
TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

ENDOPREDICT (MYRIAD) - GENEONE 

Identificação do paciente (preencha com letra de forma; estes dados serão utilizados para o 

registro da amostra no laboratório): 

Nome completo: _______________________________________________________________ 

 
Data de nascimento: _____/_____/_______ 

 
Município/Estado de Nascimento: ____________________________________/_____________ 

 

Nacionalidade: __________________________________________ 
 

Sexo: (    ) Feminino   (     ) Masculino 
 

Estado Civil: _______________________ 
 

Nome da Mãe: _________________________________________________________________ 

 
Profissão: ________________________________ 

 
CPF: _____________________________________ 

 

RG: _____________________________________ 
 

Endereço: _____________________________________________________________________ 
 

CEP: _________________ Bairro: _________________ Município/Estado: __________________ 

  
Telefone para contato: (    ) _______________________ 

 
Email para contato: ______________________________________________  

 
Nome do médico: _____________________________________________ CRM: _____________ 

 

E-mail do médico: _______________________________________________________________ 

 

Serve o presente autorizar que a amostra tumoral será utilizada com o propósito de determinar 

o risco de metástase à distância em pacientes com diagnóstico de câncer de mama e declarar 

estar de pleno acordo para a realização do exame solicitado, estando ciente que:  

(1) A análise genética será direcionada para a condição investigada;  

(2) O teste Endopredict avalia o nível de atividade de 12 genes em câncer de mama com 

receptores hormonais positivos e HER-2 negativo, combinado com o tamanho do tumor e a 

condição dos linfonodos axilares, resultando na pontuação EPclin. Com base na pontuação EPclin, 

as pacientes serão classificadas em grupos de alto e baixo risco para a recidiva à distância do 

tumor previamente diagnosticado.  

(3) Este teste não é indicado para pacientes que já tenham desenvolvido doença metastática à 

distância; 

(4) O resultado deste teste auxilia a decisão médica sobre o uso de tratamento quimioterápico 

associado à terapia endócrina.    
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5) O pedido médico, o laudo anatomopatológico e o laudo da imuno-histoquímica do tumor 

deverão ser apresentados no momento do cadastro do exame, assim como os blocos de parafina 

representativos do tumor, exceto se o material tiver sido previamente analisado por um 

laboratório do Grupo Dasa. Estes requisitos são fundamentais para a análise e interpretação dos 

resultados obtidos. Caso as informações enviadas não sejam suficientes, a GeneOne entrará em 

contato com o objetivo de solicitar informações adicionais; 

(6) O teste genético não deve ser usado como única ferramenta para o diagnóstico. A decisão 

final sobre o tratamento apropriado para você deverá ser feita em conjunto com seu médico; 

(7) A interpretação dos resultados deste teste considera o desenvolvimento científico atual e pode 

ser modificada no futuro de acordo com a incorporação de novos conhecimentos científicos e 

avanços da tecnologia e ferramentas de análise;  

(8) A amostra biológica será utilizada apenas para o teste solicitado ou testes confirmatórios. 

Para a realização de novos testes, a obtenção de novo consentimento informado do paciente ou 

responsável legal é obrigatória;  

(9) A amostra poderá ser utilizada, anonimamente (sem qualquer característica que permita a 

identificação do indivíduo), como amostra-controle ou em pesquisa, submetida e aprovada pelo 

comitê de ética do Grupo Dasa;  

(10) A amostra tumoral em bloco de parafina pode apresentar artefatos associados à fixação e 

processamento prévios, que poderão resultar na não realização do teste pela baixa quantidade 

ou fragmentação do RNA no bloco de parafina. Outro motivo pelo qual o teste pode não funcionar 

é a baixa celularidade tumoral, que resulta na quantidade muito reduzida do RNA tumoral;  

(11) Se eu tiver outras perguntas sobre este teste, posso entrar em contato com o Laboratório 

para esclarecimentos adicionais. 

 

 

 

___________________, ______ de _________________ de _______.  

(Local e Data) 
 
 
__________________________________________  

(Assinatura)  
 
 

___________________________________________________  
(RG e CPF)  
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