
Rua Ceará nº 567 – 2º andar
Tel.: 3226-8917

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO / LIVRE E 
ESCLARECIDO

FOR IMJ 056

Versão Atual Data da Criação Data da alteração Elaborador/Revisor Verificador Aprovador
00 05/2018 Na Simone Antunes Alcilene Padua Dr. Mauricio Nunes 
01 05/2018 05/2020 Simone Antunes Alcilene Padua Dr. Mauricio Nunes 

Eu,___________________________________________________________________________________________

Portador do CPF:____________________________________  RG:_______________________________________ 

Residente da  Rua/AV:_____________________________________________________________, Nº___________

Complemento:_________________, Bairro:_______________________, Cidade:____________________________. 

CEP:____________. UF:________.Tel(s). Fixo:______________________ Celular:__________________________.

Autorizo  a realização do exame de ______________________________________, conforme solicitação do meu 

médico, Dr. ______________________________________________________________ CRM:_____________, no 

material de biópsia / anátomo patológico do paciente: __________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Fui informado (a) e estou ciente que o exame será realizado no próprio Instituto Moacyr Junqueira Ltda (Belo 
Horizonte) ou em serviços de apoio a ser definido pelo patologista responsável.
O material deve ser enviado sob forma de bloco (s) de parafina ou em solução específica apropriada (formol 10% 
para biópsias e álcool 70º para citologias). Para maiores informações consulte manual de coleta em 
www.imj.com.br/coletas. 
Os relatórios finais são disponibilizados no site do IMJ ou enviados por e-mail após solicitação específica do cliente.  
O prazo de realização destes exames varia de acordo com o tipo de exame. O Laboratório se reserva o direito de 
alterar a data de entrega, caso haja necessidade de novos cortes, colorações especiais ou estudos adicionais 
diversos, em virtude da natureza dos procedimentos. Caso haja necessidade de prorrogação do prazo de entrega, o 
laboratório entrará em contato com o paciente ou responsável. 

Estou ciente que, devido à forma de envio (Sedex/Transportadora) e de toda a segurança fornecida pelos 
mesmos, alguns problemas de ordem técnica podem ocorrer, tais como extravio do material ou danos ao bloco de 
parafina (fragmentação, etc) danos ao material em meio específico, entre outros e que tais eventualidades podem, 
excepcionalmente, levar à necessidade de nova obtenção de material, para tentativa de correção do problema.

Autorizo que quaisquer tecidos ou partes removidas, sejam utilizados de acordo com a boa prática médica 
para tentativa de esclarecimento da minha condição clínica; entretanto, fui informado que não existe total garantia 
dos resultados obtidos a partir deste procedimento (resultado pode não ser conclusivo) e que novo exame pode ser 
indicado se necessário para solucionar possíveis dúvidas. Autorizo ainda que o material seja eventualmente utilizado 
para controles e estudos científicos, se necessário e/ou indicado. 
Pelo presente, declaro que fui esclarecido por este documento e declaro concordar com a realização do 
procedimento nos termos acima.

Data ______/______/______   Hora:________:________

Assinatura do paciente ou responsável:________________________________________________________

OBSERVAÇÃO: Apesar de seu médico ter fornecido todas as informações necessárias e indicado tal procedimento, 
você deve participar do processo de decisão sobre o seu tratamento e ter ciência da responsabilidade assumida pela 
conduta adotada. Este formulário atesta sua aceitação da realização do procedimento conforme recomendação do 
seu médico.


