
COLETA DE AMOSTRAS DE FEZES FRESCAS 
EM SOLUÇÃO ESTABILIZANTE

MICROBIOMA GENEONE
MICROBIOMA INTESTINAL

MANUAL DE COLETA

Horário de atendimento: 
Segunda a sexta, das 6h às 20h
Sábado, das 7h às 14h

11 3003-7323 / 99511-7323
www.geneone.com.br
atendimento@geneone.com.br

facebook.com/labgeneone 
linkedin.com/company/geneone
instagram.com/geneonebrasil
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INFORMAÇÕES GERAIS:
01 Manual de coleta; 

01 Formulário de cadastro; 

01 Tubo com solução estabilizante; 

01 Swab (cotonete) estéril;

01 Acessório de assento para coleta de fezes;

01 Envelope de amostra;

01 Etiqueta para lacrar o envelope;

01 Caixa para transporte da amostra;

01 Cinta protetora da caixa.

PROCEDIMENTO DE PREPARO DO PACIENTE:
• 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-emitidas;

• O material deve ser coletado conforme as instruções:

• Antes de iniciar o procedimento de coleta, preencha seus dados (nome completo e data de nascimento)
na parte interna da tampa da caixa:  

• No envelope de amostra, preencha seus dados (nome completo, e-mail e telefone) no campo para identifi cação
da amostra e assine no local indicado.

PROCEDIMENTO DE COLETA

Lave e seque 
bem as mãos.

Retire o swab (cotonete) 
da embalagem e 
introduza nas fezes 
suavemente, de
modo a apenas sujar
o cotonete. Evite
que haja excesso de 
amostra de fezes.

Introduza o swab 
(cotonete) no tubo com 
solução estabilizante
e quebre a haste no local 
indicado (utilize a parede 
do tubo como auxílio),
a fi m de solubilizar
toda a amostra de
fezes no líquido. 

Feche bem a tampa do tubo, homogenize 
por inversão e coloque dentro do envelope 
de amostra.

Coloque o 
microtubo 
contendo 
a amostra dentro 
do envelope de amostra. Feche 
o envelope e utilize a etiqueta 
autoadesiva para lacrar. Os demais 
materiais utilizados para coleta 
podem ser descartados.

Preencha todos os campos do formulário de cadastro e do termo
de consentimento.

Dobre o formulário e o termo de consentimento já preenchidos e coloque 
no interior da caixa juntamente com a amostra dentro do envelope
de amostra devidamente identifi cado. Feche a caixa, coloque a cinta 
protetora e entregue ou envie ao laboratório.

Retire o acessório 
de assento para 
coleta de fezes da 
embalagem (seguir 
instruções de uso).

Abra a 
embalagem do 
swab (cotonete) 
pela haste e 
deixe reservado.

Finalização:

Armazenamento da amostra:

Evacue 
normalmente.
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Abra o tubo 
com a solução 
estabilizante. 
Cuidado para não 
deixar a solução 
cair ou vazar.

CRITÉRIOS DE DESCARTE E REJEIÇÃO DE AMOSTRA
Amostras recebidas fora do padrão estabelecido não serão processadas:

• Amostras não enviadas em microtubos apropriados.

• Microtubos danifi cados, expostos, não fechados devidamente ou extravasados.

• Amostras com volume excedente ao determinado no procedimento de coleta.

• Amostra sem a solução estabilizante.

• Amostras que chegarem ao laboratório fora da temperatura estabelecida.

• Formulário de cadastro e termo de consentimento sem a devida identifi cação do cliente.

• Amostras não acompanhadas do formulário de cadastro e do termo de consentimento.

A amostra colhida deverá ser encaminhada para análise ao laboratório em até 10 (dez) dias após recebimento do kit 
de coleta, a fi m de garantir a estabilidade do material biológico e a qualidade do resultado do teste genético. Passado 
este prazo, a GeneOne reserva-se o direito de não aceitar a amostra para análise.
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O PROCEDIMENTO:

1 2 3 4 5

6 7

Lave e seque bem as mãos. Esvazie bem a bexiga.Antes de iniciar 
o procedimento:

Esta etapa é muito importante! 
O excesso de material pode interferir 
diretamente na análise, pois pode 
inviabilizar a ação da solução 
estabilizante.

O swab (cotonete) não deve ser utilizado 
como uma espátula. Não coloque grande 
quantidade ou fragmentos de fezes, 
apenas introduza o swab (cotonete) nas 
fezes para que fi que levemente sujo.

Homogenize a amostra:
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1 2

Incline o acessório do assento 
e escoe as fezes no vaso.1 Isole a parte inferior

ao retirar o dispositivo.2 Descarte o acessório no recipiente 
apropriado de resíduos.3
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FORMULÁRIO DE CADASTRO 
E TERMO DE CONSENTIMENTO:

Coloque o envelope contendo
a amostra, dobre o formulário de 
cadastro e o termo de consentimento 
já preenchidos dentro da caixa de 
transporte e coloque a cinta protetora. 
Armazene em temperatura ambiente, 
sempre protegido da luz solar.
Entregue a caixa diretamente ao 
laboratório ou envie por via postal 
(destinatário disponível).
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