
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

REANÁLISE DE DADOS BRUTOS DO EXOMA 

 

Identificação do paciente: 

Nome completo: _______________________________________________________________ 

Data de Nascimento:___/___/_____ 

Nome da Mãe: _________________________________________________________________ 

Telefone para contato: (    ) _______________________ 

Email para contato: ______________________________________________  

 

Nome do Médico: _______________________________________________________ 

Telefone: ______________________________________________________________ 

  

O sequenciamento do exoma tem como objetivo descobrir variantes em regiões específicas do DNA que 

possam justificar o quadro clínico do paciente. Os testes genéticos são realizados com propósito 

diagnóstico e/ou para aconselhamento genético, sendo importante ressaltar que os testes podem ter 

resultados inconclusivos. 

1- Para a reanálise do exoma, não é necessário nova coleta de material biológico (sangue ou saliva). 
A reanálise será realizada a partir dos dados brutos gerados previamente. 

2- A solicitação médica de reanálise do exoma deve estar acompanhada de um pedido médico com 
informações clínicas atualizadas. 

3- Quando o laudo do exame de sequenciamento do exoma tiver sido emitido há mais de 12 meses, 
a reanálise gerará custos adicionais que serão cobrados no momento do cadastro do exame em 
uma das Unidades de atendimento Dasa. 

4- O conhecimento da genômica humana e as ferramentas de análise de dados são atualizados 
constantemente, de tal modo que a classificação das variantes pode mudar. Desta forma, é 
importante salientar que a reanálise do exoma será realizada à luz dos conhecimentos científicos 
e informações clínicas atuais e pode apresentar resultados diferentes daqueles previamente 
reportados. Isso significa dizer que um resultado diferente após a reanálise não significa um erro 
no resultado do exame anterior. 

5- A classificação das variantes será feita com base nos critérios pré-estabelecidos pelo American 
College of Medical Genetics and Genomics (ACMG): benignas, provavelmente benignas, variantes 
de significado incerto, provavelmente patogênicas e patogênicas). 

6- De acordo com as recomendações e classificação do ACMG, serão relatadas todas as variantes 
classificadas como patogênicas, provavelmente patogênicas e variantes de significado incerto 
(VUS) que tenham relação com o quadro clínico atual do paciente. As chamadas variantes de 
significado incerto (VUS) são achados de difícil interpretação, para os quais ainda não é possível 
estabelecer ou descartar a associação com a doença em estudo. 

7- Ainda de acordo com as recomendações do ACMG, as variantes benignas e provavelmente 
benignas não serão relatadas. No entanto, o médico responsável pode solicitar o arquivo com os 
dados de todas as variantes encontradas. 
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8- O sequenciamento do Exoma deve ser acompanhado da análise de variantes patogênicas em 
genes recomendados para os quais existe uma possível ação clínica, mesmo em indivíduos 
assintomáticos e que não estejam relacionados diretamente ao quadro clínico atual do paciente. 
A GeneOne realiza esta análise para todos os Sequenciamentos do Exoma, exceto naqueles em 
que haja o desejo expresso do paciente, ou responsável, em não receber essas informações.  

Se NÃO DESEJAR receber em seu exame as informações sobre os genes recomendados pelo 
ACMG, assine aqui:  

______________________________________________________________________________ 
 

9- 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.  

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

implicará em estorno de eventuais valores pagos. 

 

11- O fato de não serem encontradas alterações genéticas no exame não exclui a presença de 
qualquer tipo de doença, sendo ela genética ou não, pois esse exame tem limitações que estarão 
descritas no laudo que você receberá. 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.  

 

Por todo o exposto, eu, Paciente, (  ) representado por meu Responsável Legal, autorizo que a 

amostra dos meu material seja utilizada com o propósito de determinar a presença de 

variações genéticas, bem como para declaro estar de pleno acordo com a realização do exame 

solicitado, autorizando o envio do(s) laudo(s)/resultado(s) ao médico solicitante:  

Nome do Paciente: _____________________________________________________________ 

Nome Social do Paciente (se aplicável): _____________________________________________ 

Representante Legal (se aplicável): ________________________________________________ 

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

 

___________________, ______ de _________________ de _______.  
(Local e Data) 
 
___________________________________________________  
(Assinatura)  
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 Questionário Clínico* – REANÁLISE DE EXOMA 

 

Identificação do Paciente: 

1. Nome Completo do Paciente: _______________________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/______  Idade: __________________ 

 

2. Nome da Mãe: ________________________________________________ 

Idade: __________ 

 

3. Nome do Pai: _________________________________________________ 

Idade: __________ 

 

4. Ascendência: 

(     ) Europeia (Portuguesa? Italiana? Alemã? Outra?)       

(     ) Africana (negra)   (     ) Indígena  (     ) Asiático (Oriental)   (     ) Judeu Ashkenazi   

(     ) Outras: _____________________________________ 

 

5. Consanguinidade dos pais (pais do paciente são da mesma família)?       (     ) 

Sim           (     ) Não 

Se sim, qual o grau de parentesco? 

______________________________________________________ 

 

Quadro clínico  

1. Há suspeita específica? Se sim, qual: 

_______________________________________________ 

 

2. Há suspeita de grupos de genes associados à Síndrome? Se sim, quais: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. Grupos de Doenças: 

 

 Sim Não 

Síndromes Dismorfológicas   

Displasias Esqueléticas   

Doenças Neuromusculares   

Doenças Neurodegenerativas   

Cardiomiopatias hereditárias   

Imunodeficiências primárias   

Síndromes de predisposição a 

Câncer 

  

Erros inatos do metabolismo   

 

4. Principais sinais e sintomas/achados Laboratoriais: 
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Sinais e Sintomas Sim Não Não Sei Especificação 

Dismorfias (especificar)     

Baixa Estatura     

Restrição de Crescimento Intrauterino     

Alta Estatura     

Baixo ganho pondero-estatural.     

Prematuridade     

Obesidade     

Hemihipertrofia      

Hipercrescimento     

Atraso de Desenvolvimento 
Neuromotor e ou Deficiência 
Intelectual 

    

Autismo     

Ataxia     

Regressão de Desenvolvimento     

Microcefalia     

Macrocefalia     

Movimentos Anormais     

Malformação de Sistema Nervoso 
Central (SNC) 

    

Convulsões     

Outros     

 

Outras anormalidades de SNC     

Hepatoesplenomegalia     

Diarréia Crônica     

Insuficiência Hepática     

Cirrose Hepática     

Fístula Traqueosofágica     

Atresia Duodenal     

 

Outras anormalidades de trato 
gastrointestinal 

    

Manchas café com leite      

Manchas acrômicas      

Dermatite Atópica     

Pele frouxa      

Pele elástica     

 

Outras anormalidades na pele     

Diabetes Mellitus     

Doença Poliglandular     

Hiperandrogenismo     

Puberdade Precoce     

Hipotireoidismo Congênito     

Deficiência de GH     

 

Outras anormalidades 
endocrinológicas 

    

Deficiência Auditiva     

Anomalias de Canais Semicirculares     
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Outras anormalidades de sistema 
auditivo 

    

Deficiência Visual     

Luxação de Cristalino     

Atrofia Nervo Óptico     

Retinose Pigmentar     

Miopia de alto grau     

 

Outras anormalidades do sistema 
visual 

    

Displasia Renal     

Rins Policísticos     

Ambiguidade Genital     

Disgenesia Gonadal     

Criptorquidia     

Hipospádia     

Insuficiência Renal     

 

Outras anormalidades de trato 
genito urinário 

    

Síncopes     

Antecedente de Morte Súbita     

Palpitações     

Cardiomiopatia Hipertrófica     

Malformações Cardíacas     

 

Outras anormalidades do sistema 
cardiovascular 

    

Aracnodactilia     

Camptodactilia     

Escoliose     

Hipermobilidade Articular     

Pectus excavatum/carinatum     

Exostoses/Tumores ósseos     

Fraqueza muscular     

Defeitos de membros (especificar)     

 

Outras anormalidades do sistema 
músculo- esquelético 

    

Infecções graves e de repetição     

Atopia importante     

 

Outras anormalidades 
imunológicas 

    

Hiperamonemia     

Hiperlacticemia     

Hipoglicemia     

Aumento de CK     

Cetonúria     

Acidose Metabólica     

 

Outros achados laboratoriais 
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5. Há familiares com os mesmos sintomas? Se sim, qual o grau de parentesco: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________ 

 

6. Provável padrão de herança (se mais de um padrão for possível, assinalar os 

dois): 

(    ) Autossômica Dominante   

(    ) Autossômica Recessiva   

(    ) Ligada ao X     

(    ) Esporádico 

(    ) Não sei 

 

7. Heredograma (preenchimento pelo médico solicitante, se possível): 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________ 
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