
Amostra 
 

 

Exames realizados em sangue e saliva 

 

Em alguns casos, pode ser necessário realizar recoleta dos exames. Caso o envio do 

material para exame tenha sido realizado por Correios. Será enviado um novo kit de 

coleta sem custo adicional para o cliente. Para reduzir o risco de recoleta, é 

imprescindível seguir todas as instruções de coleta. Caso tenha alguma dúvida, entre 

em contato com o núcleo de genômica do Fleury. 

 

Exames realizados em amostras de biópsia 

 

Para os exames realizados em amostras de biópsia, o material em bloco de parafina 

deve ser fixado previamente em formalina o mais rápido possível após a cirurgia ou 

biópsia. É importante salientar que o material enviado sempre será analisado por um 

médico patologista antes da análise do exame, e a amostra mais representativa será 

selecionada para realização do exame. 

 

Dessa forma, se o material enviado for insuficiente ou inadequado para o teste, o 

mesmo não poderá ser realizado. Neste caso, será cobrada uma taxa administrativa de 

R$ 1.350,00. A devolução do valor pago não será integral, para cobrir os custos e 

encargos administrativos. A restituição do valor pago acontecerá em até 30 (trinta) 

dias após a solicitação. 

 

Nos casos de resultados inconclusivos será cobrada uma taxa administrativa de R$ 

1.350,00. A devolução do valor pago não será integral,  para cobrir os custos e 

encargos administrativos. A restituição do valor pago acontecerá em até 30 (trinta) 

dias após a solicitação. 

 

Caso seja necessário, por determinação do médico do cliente, a analise simultânea de 

mais de um tumor, os exames serão cobrados separadamente no ato da entrega do 

material. 

 

Caso o patologista do Fleury julgue necessário a análise simultânea dos tumores 

entregues, haverá o contato da assessoria médica junto ao médico solicitante e com o 

cliente para a autorização da realização do teste e pagamento do exame adicional. 


