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Resumo
Os exames de fezes permitem realizar a triagem
de várias doenças, entre elas as enteroparasitoses e
o Câncer de Intestino e Colo Retal (CCR). O controle
de qualidade dos exames diagnósticos laboratoriais
inicia na fase pré-analítica, com a coleta adequada
da amostra. Neste estudo, analisamos a coleta de
fezes realizada por 90 pessoas, com a utilização do
ColOff®, e as formas de coleta de fezes anteriormente
realizadas pelos voluntários, citadas por meio de
questionário. As amostras de fezes coletadas com o
ColOff® foram submetidas a exame parasitológico de
fezes e pesquisa de sangue oculto. O resultado obtido
do questionário de suportes utilizados para coleta de
fezes, antes da utilização do ColOff®, demonstrou os
respectivos resultados: papel alumínio (1,1%), jornal/
revista (12,22%), vaso sanitário (11,11%), saco plástico
(8,89%), penico (12,22%), copo grande (2,22%), direto
no coletor universal (17,8%), nunca coletou (21,11%),
não respondeu (13,33%). Pela análise do questionário,
o ColOff® foi considerado uma ferramenta bastante útil
para facilitar a coleta de fezes visando a maior adesão
ao exame de fezes e a minimização das variáveis que
podem ocorrer no processo pré-analítico, visto que
não existe uma padronização para esta etapa com este
material biológico.
Palavras-Chaves: Coleta Fezes, Enteroparasitos, Sangue Oculto,
ColOff®.
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Summary
The screening of several diseases, which include enteroparasitosis and the bowels and colorectal cancer (CCR) is liable to be made by means
of faeces test. The quality control of laboratory
diagnosis tests starts in the pre-analytical phase,
with a proper collection of the sample. This study
analyzes the collection of faeces, made by 90 people, with the utilization of the ColOff® sanitary bowl
lining and the forms of faeces collection, and the
forms of faeces collection formerly practised by
volunteers, as mentioned in a question form. The
faeces collected with ColOff® were submitted to
the parasitological exam of faeces and a research
of ocult blood. The result achieved out of questions
on the supports used for faeces collection, prior
to using the ColOff®, demonstrated the respective
results: aluminum paper (1,1%), newspaper/magazine (12.22%), sanitary bowl (11.11%), plastic bag
(8.89%), chamber pot (12.22%), large glass (2.22%),
directly from the universal collector (17.8%), never
collected (21.11%), not responded (13.33%). After
analyzing the questionnaire, the need of facilitating
the faeces collection was noticed, so as to increase
the faeces exams acceptability.
Key Words: Faeces Collection, Enteroparasites, Ocult Blood,
ColOff®.
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Introdução

A

s amostras fecais podem ser utilizadas para análises
macroscópicas, microscópicas e bioquímicas. Os exames realizados frequentemente são: parasitológico de
fezes, pesquisa de sangue oculto, coprocultura, dosagem
de gordura fecal e estudo das funções digestivas (LIMA
et al. 2008). O exame parasitológico de fezes é realizado por
meio de técnicas simples e de baixo custo, com o objetivo
de identificar a presença de protozoários e helmintos, que
ocasionam as doenças parasitas intestinais e que por diversos mecanismos patogênicos lesam a mucosa do aparelho
digestório e alteram o metabolismo do hospedeiro, podendo
levar a um quadro de desnutrição ou agravá-lo (NEVES, 2000).
As enteroparasitoses de maior frequência encontradas
por métodos de exames de fezes estão citadas a seguir:
giardíase, amebíase, ascaridíase, tricuríase, ancislotomíase,
estrongiloidíase, criptosporidíase, isosporíase e esquitossomose mansônica. A Pesquisa de Sangue Oculto (PSO) nas
fezes é um exame de fácil execução e baixo custo, utilizado
para realizar o rastreamento do Câncer de Colo Retal (CCR).
O CCR é a causa de morte de cerca de 500.000 pessoas/ano,
sendo a terceira principal causa de óbitos por neoplasia no
mundo (PEREZ, 2008). Com números tão abrangentes,
ocorre a necessidade de medidas que busquem um controle
da prospecção dos casos.
Estudos têm relatado que a prevenção mostra-se efetiva
na diminuição da mortalidade (SANTOS JR., 2003). Este teste
se sustenta no princípio de que os carcinomas do cólon sangram e que esta hemorragia oculta pode ser identificada pela
PSO, que é um exame facilmente disponível (ALTENBURG
et al. 2007). A pesquisa de sangue oculto consiste na identificação de hemoglobina nas fezes, podendo ser realizado
pelos métodos: teste da guaiaco e o teste imunológico, que

Figura 1 – Revestimento de assento sanitário ColOff®.
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detectam especificamente a hemoglobina humana.
As fezes são um material rico em detritos, o que torna
importante evitar a contaminação da amostra durante a
coleta, buscando preservar a qualidade, evitando erros de
diagnósticos (NEVES, 2000). Para a coleta de fezes, as especificações iniciam-se normalmente na fase da transferência
da amostra para o frasco coletor. As informações técnicas
descritas nas literaturas não padronizam o local correto para
evacuar, deixando uma lacuna na fase pré-analítica, que tem
como objetivo especificar normas para garantir a qualidade
da amostra coletada. Erros de diagnóstico podem iniciar
durante a coleta, sendo a fase pré-analítica responsável por
30 a 70% dos mesmos. Esse percentual de erro pode estar
associado ao fato que nesta fase ocorre maior intervenção
humana (SBPC/ML, 2010).
Alguns autores descrevem que as fezes devem ser
coletadas diretamente em frasco limpo e seco de boca
larga (NEVES, 2000). Outros orientam a utilização de jornal,
penico e papel limpo, devendo as fezes serem transferidas
imediatamente para frasco limpo e seco (DE CARLI, 2003;
OMS, 1999). As amostras de fezes devem ser recusadas
quando coletadas diretamente do vaso sanitário, com água
ou urina, excretadas diretamente no solo, seca na superfície e nas bordas ou mantidas em condições inadequadas
de conservação. Amostras retiradas diretamente do vaso
sanitário podem apresentar microrganismos presentes na
água, que prejudicam a identificação de ovos, cistos e larvas.
A presença de urina na amostra fecal atrapalha a identificação
de trofozoítas, pois afeta a sua motilidade (PNCQ, 2008).
Alguns trabalhos demonstram baixa aceitação para a
realização do exame parasitológico de fezes e pesquisa de
sangue oculto, sendo atribuído o constrangimento em coletar
a amostra de fezes como principal fator de desistência (MACEDO; KEY, 1996, BARRETO, 2006; ALVES et al. 2009). No
trabalho de Lima Costa (2004), a pesquisa de sangue oculto
teve rejeição de aproximadamente 80%. Qualquer mudança
de padrões socialmente aceitáveis da habitual defecação
pode levar a constipação intestinal (GUYNTON; HALL, 1996).
Crianças com distúrbios de defecação podem ter os sintomas
acentuados, provocados pela necessidade da coleta de fezes
fora da habitual evacuação no vaso sanitário, ocasionados
pelo estresse psicológico (FALEIROS; MACHADO, 2006).
Para idosos, a coleta de fezes torna-se difícil, devido à
ocorrência da incapacidade funcional, que dificulta a realização das atividades diárias, como exercer o controle da função
de evacuar (DUCA DEL et al. 2009). Diante da baixa adesão
aos exames de fezes apresentados pelos diversos trabalhos
aqui citados, há necessidade de estabelecer critérios e
subsídios para a correta coleta do material fecal. No sentido
de padronizar e facilitar a coleta de fezes, foi desenvolvido
um aparato para padronizar a coleta de fezes (Figura 1),
garantindo a fase pré-analítica, mantendo a biossegurança
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do paciente e do meio ambiente. O aparato é um revestimento descartável e oxi-biodegradável, para assento
de vaso sanitário, manufaturado por meio de Polietileno
de Alta Densidade (PEAD). O polietileno recebe uma
camada de resina biodegradável, o que torna fácil a sua
decomposição na natureza, sendo necessários 45 dias
em aterro sanitário.
A utilização do aparato de coleta ColOff® consiste no
encaixe do dispositivo ao assento do vaso sanitário por meio
da abertura existente na extremidade traseira, de modo que o
orifício fique voltado para a parte superior do assento do vaso
sanitário. O principal objetivo do trabalho é a avaliação de um
aparato para o procedimento de coleta de fezes, verificando
a aceitabilidade do produto por intermédio de questionário,
quando comparado às formas de coleta anteriormente realizadas pelos participantes voluntários deste trabalho. Com
material coletado, foi feito o diagnóstico de enteroparasitos
e a pesquisa de sangue oculto nas fezes visando ao rastreamento de câncer de colo retal nos voluntários.

Materiais e métodos
O aparato de coleta ColOff® foi entregue a 120 indivíduos
de diferentes faixas etárias e de ambos gêneros, residentes
no município de São Paulo. Foram recebidos de 90 voluntários as amostras de fezes e os questionários, de um grupo
com idade variando de 3 a 70 anos, pertencentes a ambos
os gêneros. Os participantes voluntários foram orientados
para realizarem a coleta de fezes conforme a Figura 2.
Pesquisa de enteroparasitos: após a coleta de fezes com a
utilização do ColOff®, as amostras foram processadas pela
técnica de Hoffman, baseada em sedimentação espontânea
de cistos de protozoários, ovos e larvas de helmintos. A
Figura 2 – Demonstração da utilização do ColOff®.
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técnica foi realizada de acordo com a descrição de Hoffman
e cols. (1934), com sedimentação de 24 horas.
Pesquisa de sangue oculto nas fezes
A pesquisa de sangue oculto nas fezes foi realizada nas
amostras fecais de pacientes com idade a partir dos 30 anos,
correspondendo a um total de 53 amostras. Os testes foram
realizados com a utilização do kit Hemosure iFOB TEST, um
imunoensaio conjugado, que emprega a combinação de anticorpos monoclonais e policlonais para identificar seletivamente a hemoglobina humana nas amostras de fezes. Os testes
foram realizados de acordo com as instruções do fabricante.
Questionário
Os participantes voluntários do estudo responderam
questionário elaborado pela empresa ColOff® Ind., para
avaliar a aceitabilidade do revestimento sanitário e as formas
de coleta realizada pelos mesmos, antes de conhecerem o
aparato. A avaliação por meio de questionário foi realizada
somente por pessoas maiores de idade. Para a amostra de
crianças, a coleta foi avaliada pelos responsáveis.

Resultados
Dos 120 indivíduos que receberam o ColOff®, foram
recebidas 90 amostras de fezes, de um grupo com idade
variando de 3 a 70 anos, pertencentes a ambos os gêneros
(Figura 3A).
Dos participantes, 51,11% (n = 46) pertenciam ao
gênero feminino e 48,88% (n = 44) ao gênero masculino
(Figura 3B). Sendo que 20 pessoas desistiram de participar
do estudo, sem esclarecimento. Dos 90 participantes do
Figura 3A – Distribuição segundo o gênero.
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estudo, por meio do questionário aplicado, verificou-se
que 21,11% nunca realizaram coleta de fezes, 34,44% dos
participantes já haviam feito coleta de fezes para análise
anteriormente e 13,33% não responderam (Figura 4).
Dentre os participantes que haviam realizado coleta de
fezes (65,56%), a coleta realizada diretamente em frasco
universal (27,11%) foi a mais citada (Figura 5).
A coleta de fezes com o ColOff® foi descrita como
higiênica, fácil, simples, eficiente, excelente. As amostras
de fezes coletadas com ColOff® foram processadas pelo

método de Hoffman visando à busca de enteroparasitos.
Das 90 amostras, 13% estavam positivas para enteroparasitos (Figura 6).
Foram encontradas duas amostras positivas para
Giardia lamblia, sete com Entamoeba coli, duas com Ascaris
lumbricoides e uma com Iodameba butschlii (Figura 7).
Participaram da pesquisa de sangue de sangue oculto
53 pessoas, sendo todas participantes acima de 30 anos.
Na pesquisa de sangue oculto realizada com a técnica
imunológica, foram encontradas seis amostras positivas
(Figura 8), quatro homens e duas mulheres.

Figura 3B – Distribuição segundo a faixa etária.

Figura 4 – Informação sobre coleta de fezes pelos 90 participantes
do estudo.

Figura 5 – Frequência dos diferentes suportes utilizados para a
coleta de fezes, antes da utilização do ColOff®.

Figura 6 – Resultado do parasitológico de fezes.

Figura 7 – Enteroparasitos encontrados no parasitológico de fezes.

Figura 8 – Resultado da pesquisa de sangue oculto nas fezes.
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Discussão
O desenvolvimento de suportes que auxiliem a coleta de
fezes é amplamente necessário para agregar qualidade nos
exames e aumentar a adesão dos pacientes aos mesmos.
Nesse estudo, foram analisadas as formas de coleta de
fezes citadas por 90 participantes antes do conhecimento
do revestimento de assento sanitário ColOff®. Os resultados deste estudo mostraram a deficiência no controle de
qualidade dos exames realizados por meio das amostras
de fezes, ou seja, falta de padronização para a coleta, pois
vários aparatos e procedimentos foram citados. As variação
nas formas de coleta citadas por meio do questionário
mostram que podem ocorrer interferências na qualidade da
amostra, o que possibilita a incidência de erros diagnósticos
e consequentemente no laudo final.
A forma de coleta mais citada é a realizada diretamente
no coletor universal, que pode contribuir para controlar a
contaminação da amostra, porém não permite coletar parte
do bolo fecal, que eventualmente possua sangue, muco ou
pus, pois a evacuação deve ser interrompida para evitar
que bolo fecal evacuado exceda o volume do frasco. Outro
fator a ser considerado na coleta realizada diretamente no
frasco é a possibilidade de permitir a autoinfecção quando
o paciente estiver infectado com Strongyloides stercoralis
ou Giardia lamblia devido à grande possibilidade de ocorrer

contato direto das fezes com as mãos. Outro fator a ser
considerado nessa forma de coleta é que pessoas idosas,
crianças, grávidas, deficientes físicos e intelectuais ficam
impossibilitados de realizarem a coleta diretamente no
frasco devido às limitações motoras.
A coleta de fezes realizada com o ColOff® foi definida
pelos participantes do trabalho como fácil, higiênica, simples,
eficiente e excelente. Pode-se sugerir que a coleta realizada
com o revestimento de assento sanitário ColOff® contribuiu
para facilitar a realização da coleta de fezes. O número de
participantes que desistiram do trabalho foi de 18%, o que
ocorre na maioria dos trabalhos realizados com fezes.
A proposta do trabalho foi avaliar o produto, oferecer
um serviço, não servindo como inquérito epidemiológico,
portanto o grupo participante foi heterogêneo.
Os dados obtidos sugerem a utilização do ColOff®
como componente fundamental na coleta de fezes, na
tentativa de manter o controle da fase pré-analítica de
forma sustentável.
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