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NOTIFICAÇÃO DOS RESULTADOS
Agradecemos ter tomado parte no Programa Nacional de Rastreio do Cancro do Cólon e por nos ter
enviado o seu teste.
Temos o prazer de informar que o resultado do seu teste de sangue oculto nas fezes foi NEGATIVO
Isto significa que não foi encontrado sangue nas suas amostras e que, de momento, não é preciso tomar
qualquer medida adicional. Contudo, isto não significa que não tem ou que não possa vir a desenvolver
cancro do cólon, pois nalguns casos de cancro do cólon não há hemorragia, ou esta é intermitente. Os
testes do tipo dos utilizados no Programa detetam até 85% dos casos de cancro do cólon. É por esta
razão que é importante fazer o teste de dois em dois anos e, após receber um resultado negativo do teste,
falar com o seu médico no caso de vir a ter sintomas. Se o resultado do seu teste tiver sido negativo será
convidado a efetuar novo teste gratuito quando for, de novo, elegível.
O médico designado por si foi informado dos resultados do seu teste. No caso de não ter designado um
médico ou uma clínica médica, agradecemos que leve estes resultados à sua próxima consulta médica
para que os seus dados clínicos possam ser atualizados e passem a incluir os resultados deste teste.
As diretrizes do Conselho Nacional de Saúde e de Investigação Médica recomendam que os rastreios do
cancro do cólon sejam efetuados, de dois em dois anos, após atingir os 50 anos e até aos 74 anos de
idade.
Se tiver alguma dúvida sobre o Programa por favor consulte www.cancerscreening.gov.au ou telefone para
a Linha de Informação do Programa no número 1800 118 868 durante as horas de expediente.
Com os melhores cumprimentos

<Title> <Given Name> <Family Name>
Patologista Responsável
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