
Sempre atenta à saúde e à qualidade de vida de 
seus clientes, a Unimed Noroeste/RS disponibiliza 
informações que auxiliam na coleta adequada de 
materiais para exames, o que permite um 
diagnóstico preciso. Siga as orientações e reduza 
as chances de fatores pré-analíticos que possam 
interferir nos resultados.

EXAME DE FEZES



Orientações:

Ÿ A coleta deve ser realizada em casa.

Ÿ Antes da coleta, se necessário, urinar no vaso 
sanitário para evitar contaminação do material.

Ÿ Evitar o uso de antiácidos, laxantes e de contraste 
oral no mínimo 3 dias antes da coleta das fezes ou 
conforme orientação médica.

Coleta:

Ÿ Defecar em vasilhame limpo e seco.

Ÿ Com auxílio da haste interna do frasco ou da pazinha 
fornecida pelo Laboratório, retirar frações de fezes 
em diferentes partes do bolo fecal (início, meio e fim) 
e transferir para o recipiente de coleta. Não colocar 
mais do que o coletor comporta.

Ÿ Fechar o frasco com cuidado e enviá-lo ao 
Laboratório.

Ÿ Sempre que houver muco, pus ou sangue, colher 
estas porções para que sejam analisadas. Informar ao 
Laboratório a presença destas substâncias no 
momento da entrega do material.

Conservação e transporte:

Ÿ Frasco sem conservante: Entregar em até 1 hora no 
Laboratório na temperatura ambiente ou no prazo de 
6 horas, se refrigerado.

Ÿ Frasco com conservante: Entregar em até 24 horas no 
Laboratório sem necessidade de refrigeração.

COLETA DE MATERIAL PARA
EXAME DE FEZES

Laboratório (Centro - Ijuí) - Rua 13 de Maio, 212

Fone: 55 3375 0105
Atendimento: segunda a quinta-feira - 6h30 às 12h / 13h30 às 18h |  

Fone: 55 3331 9600
(Hospital Unimed - Ijuí ) - Rua Pedro Hammarstron, 287

sexta-feira - 6h30 às 12h / 13h30 às 17h

Laboratório de Análises Clínicas 

Atendimento: segunda a sexta-feira - 7h às 19h  |  sábado - 7h às 12h

Fone: 55 3331 2500
Atendimento: segunda a sexta-feira - 6h30 às 12h / 13h30 às 18h

Laboratório (Centro - Panambi) - Rua da Holanda, 43 (junto ao Espaço Unimed)


