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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA EXTRAÇÃO DE DNA E 

ARMAZENAMENTO DO PRODUTO DE EXTRAÇÃO 

 

Nome: ________________________________________________________________________________ 

Nome Social (se aplicável): ________________________________________________________________ 

Sexo:__________________ CPF n°: ___________________________ RG n°: _______________________ 

Data de Nascimento:______________ Município/Estado de Nascimento: ______________________/_____  

 

Nome da Mãe: _________________________________________________________________________ 

Profissão: ____________________ CPF n°: ________________________ RG n°: ___________________ 

 

Médico Solicitante: _________________________________________ CRM:________________________ 

Contato do Médico Solicitante: Tels.:_________________ E-mail: _________________________________ 

 

Representante Legal (se aplicável): _________________________________________________________ 

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

 

Tipo de amostra: 

(    ) Sangue periférico - ovodoadora 

(    ) Líquido amniótico 

(    ) Vilo corial 

(    ) Sangue de cordão 

(    ) Outro: _______________________________________________ 

 

1. Qual o propósito/finalidade desse exame?  

Este exame tem como finalidade a extração do DNA de material biológico para armazenamento por um 

período limitado, permitindo a realização de testes genéticos adicionais.  

2- Receberei um resultado desse exame? 

Esse exame irá gerar um laudo apenas com as informações sobre quantidade e qualidade do DNA extraído. 

Ele representa apenas uma etapa inicial de exames genéticos que podem ser solicitados posteriormente pelo 

seu médico e que serão realizados a partir desta amostra biológica. 

3- Por quanto tempo o DNA obtido a partir da minha amostra será armazenado?  

O DNA será armazenado por um período máximo de 12 meses (1 ano) a partir da data de recebimento da 

amostra no laboratório. Após 12 meses, as amostras não analisadas serão descartadas.  

 

CONSENTIMENTO INFORMADO: 

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

amostra e uso do meu DNA com a finalidade de realizar testes genéticos adicionais, se necessário e a pedido 

do meu médico, declarando ainda que: 

• Estou de acordo com o armazenamento do DNA pelo prazo de 12 meses, autorizando o descarte 

após este prazo. 

• 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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