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Profº Andressa Marvila 

O que a cor das fezes diz sobre a sua saúde 

 

A cor das fezes, assim como sua forma e a consistência, 

normalmente, refletem a qualidade da alimentação e, por 

isso, estão muito relacionadas com o tipo de alimentos 

ingeridos. No entanto, as alterações na cor também 

podem indicar problemas intestinais ou doenças, como 

hepatite ou úlcera gástrica, por exemplo. muitas vezes 

esquecemos de prestar atenção aos sinais que nosso 

corpo nos envia. Alguma vez você já analisou suas fezes? 

Por mais grosso que possa parecer, sua cor e forma 

podem revelar muito sobre sua saúde. 

 

Em situações normais, as fezes devem apresentar uma 

coloração marrom, que não deve ser muito escura, mas 

também não precisa ser muito clara. Porém, qualquer 

variação na cor é muito frequente e pode acontecer sem 

indicar um problema, desde que não dure por mais de 3 

dias, já que pode variar de acordo com os alimentos 

ingeridos. 

 

Confira o que a forma e a cor do cocô podem dizer sobre 

a sua saúde: 
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Quando a alteração na cor das fezes permanece por mais 

de 3 dias. Indico uma limpeza no intestino caso não haja 

sangue nas fezes. Se houver sangue faça uma mudança 

alimentar e uma limpeza no intestino se for necessário no 

caso da pessoa sofrer de intestino preso. 

Veja o que as alterações na forma e consistência das fezes 

pode dizer sobre a saúde. 

 

1. Fezes verdes 

O que a cor das fezes diz sobre a sua saúde 

As fezes verdes são mais comuns quando o intestino está 

funcionando muito rápido e não tem tempo suficiente 

para digerir corretamente os sais biliares, como acontece 

durante situações de estresse, diarreia por infecções 

bacterianas ou em crises do intestino irritável, por 

exemplo. 

 

Além disso, a cor verde escuro também pode aparecer 

quando se ingere muitos vegetais verdes, como espinafre 

mas para a quantidade ingerida é excessiva, ou quando se 

faz suplementação de ferro, e essa coloração é comum 

em recém-nascidos.  

 

O que fazer: deve-se avaliar se existe ingestão aumentada 

de vegetais verdes ou se está a tomar um remédio com 

ferro na sua composição.  
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2. Fezes escuras 

As fezes escuras ou negras são, geralmente, 

acompanhadas por um odor muito mais fétido do que o 

normal e podem ser sinal de sangramento em algum 

lugar ao longo do sistema digestivo, devido a úlceras ou 

varizes esofágicas, por exemplo. No entanto, o cocô 

escuro também podem ser produzido pelo uso de 

suplementos de ferro. 

 

O que fazer: caso não se esteja a ingerir suplementos ou 

remédios com ferro é recomendado consultar o mais 

rápido possível um gastroenterologista ou ir ao pronto-

socorro, caso surjam outros sintomas, como febre, 

cansaço excessivo ou vômitos. 

 

Você Naturopata sempre poderá ajudar o teu paciente a 

mudança no estilo de vida ou dieta crua ou limpeza 

intestinal pode ajudar qualquer caso de doença ou sinal 

de problema intestinal. 

 

3. Fezes amarelas 

Este tipo de cocô normalmente é um sinal de dificuldade 

para digerir a gordura e, por isso, pode estar relacionado 

com problemas que diminuem a capacidade de absorção 

intestinal, como doença Celíaca, ou ser causado pela falta 
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de produção de enzimas no pâncreas, podendo indicar 

problemas neste órgão. 

 

Além disso, o cocô amarelo também podem surgir no 

caso de infecções intestinais, sendo acompanhado de 

outros sintomas como febre, diarreia e dor de barriga.  

 

O que fazer: deve-se estar atento a outras mudanças nas 

características das fezes, como consistência e forma.  

 

4. Fezes avermelhadas 

O que a cor das fezes diz sobre a sua saúde 

Esta cor de cocô geralmente indica a presença de sangue 

e, por isso, é mais frequentes em situações de 

hemorroidas, por exemplo. Porém, o sangramento 

também pode ocorrer devido a infecções, problemas 

inflamatórios, como doença de Crohn e colite ulcerativa 

ou doenças mais graves, como câncer. 

 

O que fazer: é recomendado ir ao pronto-socorro ou 

consultar imediatamente um gastroenterologista para 

diagnosticar o problema e iniciar o tratamento adequado. 

A presença de sangue nas fezes geralmente é causada por 

uma lesão situada em qualquer ponto do sistema 

digestivo, desde a boca até ao ânus. O sangue pode estar 
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presente em quantidades muito pequenas e não ser 

visível ou ser bem aparente. 

Principais causas de sangue nas fezes 

As causas que levam à presença de sangue pode variar de 

acordo com o tipo de fezes: 

 

1. Fezes muito escuras e mau cheirosas 

As fezes muito escuras e mau cheirosas, também 

chamadas de melena, são normalmente resultado de 

sangramentos que acontecem antes do estômago e, por 

isso, as principais causas incluem: 

 

Varizes esofágicas; 

Úlceras gástricas; 

Gastrite; 

Esofagite erosiva; 

Síndrome de Mallory-Weiss; 

Tumores no estômago. 

Além disso, o uso de alguns medicamentos, 

especialmente os suplementos de ferro, também podem 

dar origem a fezes muito escuras e com mau cheiro, mas 

acontecem pela eliminação do ferro e não por um 

verdadeiro sangramento. 
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2. Fezes com sangue vermelho vivo 

Já as fezes com sangue vermelho vivo significam que o 

sangramento está ocorrendo no intestino, uma vez que o 

sangue não foi digerido e, por isso, mantém sua coloração 

vermelha. As causas mais comuns para esta condição 

incluem: 

 

Hemorroidas; 

Fissuras anais; 

Diverticulite; 

Doença de Crohn; 

Doenças inflamatórias intestinais; 

Pólipos intestinais; 

Câncer de intestino. 

Para identificar o sangue nas fezes basta observá-las logo 

após evacuar, sendo que o sangue pode ser bem visível, 

mostrando-se em volta das fezes ou pode-se notar 

pequenos riscos de sangue nas fezes. 

 

Normalmente, sangramentos que acontecem antes do 

intestino, ou seja, na boca, esôfago ou estômago, dão 

origem a fezes negras e muito mau cheirosas, conhecidas 

como melena, que resultam da digestão do sangue no 

estômago. Já as fezes que apresentam sangue vermelho 

vivo, podem indicar um sangramento no intestino, 
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geralmente na porção mais final do intestino grosso ou 

ânus, chamada de hematoquezia. 

 

Assim, dependendo do tipo de fezes com sangue, o 

médico pode desconfiar de causas diferentes, o que pode 

ser confirmado com outros exames complementares, 

como a endoscopia ou a colonoscopia, facilitando o 

tratamento. 

 

3. Sangue oculto nas fezes 

O sangue oculto nas fezes é um tipo de sangue vermelho 

vivo nas fezes, mas que não pode ser facilmente 

observado. Por isso, é comum que esta expressão seja 

utilizada apenas no resultado de um exame de fezes, por 

exemplo, e significa que existem pequenas quantidades 

de sangue que estão no meio das fezes. 

 

Geralmente, o sangue oculto tem as mesmas causas das 

fezes com sangue vermelho vivo. 

 

OBS: A vitamina D baixa causa problemas intestinas e 

doenças autoimune. 
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5. Fezes claras 

As fezes claras, ou esbranquiçadas, surgem quando existe 

muita dificuldade do sistema digestivo para digerir a 

gordura e, por isso, são um sinal importante de 

problemas no fígado ou nas vias biliares. Cuide do fígado. 

 

6. cinza escuro 

Falta de bile 

As fezes acinzentadas, parecidas com argila, ou cinza 

escuro, podem indicar problemas no fígado ou no 

pâncreas. Isso porque a bile, substância produzida pelo 

fígado, é a responsável pela coloração típica das fezes. 

Quando há uma deficiência desse componente, o tom 

acinzentado se faz presente. Ou pedra na vesícula. Uma 

limpeza no intestino com sal amargo 1x por semana já 

resolve esse problema. 

E se desejar acrescente a limpeza do fígado 

Caso seja lactante poderá fazer a limpeza com sal 

amargo. 

 

 Podem haver sinais de que estejam ocorrendo: 

-Obstrução da saída da bile ou dos dutos biliares. A causa 

pode estar em uma infecção ou lesões resultantes de um 

tumor ou de um câncer na área do fígado, do pâncreas ou 

da vesícula biliar; 
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-Pancreatite; 

-Cirrose hepática 

-Hepatite 

-Medicamentos 

 

Tamanho das fezes 

Para distinguir os tipos de fezes e ajudar as pessoas a 

permanecerem saudáveis, cientistas da Bristol Royal 

Infirmary criaram a tabela de fezes de Bristol. Ele 

descreve 7 tipos de fezes e o que elas significam. 

 

1. Formato 

Aparência: Bolas sólidas separadas que parecem nozes ou 

fezes de cabra. 

Significado: constipação grave. 

Este tipo de fezes significa que seu corpo não possui 

fibras. Para corrigi-lo, tente consumir mais produtos ricos 

em fibras, como massas de trigo integral, framboesas e 

lentilhas. 

 

2. Formato 

Aparência: Em forma de salsicha, grande e granuloso 

Significado: Constipação. 
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Este tipo de fezes também é causada por uma falta de 

fibra. Razões não-diárias para a constipação podem 

incluir a ingestão de medicamentos antidiarreicos a longo 

prazo e a falta de atividade física. O conselho é comer 

mais frutas e vegetais e realizar exercícios. 

 

3. Formato 

Aparência: Um cocô quebrado em forma de salsicha. 

Significado: fezes normais. 

Você está indo bem! Não se esqueça de andar e beber 

mais água. 

 

4. Formato 

Aparência: macia, em forma de salsicha e suave. 

Significado: fezes perfeitas. 

Tente manter uma dieta equilibrada e evitar situações 

estressantes para manter as coisas tão ótimas quanto 

elas. 

 

5. Formato 

Aparência: caroços moles com bordas claras. 

Significado: diarreia leve. 
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Também pode ser um sinal de síndrome do intestino 

irritável. Para torná-lo melhor, tente comer alimentos 

com baixo teor de fibras, como bananas, bolachas e 

batatas. 

 

6. Formato 

Aparência: Peças macias com bordas esfarrapadas. 

Significado: diarreia leve. 

 

Talvez haja muita fibra na sua dieta. Beba mais água para 

evitar a desidratação e coma batatas cozidas e bananas. . 

Se o problema durar mais de 2 dias, consulte um médico. 

 

7. Formato 

Aparência: Líquido sem peças sólidas. 

Significado: diarreia grave. 

 

Isso pode ser um sinal de intoxicação alimentar, 

intolerância à lactose, infecção bacteriana ou ingestão de 

medicamentos. 
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O que significa a cor das fezes no bebê 

As fezes do bebê logo após o nascimento, têm uma 

coloração escura esverdeada e um textura pegajosa e 

elástica, que se chama mecônio. Durante os primeiros 

dias, a cor se torna mais esverdeada e depois mais clara, 

de acordo com a quantidade de gordura e água presente 

no leite que ele toma. Geralmente, as fezes costumam ser 

aguadas, com alguns grumos, lembrando a aparência das 

fezes dos patos ou galinhas. 

 

Durante os primeiros 15 dias é comum que os bebês 

evacuem fezes líquidas de 8 a 10 vezes por dia, ou todas 

as vezes que mamam. Quando a mãe tem prisão de 

ventre, é possível que a criança passe mais de um dia sem 

evacuar, mas, quando evacuar, as fezes devem ter o 

mesmo aspecto aquoso e com grumos. Aos 6 meses, ou 

quando o bebê começa uma alimentação diversificada, as 

fezes voltam a mudar de cor e consistência, se tornando 

mais parecidas com as fezes de uma criança ou adulto, 

tanto no que diz respeito à cor, como à consistência e 

aroma. Isso porque a capacidade digestiva já começa a 

ser mais complexa e os alimentos que ele ingere são cada 

vez mais parecidos com os alimentos do resto da família. 
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As cores claras de mas que são as suspeitas e claro que fezes nunca pode ter sangue. 
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