
 
 

Title: Stool Collection Instructions - Portuguese Doc#31919 Ver 2.0 Page 1 of 1 
 

 

Instruções para o doente 

Instruções de colheita de fezes 

Foi-lhe fornecido um ou mais dos seguintes recipientes: 

• Stool Culture with Transport Medium – Cary Blair (Pink Liquid) (Cultura de Fezes com Meio de 
Transporte – Cary Blair – Líquido Rosa) 

• Ova & Parasites with Transport Medium – SAF Fixative (Clear Liquid) (Ovos e Parasitas com Meio 
de Transporte – Fixador SAF – Líquido Transparente) 

• Frasco limpo (Sem líquido) 
Encha todos os recipientes fornecidos. Não deite fora líquido. 

Aviso: O líquido é tóxico. Não ingira.  

 
 
 

 

1 Urine para a sanita se necessário. 
 

  
 

2  
Levante a tampa da sanita.  Coloque as folhas 
de película de plástico (p. ex. Saran Wrap™) por 
cima do assento da sanita, deixando um ligeiro 
declive no centro.  Baixe a tampa da sanita. 
Defeque para a película de plástico. 
 
 
 
 
 
 

 

3 Em alternativa, use uma bacia limpa ou um bacio 
esterilizado. Não deixe que a urina ou água 
toque na amostra de fezes. 
 

 

4 Utilizando a colher presa à tampa, coloque áreas 
das fezes com sangue ou viscosas/brancas 
(muco) (se presentes) no(s) recipiente(s).  Não 
encha o(s) recipiente(s) em excesso. 
Nota: Coloque as fezes em recipientes de 
colheita até 30 minutos após a defecação.  

 

 

5 Recipiente(s) com líquido:  

Adicione 2-3 colheres cheias de fezes até o 
líquido atingir a “LINHA DE ENCHIMENTO”. 
Aperte bem a(s) tampa(s) e agite para 
misturar. 

Recipiente limpo e vazio:  

Adicione fezes até à “LINHA DE ENCHIMENTO”. 
Aperte bem a tampa. 

 

6 Lave as mãos com água e sabão.  

Escreva o nome, data de nascimento ou número 
do cartão de saúde, e a data e hora da colheita 
em cada recipiente. 

Coloque o(s) recipiente(s) em sacos de plástico e 
feche hermeticamente.  

 

7 Entregue o(s) recipiente(s) no laboratório até 24 
horas após a colheita.  Os atrasos podem afetar 
os resultados dos testes. Até à entrega das 
amostras no laboratório, conserve-as 
refrigeradas. 

 

Película de plástico 
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