
 

SINDROMA  
HEMOLÍTICO-URÉMICO 

 
 
Caro Colega, agradecemos o preenchimento deste inquérito para acompanhamento de 
amostras biológicas para investigação etiológica do Sindroma Hemolítico-Urémico. 

Muito obrigado pela sua colaboração. 

 
 
 

INQUÉRITO A ENVIAR À 

Unidade de Enterobactérias do Centro de Bacteriologia 

Instituto Nacional de Saúde (INSA-IRJ), Lisboa 

 
 
Hospital ___________________________________________________________________     
Médico   ___________________________________________________________________ 
 
 
INFORMAÇÃO RELATIVA AO DOENTE 
 

Nome completo do doente______________________________________________ 

Processo nº _______________   Data de nascimento ___/___/_____     Sexo  qM      qF 

   

Data início dos sintomas    ___/___/_______ 

Está a tomar antibiótico (se sim qual?)  ___________________________________________ 

 

 
PRODUTOS BIOLÓGICOS ENVIADOS AO LABORATÓRIO 
 

qFezes     Data de colheita de fezes ___/___/_____    Número médio de dejecções/dia______ 

qSoro       Data de colheita de sangue   ___/___/_____ 

 

 

qEstirpe de E. coli ou Shigella                 Data de isolamento ___/___/_____ 

 

 
   



 

SINDROMA  
HEMOLÍTICO-URÉMICO 

 
Unidade de Enterobactérias do Centro de Bacteriologia - Instituto Nacional de Saúde 

 
 

PROTOCOLO DE COLHEITA -  INSTRUÇÕES DE PROCEDIMENTO 
 
 
1. efectuar o preenchimento do questionário para o Laboratório de Bacteriologia 
2. mandar efectuar a colheita de fezes (preferencialmente diarreicas) o mais 

precocemente possível (idealmente até ao 8º-10º dia após o inicio de sintomas de 
diarreia) para o frasco estéril adoptado para este estudo; 

3. rolhar muito bem o frasco de colheita, verificando se este está hermeticamente 
fechado; 

4. colocar o frasco de colheita, com as fezes, dentro dum saco e fechá-lo hermeticamente; 
5. efectuar a 1ª colheita de sangue o mais próximo possível da data de colheita de fezes; 
6. mandar separar o soro e coloca-lo num tubo hermeticamente fechado; 
7. colocar este conjunto ( 1º soro, fezes  e inquérito para o Laboratório) dentro da caixa 

para produtos biológicos a ser enviada por correio. 
8. mandar enviar todo este conjunto ao INSA através dos serviços de correio expresso 

para a morada abaixo indicada:  
 
9.   Cerca de 3 semanas depois da primeira colheita deve ser enviado a Laboratório do INSA 

(ver morada em baixo) a 2ª colheita soro,  o que deve coincidir com o período entre as 
três semanas e um mês e meio após o inicio dos sintomas de Diarreia. 

 
Morada: 
Centro de Bacteriologia 
 INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE - Dr. RICARDO JORGE 
Av. Padre Cruz 1649/016 Lisboa 
 

 
 
Atenção  
 
Os produtos biológicos a enviar ao INSA devem ser acompanhados do inquérito do respectivo 
doente. 
 
Cada tubo de soro, frasco com fezes e inquérito do mesmo doente, devem ter escrito, em 
local visível, o mesmo código de Hospital e nº de processo do doente ), devendo ser 
enviados juntos ao INSA.      (ex: H. Santa Maria/Procº 99999). 
 
A  2ª colheita de soro  deve conter os mesmos elementos de identificação do Hospital e do 
Doente. 
 
 

Quaisquer dúvidas Laboratoriais podem ser esclarecidas por: 
Jorge Machado 
Unidade de Enterobactérias – Centro de Bacteriologia 
INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE - Dr. RICARDO JORGE 
Av. Padre Cruz 1649/016 Lisboa  
 

tel: 217519287 Fax: 217526447 
email: jorge.machado@insa.min-saude.pt 

 


