
   BAAR- Pesquisa 

 

Código: PBAAR 

Material: escarro 

Sinônimo: Bacilos álcool-ácido resistentes, Baciloscopia 

Volume: Volume colhido 

Método: Microscopia (Coloração de Ziehl Neelsen) 

Volume Lab.: Volume coletado 

Rotina: Diária 

Temperatura: Refrigerado 

Coleta: Urina - Realizar higiene genitais, desprezar o primeiro jato e colher todo volume da 

primeira urina da manhã em frasco estéril, enviar uma alíquota no frasco estéril de 50 mL. 

 

Escarro - A coleta de escarro deve ser realizada preferencialmente de manhã ao se levantar, 

antes da higiene oral e do desjejum. Lavar várias vezes a boca com água pura, gargarejando 

e bochechando abundantemente. Fazer várias inspirações profundas e tossir várias vezes 

procurando obter o material da árvore brônquica. Uma boa amostra de escarro é obtida após 

esforço de tosse, e não a que se obtém da faringe ou por aspiração de secreções nasais, nem 

tampouco a que contém somente saliva. O aspecto ideal da amostra é mucopurulento. 

Enviar o material em frasco estéril volume mínimo 2,0 mL. 

 

Líquidos Nobres - Enviar de 5,0 a 10,0 mL, preferencialmente em tubo Falcon para evitar 

derramamento durante o transporte. 

 

Pode ser realizado na linfa, devendo dessa forma ser coletada do lóbulo da orelha ou prega 

do cotovelo e ser enviada as lâminas. 

 

Critério de rejeição da amostra: 

 

Urina - Rejeitar volumes menores de 10 mL. 

Escarro - Pouca amostra e saliva. 

Linfa - Lâminas com sangue e linfonodos. 

Código SUS: 0202080064 



Código CBHPM: 4.03.10.05-1 

Interpretação:  

Uso: diagnóstico de processos infecciosos causados por micobactérias. 

As infecções causadas por micobactérias têm aumentado sua incidência devido ao aumento 

no número de casos de imunodeficiência e ao desenvolvimento de resistência aos 

quimioterápicos observado na atualidade. Processos patológicos causados por estes 

microorganismos são de difícil diagnóstico, devido à característica crônica e inespecífica do 

processo e à dificuldade de isolamento do germe nos locais afetados. A opção de pesquisa 

de micobactérias por PCR melhorou a capacidade do laboratório em responder com boa 

sensibilidade e maior rapidez à necessidade diagnóstica. Os materiais empregados podem 

ser variados, desde escarro, sangue, urina, biópsia, etc. 

Referência:  

Negativa 

Positivo : presença de B.A.A.R 

 


