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Objetivos:
-Padronizar condutas relacionadas às técnicas de coleta de secreção vaginal/anal para pesquisa de
Streptococcus agalactiae  (beta  hemolítico  do grupo B),  realizada  pelas  enfermeiras,  durante a
consulta de enfermagem;
-Aprimorar a segurança da paciente, minimizando erros na coleta de exames.

Setor: Ambulatório de Tocoginecologia Agente(s): Enfermeira

1. CONCEITO
Consiste na coleta de secreção vaginal e anal para pesquisa de  Streptococcus agalactiae  (beta
hemolítico do grupo B) conforme preconizado em protocolo clínico para atenção pré-natal do HU-
UFSC, cuja coleta deve ser realizada em mulheres que estão entre 35 e 37 semanas de gestação.

2. MATERIAIS NECESSÁRIOS
Maca ginecológica;
Lençol de maca;
Lençol de papel;
Swab específico (Dracon);
Meio de transporte de Amies.

3. ETAPAS DO PROCEDIMENTO:
1. Explicar para a mulher que o exame a ser realizado, no dia da consulta, pode gerar certo

desconforto. Orientar sobre as coletas específicas, conforme requisição médica;
2. Posicioná-la na mesa ginecológica;
3. Preparar o material (swabs, meio de transporte de Amies);
4. Identificar  o/os  swabs com as  iniciais,  número de prontuário da mulher,  com o tipo  de

secreção e horário de coleta;



5. Higienizar as mãos conforme técnica adequada;
6. Utilizar luvas de procedimentos como equipamento de proteção individual;
7. Realizar inspeção visual da vulva;
8. Afastar pequenos lábios com uma gaze e introduzir um único swab estéril e coletar secreção

da região distal da vagina e após introduzir o swab em esfíncter anal e realizar coleta de
secreção. Neste caso, um único swab contém secreção vaginal/anal. Pode ser inserido um
swab para cada local de coleta;

9. Introduzir o swab no meio de transporte de Amies imediatamente;
10. Informá-la de que o exame acabou e que a mesma pode se arrumar;
11. Orientar a mulher sobre o encaminhamento para levar as amostras para o Laboratório de

Análises Clínicas do HU-UFSC, agendar consulta para buscar os resultados e receber as
orientações conforme necessidade de tratamento e seguimento;

12. Registrar as informações no prontuário da paciente.
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