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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA ANÁLISE CROMOSSÔMICA POR 

MICROARRAY 

 

Identificação do Paciente: 

Nome: _____________________________________________________________________________ 

Nome Social (se aplicável): _____________________________________________________________ 

Data de Nascimento:__________________ Sexo:__________ Altura:__________ Peso:____________ 

CPF n°: ______________________________________ RG n°: ________________________________ 

Contatos: Tels.:____________________ E-mail: ____________________________________________ 

Médico Solicitante: _________________________________________Tel.:_______________________ 

 

Representante Legal (se aplicável): _______________________________________________________ 

Relação com o Representado: (  ) Pai (  ) Mãe (  ) Tutor ou Curador 

 

1. Qual o propósito/finalidade desse exame?  

Muitas doenças genéticas são decorrentes de anormalidades cromossômicas em que ocorrem ganhos 

ou perdas de material genético. O teste de Análise Cromossômica por Microarray (também conhecido por 

SNP-array ou CGH-array) investiga alterações no número de cópias de determinadas regiões do DNA 

distribuído ao longo dos cromossomos. Essas alterações podem ser responsáveis por diferentes 

manifestações clínicas causadas por condições genéticas. A tecnologia de microarray é complexa sendo 

baseada na ligação de milhares de sondas moleculares em diversas regiões do DNA, que em comparação 

com controles normais permite a detecção de ganhos e perdas no número de cópias dessas regiões, 

detecção de polimorfismos comuns na população clinicamente saudável e detecção de cromossomos de 

mesma origem parental (dissomia uniparental). 

 

2. Todas as variantes encontradas nos genes são relatadas?  

Os resultados são analisados por especialistas em biologia molecular e médicos geneticistas para 

determinar se a alteração encontrada poderá ou não ser relacionada com a condição clínica do indivíduo. 

Para isto, são utilizados softwares especializados, literatura científica e bancos de dados específicos. A 

interpretação dos resultados será baseada em informações provenientes da literatura científica 

disponibilizada até o momento da liberação do laudo. Em determinados casos, pode ser necessário fazer 

o teste com outros membros da família para a complementação de resultado. 

 

Variantes patogênicas e provavelmente patogênicas são reportadas. Ocasionalmente, poderão existir 

alterações no DNA que são de difícil interpretação, dificultando o estabelecimento do risco que esta 

alteração pode trazer para o indivíduo que a apresenta. Esta alteração de significado incerto poderá 

impossibilitar a obtenção de um resultado conclusivo, assim como alterações que apresentam significado 

funcional e clínico desconhecidos. Variantes benignas e provavelmente benignas não serão reportadas. 

 

3. O fato de não serem encontradas alterações genéticas no exame exclui que eu tenha qualquer 

tipo de doença, sendo ela genética ou não?  

Não, pois esse exame tem limitações (vide item 4 deste termo). Além disso, alguns grupos de doenças 

são causados por fatores ambientais (não genéticos) ou dependem da interação entre genética e 

ambiente para ocorrerem (multifatoriais). Isso significa dizer que um resultado normal, não exclui os 

cuidados que você deve ter com sua saúde de uma forma geral, visando prevenir doenças crônicas.  

 

4. Quais são as principais limitações do teste? 

Algumas alterações não serão detectadas por este teste, como translocações balanceadas, inversões em 

que não ocorra perda de material genético, rearranjos gênicos, mutações pontuais, substituições de 

nucleotídeos e mosaicismos com frequência menor que 30%. A detecção e identificação de alterações 
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cromossômicas não prediz o prognóstico ou gravidade da doença e não garante a manifestação da 

mesma. As informações liberadas no laudo serão combinadas com o histórico clínico do indivíduo. 

 

5. Esse exame pode revelar a paternidade?  

O objetivo primário desse exame não é revelar paternidade, porém indiretamente, a informação sobre 

o grau de parentesco entre os genitores pode ser aferida. No entanto, não será revelada, a menos que 

seja necessária para a compreensão do real significado das variantes encontradas no paciente.  

 

6. Quem será comunicado do resultado de meu exame? 

O resultado desse exame é de sua propriedade e, portanto, o laudo será liberado para você. Devido à 

complexidade de análise das informações constantes no laudo (algumas alterações detectadas poderão 

ter significado funcional e clínico desconhecidos, por exemplo) e ao impacto que elas podem causar, o 

médico solicitante desse exame, também será informado para que lhe auxilie na interpretação do 

resultado recebido.  

 

7. Os dados resultantes da extração de meu DNA serão mantidos em confidencialidade? 

A amostra biológica será utilizada apenas para o teste solicitado ou testes confirmatórios. Para a 

realização de novos testes, a obtenção de novo consentimento escrito do paciente ou responsável legal 

é obrigatória, possivelmente com realização de nova coleta, uma vez que o DNA previamente obtido pode 

não ser suficiente para novos estudos no futuro. As únicas pessoas que terão acesso aos resultados 

deste teste serão aquelas envolvidas na realização e interpretação do mesmo e o médico solicitante 

indicado por você. 

 

Os dados obtidos a partir da análise do seu DNA serão armazenados em servidor próprio do laboratório, 

por um período de 5 anos, sendo garantida a confidencialidade e segurança destas informações. Dados 

anonimizados, extraídos do seu material, poderão ser colocados em bases de dados públicas ou 

utilizados como amostra-controle/pesquisa, desde que não haja qualquer característica que permita a sua 

identificação. 

 

8. A coleta de amostra para realizar o exame apresenta algum risco para mim? 

O procedimento de coleta de sangue é o mesmo que se realiza para qualquer outro exame de sangue 

(como hemograma, por exemplo). O único risco seria o desconforto causado pela punção de veia 

periférica. Quando o material coletado for saliva ou células da mucosa oral (swab bucal), os riscos são 

praticamente inexistentes, desde que as instruções de coleta sejam seguidas de forma adequada. 

 

9. Caso desista do recebimento do resultado do exame, deverei arcar com os custos? 

Você tem o direito de rejeitar o recebimento do resultado desse exame, no entanto isso não implicará em 

estorno do valor pago. 

 

CONSENTIMENTO INFORMADO: 

Por todo o exposto, eu, Paciente, (  ) representado por meu Responsável Legal, consinto com a utilização 

do meu material biológico para determinar a presença de variações genéticas e declaro que: 

• Recebi informação sobre o exame, seus benefícios, riscos e possibilidade de intercorrências. 

• Fui informado sobre os cuidados que devo adotar antes e após a realização do exame. 

• Autorizo o envio dos laudos/resultados diretamente ao médico solicitante do exame. 

• Me foi dada a oportunidade de indicar e sanar todas as minhas dúvidas sobre o exame.  

 

Data: _____/______/_______ 

 

 

Assinatura do Paciente/Responsável: _________________________________________  
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QUESTIONÁRIO PARA EXAME DE ANÁLISE CROMOSSÔMICA POR MICROARRAY 
 

Caro cliente, 
Você está recebendo um questionário que é muito importante para a análise de consistência do seu resultado. 
Pedimos a gentileza de preenchê-lo. 
 
1. Nome do paciente: _________________________________________________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/______ Telefone para contato: (___) ___________________________ 
Sexo:      Feminino        Masculino 
Indicação clínica: ________________________________________________________________ 
Médico Solicitante: ___________________________________________ CRM: __________________ 
Telefone do médico: (___) ________________ e-mail do médico: ______________________________ 
Especialidade: ___________________________ 
 
2. Ascendência do paciente: 
(     ) Europeia (Portuguesa? Italiana? Alemã? Outra?)       
(     ) Africana (negra)         (     ) Indígena            (     ) Asiático (Oriental)              (     ) Judeu Ashkenazi   
(     ) Outras: _____________________________________ 
 
3. Pais do paciente são da mesma família (pais consanguíneos)?                 (     ) Sim            (     ) Não 
Se sim, qual o grau de parentesco? ________________________________________________ 
 
4. Histórico familiar do paciente: 
Nome completo da mãe: _______________________________________________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/___                    
Apresenta os mesmos sintomas do paciente?  Sim   Não 
Outros sintomas: __________________________________________________________________ 
 
Nome completo do pai: _____________________________________________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/___                    
Apresenta os mesmos sintomas do paciente?  Sim   Não 
Outros sintomas: ___________________________________________________________________ 
 
Outros parentes que apresentam os mesmos sintomas do paciente: 
Grau de Parentesco: __________________________________________________________________ 
Descreva: __________________________________________________________________________ 
 
5. O paciente ou alguém da família já realizou este exame antes?  Sim   Não 
Caso a resposta seja “Sim”, especifique o resultado (ou seja, qual a mutação detectada): 
___________________________________________________________________________________ 
 
6. Dentre as possibilidades abaixo, selecionar as principais características do paciente. Essas informações são 
importantes para a realização e interpretação dos resultados. 
(   ) Alta estatura 
(   ) Anormalidades esqueléticas 
(   ) Anormalidades genitais 
(   ) Anormalidades na pele 
(   ) Anormalidades renais 
(   ) Anormalidade estrutural cerebral 
(   ) Anormalidades oculares 
(   ) Atraso no desenvolvimento intrauterino 
(   ) Atraso de desenvolvimento motor 
(   ) Atraso da fala 
(   ) Ataxia 
(   ) Aumento da elasticidade articular 
(   ) Autismo 
(   ) Baixa estatura 
(   ) Características dismórficas 
(   ) Cardiopatias congênitas 
(   ) Contraturas articulares 

(   ) Convulsões  
(   ) Deficiência intelectual 
(   ) Déficit de desenvolvimento neuropsicomotor 
(   ) Escoliose 
(   ) Hemi-hipertrofia 
(   ) Hipotonia 
(   ) Hipertonia 
(   ) Macrocefalia 
(   ) Membros mal formados 
(   ) Microcefalia 
(   ) Movimentos anormais 
(   ) Obesidade 
(   ) Parto prematuro 
(   ) Perda de audição 
(   ) Perda da visão 
(   ) Regressão do desenvolvimento 
(   ) Visceromegalia 
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(   ) Outros: _____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
______________________________________    Data: _____ / _____ / _______. 
Assinatura do Paciente ou Responsável 
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