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TERMO DE ESCLARECIMENTO e DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA POR PARTE DO PACIENTE DAS
CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO EXAME bHCG PARA MULHERES.
Prezada cliente você está prestes a realizar o exame bHCG e queremos alertá-la das condições ideais para
este exame e sobre sua interpretação.
Informamos que, para pacientes normais, é indicativo de gravidez, pela metodologia que realizamos no
Laboratório Bioanálise, um valor de acima de 25 MIU/mL. Desde já deixamos claro que resultados com
valores altos, que indicariam a gravidez, podem não ser gravidez, e, valores baixos que descartariam a
gravidez, podem ter sido realizados antes do início da produção do hormônio pelo organismo da paciente, e
se a coleta tivesse sido realizada poucos dias depois revelaria a gravidez. Portanto, nunca deixe de procurar
um médico para interpretar profissionalmente o resultado desse exame.
O exame beta-HCG deve ter sido indicado por seu médico, que é o profissional habilitado para avaliar a real
necessidade da realização do mesmo. Por essa razão pedimos que responda as perguntas abaixo.
O exame beta-HCG foi indicado por um médico?
Você está de posse da solicitação do exame?
Suspeita de gravidez
Data da última menstruação, Citar
Atraso menstrual de quantos dias, Citar
Gravidez ectópica
Controle de mola
Suspeita de aborto
Se a resposta anterior for SIM, Citar quando foi o aborto

[
[
[

] Sim
] Sim
] Sim

[
[
[

] Não
] Não
] Não

[
[
[

] Sim
] Sim
] Sim

[
[
[

] Não
] Não
] Não

Precisamos que você saiba que o exame beta-HCG mede os níveis de gonadotrofina na corrente sanguínea
e é usado, entre outras coisas, como primeira etapa na triagem da gravidez. Um resultado de beta-HCG
com gonadotrofina coriônica aumentada, por si só, pode ser, apenas, um indicativo que existe gravidez.
Fica desde já esclarecido que em nenhum momento o laudo deste exame afirmará que você está grávida.
Esta conclusão tem que ser tomada pelo seu médico após avaliação de seu estado clínico e da solicitação
de outros exames complementares, como o ultrassom, que confirmarão, ou não, o diagnóstico.
Saiba, também, que um resultado do exame com níveis de gonadotrofina coriônica baixos ou indetectáveis,
no sangue ou na urina, nos primeiros dias de atraso menstrual, não exclui a possibilidade de gravidez. A
produção da gonadotrofina coriônica cresce em níveis exponenciais, ou seja, muito rapidamente, as vezes
de um dia para o outro, variando de indivíduo para indivíduo e de acordo com a época da fecundação. Então
ao receber o resultado do exame com níveis de gonadotrofina coriônica baixos ou indetectáveis, não
conclua sozinha que você não esta grávida, pois os níveis podem elevar-se em poucos dias.
Você está ciente que o resultado do exame que irá receber detecta os níveis de hormônio gonadotrofina
coriônica no seu sangue, e não irá afirmar se você esta grávida ou não? _____________________.
Portanto, se você está fazendo o exame porque está em tratamento para engravidar, atraso menstrual
previsto, atraso menstrual não previsto, menstruação irregular, vai fazer um tratamento e necessita saber se
está ou não grávida, é importante que em todas estas situações, ao receber o resultado não o interprete
sozinha, pois isso pode trazer problemas para sua saúde. Permita, para sua segurança, que um médico
interprete o resultado e lhe informe sobre as condutas pertinentes. A interpretação e a conclusão diagnóstica
são atos médicos e dependem da análise conjunta dos dados clínicos e outros exames complementares,
por isso, NUNCA faça uso de nenhum medicamento sem antes ter a certeza absoluta, através do seu
médico, de que ESTÁ ou NÃO grávida.
Saiba, ainda, que resultados negativos ou próximos do valor de positividade com suspeita de gravidez
devem ser repetidos num prazo de quatro a sete dias após a realização do primeiro exame.
Pode-se encontrar, embora que muito raramente (cerca de 0,4% dos
determinação do beta-HCG no sangue e na urina, resultados falso-positivos
interferências medicamentosas e de outros hormônios que apresentam
anticorpos da sub-unidade beta utilizados no ensaio beta-HCG como é o

casos), em ensaios para a
e/ou falso-negativos devido a
reatividade cruzada contra os
caso da sub-unidade beta do
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hormonio luteizante (LH) bem como a presença de anticorpos contra algum componente do ensaio que
pode interferir no resultado do exame.
Declaro que fui devidamente informada que pela especificidade do método pode, embora raramente, ocorrer
resultados falso-positivos e falso-negativos, e, que a interpretação dos resultados que receberei deve ser
feita por um médico. Isento, assim, o laboratório Bioanálise de qualquer responsabilidade por atos tomados
isoladamente por mim, como leiga, na interpretação dos resultados do exame que ora realizo. Li e concordo
com este termo.
Teresina (PI) __________/_____________________________/__________________

Paciente: _____________________________________________________________________________
Nome em letra de forma
_________________________________________________
Assinatura
RG: ___________________________ CPF___________________________________
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