
 

TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO 
 

NOME: _____________________________________________________________________________________ 

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE BIÓPSIA DE CONGELAÇÃO 
  

 Ao solicitar exame anatomopatológico por biópsia de congelação peroperatória ao Centro de 

Diagnóstico Santa Clara Ltda, DECLARO QUE RECEBI AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: 

1) O exame será realizado (    ) no centro cirúrgico (    ) nas dependências do laboratório; 

2) A responsabilidade de transporte das amostras da sala de cirurgia até este laboratório ficará aos 

cuidados do mesmo. 

3) A responsabilidade do laboratório com o material de exame começa a partir do contato com a peça; 

4) O exame peroperatório (biópsia de congelação) nem sempre pode estabelecer diagnóstico 

anatomopatológico definitivo, sendo imprescindível o prosseguimento do estudo, após inclusão do 

material em parafina. 

5) As peças cirúrgicas retiradas em função da biópsia de congelação requerem guias de convênios 

independentes da utilizada para o exame peroperatório ou outros acertos para a devida remuneração 

dos exames anatomopatológicos. 

6) O laudo anatomopatológico é elaborado em função de uma interconsulta médica, devendo ser 

analisado pelo médico assistente, para complementar dados clínicos, laboratoriais ou de imagem. A 

discordânica entre os achados clinicomorfológicos deve ser notificada para eventuais revisões e 

interpretação dos resultados, à luz de dados que não tenham sido fornecidos anteriormente. 

7) As biópsias devem ser trazidas ao laboratório, em dias úteis, dentro do horário de funcionamento 

(8:00 h às 18:00 h) deste serviço. 

8) Após o horário de fechamento do laboratório (18:00 h) a realização da biópsia peroperatória 

agendada é cancelada, independente de prévio aviso por parte do laboratório, excluindo-se os casos 

nos quais o patologista responsável tenha disponibilidade para estabelecer uma nova agenda, se 

procurado pelo paciente ou seu representante. 

9) A realização de biópsia de congelação em horários não comerciais pode ser realizada apenas em 

caráter privado, após o devido acerto entre paciente ou seu representante e o laboratório. 

10)Nos casos de cancelamento da biópsia de congelação, por motivos alheios ao laboratório, o 

sobreaviso do patologista será remunerado pelo paciente ou seus familiares, de acordo com a tabela 

de honorários do laboratório, não havendo como repassar esse débito para as operadoras de 

convênio. 
 

Umuarama, ______ de _________________ de _________. 

 

 

 
_______________________________________________ 

REPONSÁVEL 

 
RG: ______________________ 

 
CPF:__________________________ 


