
Termo de Consentimento para o exame de Triagem por Sequenciamento 
Genético de Nova Geração (NGS) em amostra colhida no papel filtro 

             

             Minha assinatura abaixo reconhece que um médico solicitou a triagem genética na 
amostra minha/do meu filho. Reconhece ainda que autorizo ao laboratório a realização da 
triagem genética solicitada, e compreendo os resultados potenciais, incluindo os benefícios, os 
riscos e limitações da triagem conforme descrito abaixo. Eu tive a oportunidade de fazer 
perguntas a meu médico antes de fornecer o meu Consentimento Informado, e minhas 
perguntas foram satisfatoriamente respondidas. Também reconheço que deverei entrar em 
contato com meu médico pessoal e discutir os resultados reportados. 
 
RESULTADOS POTENCIAIS DO EXAME  
 
 Os resultados são examinados por uma equipe de cientistas e médicos, que determinam 
se há alguma variante patogênica ou provavelmente patogênica identificadas por esta triagem. 
Além disso, Variantes de Significado Desconhecido (VUS) que são classificados como não-
sinônimas (isto é, causadora de mudanças na cadeia de proteína) são identificadas. Um resumo 
dos achados relacionados a cada variante potencialmente relacionada à doença será emitido. 
Os resultados possíveis são os seguintes: 
 
1. Sem Achados - Não são identificadas variáveis relatáveis. 
 
2. Achados - Variantes patogênicas e/ou provavelmente patogênicas já associados a doença é 
identificada ou VUS que resulta em mutação não-sinônima da proteína, mas sem associação 
clínica identificada. 
 
 Eu entendo que quando a seqüência genética minha ou de meu filho for comparada 
com uma sequência de referência, espera-se encontrar muitas variações ou diferenças. Elas 
serão avaliadas com base nas informações atualmente disponíveis na literatura médica e em 
bases de dados científicas, para determinar se alguma dessas variações está prevista como 
causadoro ou relacionada a uma condição médica identificada no Painel de triagem por 
sequenciamento. A classificação e interpretação de todas as variantes identificadas nesta 
triagem refletem o estado mais atual de conhecimento científico no momento em que o 
relatório é emitido. Em alguns casos, a classificação e interpretação de variantes podem sofrer 
mudanças significativas à medida em que novas informações científicas se tornem disponíveis. 
 
LIMITAÇÕES DESTE TESTE 
 
 Eu entendo que um resultado "Sem Achados" não exclui todas as causas genéticas de 
doenças. Ainda é possível que eu / meu filho possamos ter uma condição genética que esta 
tecnologia não consegue detectar, ou que são causadas por um ou mais genes que não estão 
incluídos como parte deste painel de genes. 
 Alguns resultados são de significado clínico desconhecido, o que significa que enquanto 
estes possam estar relacionados a doenças, eles também podem não estar relacionados, sendo 
portanto mudanças provavelmente inofensivas. 
 Um resultado de "Achados" não prevê necessariamente o prognóstico ou gravidade da 
doença. A identificação de uma variante com significado clínico pode ajudar no manejo e 
tratamento de uma doença, em alguns casos a identificação de uma variante de significado 
conhecido não irá alterar o tratamento. 
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AMOSTRAS DE DNA E RESULTADOS DE DIVULGAÇÃO 
 
 Eu entendo que as amostras de DNA só serão usadas para as triagens autorizadas pelo 
médico prescritor. Amostras de DNA restantes será armazenado por 30 dias. Compreendo que 
algumas amostras podem ser mantidas indefinidamente após a conclusão dos exames, para 
fins de pesquisa em um esforço para promover o conhecimento científico. Nesse caso, todos 
os identificadores pessoais serão removidos antes de qualquer teste, e não serei informado de 
qualquer resultado, pois o laboratório não terá meios para determinar a origem da amostra. Os 
resultados podem ser divulgados a qualquer entidade legal que por lei tenha a autoridade legal 
para solicitar e receber resultados genéticos. Os resultados podem ser discutidos pelo 
laboratório em apresentações científicas, publicações ou marketing, garantindo que nenhum 
nome ou identificador pessoal será revelado. Compreendo que tenho o direito de optar por 
não autorizar o armazenamento por tempo indeterminado, ao marcar a caixa e assinar a linha 
abaixo 
 
 
 
ACONSELHAMENTO GENÉTICO 
 
Eu entendo que os resultados de triagem genética podem ser complexos. Aconselhamento 
genético, que envolve uma discussão aprofundada sobre a interpretação deste rastreio e o 
impacto sobre mim e minha família, pode ser útil e deve ser realizada por meu médico ou um 
médico geneticista. 
 
ACHADOS INCIDENTAIS 
 
 Muitos genes possuem múltiplas funções, e mutações nestes genes podem ser 
associadas à mais de uma doença ou condição médicamente significativa. Enquanto os genes 
de nosso painel são selecionados por sua função e associação direta a doenças, existe a 
possibilidade que o painel de sequenciamento de nova geração de múltiplos genes identifique 
uma variante para uma doença não relacionada a indicação inicial do exame. Esses resultados 
são chamados “Achados Incidentais” e podem revelar informações não esperadas.  
 Eu compreendo que tenho o direito de optar por não receber os resultados de achados 
incidentais, recebendo somente os resultados diretamente relacionados ao pedido médico. 
 
 
 
 
_________________________               ________________________________________________  
                       Data                                                                                 Assinatura  
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