INSTRUÇÕES DE COLETA

Sangue Oculto nas Fezes
1- Não há necessidade de dieta específica para realização do teste, mas é recomendada uma
alimentação rica em fibras para facilitar a evacuação.
2- Pacientes constipados podem utilizar o laxante Tamarine ou supositório de glicerina.
3- Três dias antes da coleta e no dia do exame, o cliente deve seguir rigorosamente as seguintes
instruções:
- Não ingerir quantidade excessiva de bebidas alcoólicas;
- Não utilizar medicamentos que irritem a mucosa gástrica, tais como Aspirina, antiinflamatórios
não esteróides e corticosteróides. Entretanto, a suspensão de qualquer medicamento deve ter
o consentimento do médico assistente.
4- Com o auxílio de uma espátula transferir para o frasco o equivalente a uma colher de sopa
cheia.
5- A amostra não deve ser contaminada com urina.
6- O material não pode ser colhido do vaso sanitário.
7- Para as crianças que usam fralda ou que estão com diarréia, a amostra pode ser obtida por
meio de saquinho do tipo “coletor de urina” e entregue nesse mesmo invólucro.
8- A amostra não pode ser colhida durante o período menstrual ou quando houver sangramento
de hemorróidas. Neste caso, o cliente deve aguardar no mínimo 48 horas após o sangramento
ter cessado.
9- Em caso de uso de contraste radiológico por via oral, é necessário aguardar 72 horas para a
coleta.
10- O material precisa ser entregue até 12 horas após a coleta se for mantido refrigerado.
11- A amostra não pode ser congelada.
12- Caso sejam solicitados três amostras de sangue oculto, a coleta deve ser feita em três dias
diferentes ou à critério do médico assistente.

IMPORTANTE: Este exame poderá ser realizado em todas as Unidades de coleta. Verifique os dias e horários de
funcionamento de nossas Unidades em nosso site.
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