
1. Coletar as fezes 

utilizando o acessório        

fornecido (instruções na 

embalagem), evitando o 

contato das   fezes com 

urina.

2. Introduzir o swab nas 

fezes recém evacuadas, o 

suficiente para deixar o 

swab sujo;

3. Abrir o microtubo 

contendo a solução 

estabilizante e introduzir o 

swab dentro deste; quebrar 

o swab, observando o 

ponto de quebra (utilizar a 

parede do microtubo para 

auxiliar a quebra);

4. Fechar bem o microtubo 

e fazer movimentos de 

inversão por cerca de 1 

minuto.

6.  Armazenar a amostra em temperatura ambiente, protegida da luz solar.

7. Entregar a amostra no laboratório em até 10 dias após a coleta.

5.  Colocar o microtubo contendo a amostra dentro da embalagem plástica de transporte e lacrar; 

descartar os demais materiais.

Atenção: As orientações sobre preparo para exames são revisadas periodicamente. Caso seu exame não seja

realizado no prazo de até 30 dias a retirada das orientações, entre em contato com a Central de Atendimento,

para informar-se sobre a ocorrência de alguma modificação no procedimento.

Microbioma Intestinal

Critérios que inviabilizam a execução do exame:

• Amostra não enviada em microtubo apropriado.

• Microtubo danificado, exposto, não devidamente fechado ou extravasado. 

• Amostra com volume excedente ou insuficiente ao determinado no procedimento de coleta                                                                                                                        

• Amostra que chegaram ao laboratório fora da temperatura estabelecida.

* Favor retirar o kit de coleta no Laboratório. 

* Não é necessária a adoção de qualquer dieta especial;

* Não é necessária a interrupção de qualquer tipo de terapia medicamentosa;

* A coleta deve ser realizada com fezes recém evacuadas;

* O material deve ser coletado conforme as instruções abaixo:
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