
 
 
 
 

  
 

Precisa destas informações em um formato acessível? 
1-877-280-8538, TTY 1-800-855-0511, info@ontariohealth.ca 

O seu kit do TIF está aqui 
 
Você está recebendo este kit para o teste imunoquímico fecal (TIF) porque está na hora de 
você fazer o teste para câncer de cólon (intestino). O seu médico de família, enfermeira 
clínica, clínica móvel de saúde ou o Health811 devem ter requerido este teste. Se você vive em 
uma reserva indígena (Primeiras Nações) ele deve ter sido requerido pelo Centro de Saúde ou 
Posto de Enfermagem. 
 
O risco de você desenvolver câncer de cólon cresce depois dos 50 anos. É importante fazer o 
TIF para ajudar a proteger a sua saúde. 
 
O TIF é um teste seguro e indolor que verifica se as suas fezes (cocô) têm pequenas gotas de 
sangue, as quais podem ser causadas por câncer de cólon. Você pode fazer este teste em casa. 
O exame requer apenas alguns minutos para fazê-lo. Você não precisa mudar a sua alimentação 
ou parar de tomar sua medicação para fazer o teste. 
 
Antes de fazer o teste, certifique-se que o kit do TIF tem tudo que você precisa:

• Tubo para o FIT • O saco plástico com material absorvente 
• As instruções para o TIF • O envelope para o envio 
• O aviso de privacidade  
• O papel para a coleta das fezes   

Envie o seu teste concluído o mais rápido possível. É melhor enviá-lo pelo correio ou 
entregá-lo dentro de 2 dias assim pode ser testado no laboratório dentro de 14 dias. Visite a 
página locations.lifelabs.com para ver os locais e horário de entrega. 
Após enviá-lo por correio ou entregá-lo, você receberá uma carta com o resultado dentro de 
algumas semanas. 
 
A sua saúde é importante. Faça o TIF hoje. 
 
Para mais informações ou instruções em outros idiomas, telefone para o Cuidados do Ontario Health 
(Cancer Care Ontario) (1-866-662-9233) ou visite a página cancercareontario.ca/colon. Se o seu kit do 
TIF tiver algum problema, telefone para LifeLabs (1-833-676-1426). 
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