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Além da tosse você pode ter outros 
sintomas como:
!Febre baixa, geralmente à tarde;
!Suor noturno;
!Falta de apetite;
!Perda de peso;
!Cansaço;
!Dor no peito;
!Em alguns casos, hemoptise 
(sangramento das vias respiratórias).





A baciloscopia com a finalidade de 
diagnóstico deve ser feita a partir 

de pelo menos duas amostras.
Normalmente, a primeira amostra é 

colhida no momento do 
atendimento, e a segunda deve ser 

colhida no dia seguinte ao 
despertar.





A segunda coleta é muito importante 
para fazer o seu diagnóstico. Alguns 
cuidados:
!Ao entregar o pote verificar se o 
mesmo está fechado bem.

Identificar com nome e data e fixar no 
corpo do pote.
Ao acordar, você deverá colher o 
material.





O horário do despertar auxilia a obter 
uma amostra mais abundante devido às 

secreções acumuladas na árvore 
brônquica durante à noite.





Você deverá inspirar profundamente 
retendo por alguns instantes o ar nos 

pulmões, depois faça força para tossir e 
colocar o material no pote.

Deve-se repetir essa manobra até obter 
3 eliminações de escarro.





Lembrar que uma boa colheita de 
escarro é a que provém da árvore 

brônquica, obtida após esforço de tosse 
e não a que se obtêm da faringe 

(normalmente saliva), ou ainda por 
aspiração das secreções nasais.





Cuidados com o material
!Você deverá tampar o pote 
firmemente e em seguida lavar as 
mãos.

!Coloque o pote em um saco plástico 
ou em uma caixa com a tampa para 
cima e firme-o para evitar que o 
material vire durante o trajeto.

Levar a amostra no mesmo dia para a 
unidade de saúde.





Você colheu escarro para pesquisa de 
tuberculose.
Se o resultado for positivo, quer dizer 
que foi encontrado o bacilo da 
tuberculose nesse caso você deverá 
iniciar o tratamento.
Se o resultado for negativo, e a sua 
tosse não passar, vamos continuar a 
investigar.


