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Especificações do banco de imagens do Exame parasitológico de fezes 

O objetivo deste projeto é o compartilhamento de informações em uma plataforma acessível 
para todos para ao final de tudo conseguirmos auxiliar o motivo de existência dos laboratórios 
clínicos: O PACIENTE. 

O Banco de imagens será construído em conjunto por todos os profissionais do Brasil que 
tenham interesse em colaborar com esta iniciativa. Imagens dos elementos do sedimento 
parasitológico de fezes serão disponibilizadas para auxiliar como material de referência os 
profissionais que realizam o exame de fezes. O acesso as imagens será livre para qualquer 
pessoa.  

A fim de garantir imagens com alta qualidade que garantam uma informação segura, solicitamos 
o envio das imagens atendendo as seguintes especificações: 

1) O elemento de interesse esteja claramente visível na posição central da fotografia 
(preferencialmente apontado por uma flecha). 

2) A imagem precisa ter resolução de 300 DPI (dots per inch). 
3) Informar o nome do elemento que está sendo enviado na fotografia. 
4) Informar se o sedimento está sendo analisado a fresco e sem coloração ou com 

coloração, bem como, qual o corante utilizado. 
5) Informar o aumento original da imagem. 
6) Informar o tipo de microscopia utilizada (fotos do mesmo elemento visto com diferentes 

tipos de microscopia são bem-vindas). 
7) Informar o nome completo do autor da imagem. 

Todas as imagens passarão por uma curadoria antes de sua publicação. Uma vez aprovadas para 
publicação o autor da imagem receberá um certificado relativo à publicação de sua imagem. 
Não haverá qualquer relação financeira (remuneração) envolvendo este trabalho. 

A imagem deve ser cedida ao Banco de Imagens do Exame de Urina do ABNT CB36 sem reserva 
de qualquer tipo, prazo e modalidade de reinvindicação de direito autoral sobre a imagem e 
sobre o uso proposto dela. 

O ABNT CB36 disporá a imagem em seu site, em formato PDF, com acesso livre e gratuito a 
qualquer interessado. 
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Exemplo 

1 – Imagem cedida ao ABNT CB36 

 

2 – Especificações da imagem 

Elemento: G. duodenalis cisto 

Preparação da amostra: analisado com coloração pelo Iodo  

Aumento original: 400x 

Tipo de Microscopia: campo claro 

Autor da imagem: Cassia Ferreira 

Os direitos autorais desta imagem estão cedidos ao ABNT CB36 para composição do Banco de 
Imagens do Exame parasitológico de fezes. 


