente possa caminhar, o exame é
realizado no banheiro. Caso contrário, você o ajudará no próprio leito.
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Fonte: www.sxc.hu
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Etapa 2: Oriente o cliente/paciente quanto ao tipo de exame a ser realizado, à 
higiene oral prévia, ao material que será coletado e ao método de coleta. Essas 
orientações você dá aqui, durante a descrição do procedimento.

Etapa 3: Encaminhe o cliente/paciente ao banheiro fornecendo-lhe o material
de higiene oral. Oriente-o sobre como proceder ou realize a higiene oral caso
ele não consiga realizar o autocuidado. Para isso, você deve:

a. Posicionar o leito em FOWLER. Existem diferentes posicionamentos no leito que
o cliente/paciente poderá assumir e cuja fi nalidade será facilitar a realização 
de exames físicos, diagnósticos, cirurgias e tratamentos. A posição de Fowler
é uma delas. Pesquise e descreva as variações da posição de Fowler, bem 
como os demais DECÚBITOS que o paciente poderá assumir quando no leito.
Apresente aos seus colegas e tutores no fórum virtual “Preparo para exames”. 
Você pode encontrar essas informações na biblioteca virtual ou na biblioteca
do curso no pólo de EAD.

Fonte: http://www.es.gov.br
É a posição em que o

cliente fi ca semi-sentado,
com apoio dos joelhos

e dos pés. Em decúbito
dorsal, cabeceira da cama

elevada (45º), joelhos
semifl exionados. É usada
para descanso, conforto,

exames e tratamentos
do paciente.

FO W L E R

Segundo o Dicionário
Houaiss da Língua

Portuguesa, decúbito
é a posição do corpo
em repouso, em uma
superfície horizontal.

Apresenta algumas
variações:

– Decúbito dorsal 
(quando a pessoa deita
com a barriga voltada

para cima).
– Decúbito ventral 

(quando a pessoa
deita de bruços).

– Decúbito lateral 
(quando a pessoa deita

do lado esquerdo
ou direito).

DE C Ú B I T O
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b. Colocar a toalha de rosto sobre o tórax do paciente.

c. Calçar as luvas de procedimento.

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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d. Realizar a escovação dos dentes e da língua do paciente.

Fonte: http://www.ribeiraopreto.sp.gov.bro.sp.go.sp.g

10 11 12

Segure a escova em um ângulo de 45 graus e 
escove com movimentos que vão da gengiva à 
ponta dos dentes.

Com suaves movimentos circulares, escove a face
voltada para a bochecha, a face interna dos dentes 
e a superfície usada para mastigar.

Com movimentos suaves, escove também a língua 
para remover bactérias e restos de alimentos.

Fonte: http://www.araguaina.to.gov.br
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e. Oferecer um copo d’água (com canudo) para bochechar.

f. Posicionar a cuba-rim embaixo do queixo do paciente para ele despejar aí
o conteúdo no fi nal.

Etapa 4: Forneça o frasco de coleta e oriente novamente o paciente sobre a forma
de tossir e expectorar. O paciente deverá inspirar o ar até a capacidade máxima
dos pulmões e expirá-lo com uma tosse profunda, expectorando o escarro no
interior do frasco de coleta (3 ml de escarro são sufi cientes). Dê uma olhada no
esquema de procedimentos a seguir, que retiramos da página da Secretaria de
Saúde do Rio de Janeiro.
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Etapa 5: Observe a secreção para confi rmar se o material coletado é mesmo 
escarro (muco), e não saliva. Tampe o frasco, recolha o material utilizado durante 
a coleta e deixe em ordem a unidade em que o paciente estava, promovendo
seu conforto. Despreze o material da cuba-rim e providencie sua limpeza e 
desinfecção.

Etapa 6: Descalce as luvas e lave as mãos. 

Fonte: http://www.saude.rj.gov.br
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Etapa 7: Registre no prontuário do cliente:

• o tipo de material coletado;

• suas características;

• a hora da coleta;

• o exame a ser realizado; e

• a assinatura do técnico que realizou a coleta 
da secreção.

Etapa 8: Encaminhe o material coletado ao laboratório, devidamente rotulado
e com a requisição de exame.
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Fonte: www.sxc.hu
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Agora que você já sabe como proceder para realizar a coleta de uma amostra

para o exame de escarro, gostaríamos de dar algumas dicas importantes, às 

quais você deve estar atento durante todo o procedimento:

• procure sempre deixar o paciente centralizado no leito, para evitar quedas, 

e esteja atento à possível queixa dele;

• comunique à enfermeira e ao médico do setor caso o paciente apresente

algum mal-estar em decorrência da mudança de posição.

Para complementar sua aprendizagem, propomos mais uma atividade!

 Atividade Prática 2 
Atende ao Objetivo 2  e à Competência 1 .

Você já ouviu falar em amostra estéril de escarro? Algumas vezes a prescrição 
do médico exigirá que você utilize técnica asséptica e material estéril para a
coleta do escarro.

Busque defi nir com seu tutor, no fórum virtual “Preparo para exames”, o material
necessário e o procedimento para a coleta da amostra estéril de escarro e discuta 
com ele qual será a fi nalidade desse exame.

Antes de discutir no fórum, procure pesquisar sobre o assunto nos seguintes
sites:

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_controle_tuberculose.pdf

http://www.inca.gov.br

http://www.scielo.br

http://www.saude.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE O PRÓXIMO TEMA

No próximo tema, você aprenderá sobre método de coleta e a importância de

outro exame – o de exsudado. Não sabe o que signifi ca? Aguarde o próximo 

capítulo! 
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