Termo de
Consentimento

Livre e Esclarecido para Teste Genético de
Sequenciamento Completo de Exoma

Eu, ______________________________________________________________________________________________________,
através deste consentimento, concordo que seja realizado o teste genético de sequenciamento completo de exoma.
Eu entendo que uma amostra de material biológico será coletada de mim e/ou de meus familiares, num
procedimento de baixo risco. Esta amostra será utilizada com o propósito de tentar determinar se eu e/
ou meus familiares somos portadores de alterações gênicas (mutações) ou cromossômicas associadas
com a doença ou condição sob investigação. Permito também, caso seja necessária, a coleta de amostra
de material biológico de meu(s) filho(s) menor(es), nomeado(s) ao final:
Eu entendo que:
1. Os métodos utilizados pela Genomika possuem alta sensibilidade para detecção de mutações. Contudo, o teste pode ser incapaz de identificar anormalidades em regiões gênicas não incluídas no presente teste, ou causadas por grandes deleções, duplicações e inversões, muito raramente causadoras
de doença.
2. Um erro no diagnóstico pode ocorrer se o verdadeiro vínculo biológico dos membros da família envolvidos neste estudo não for declarado antes da realização do exame. Este exame pode detectar, ainda, uma não-paternidade (pai biológico diferente do informado), e pode ser necessário relatar isto para
o indivíduo que solicitou o teste.
3. Eu entendo que a análise realizada na Genomika para o exame requerido é específica para a doença
sob suspeita, e de nenhuma maneira garante a minha saúde como um todo, ou a saúde de meus parentes e dos meus filhos, nascidos ou não.
4. Por causa da complexidade do exame e das implicações importantes dos resultados, o laudo será
relatado para mim somente por um médico que eu designei. Os resultados são confidenciais; eles serão
liberados para outros médicos ou outras partes somente com meu consentimento escrito. Todos os
dados do laboratório são confidenciais. O laudo será enviado diretamente para o médico que eu indicar
no momento da coleta.
5. Um laudo com resultado inconclusivo não me isenta do pagamento do exame.
6. Para os testes de EXOMA COMPLETO, apenas informações pertinentes ao quadro clínico atual
serão relatadas ao paciente. Alterações em outros genes serão documentadas e mantidas nos arquivos
do paciente.
Informações dos Filhos / Children Information (opcional / optional)
Sexo / Gender

Nome Completo / Full Name

masc. / male

Data de Nascimento / Date of Birth (DD/MM/AAAA)
fem. / female

Sexo / Gender

Nome Completo / Full Name

masc. / male

Data de Nascimento / Date of Birth (DD/MM/AAAA)
fem. / female

Sexo / Gender

Nome Completo / Full Name

masc. / male

Data de Nascimento / Date of Birth (DD/MM/AAAA)
fem. / female

Minha assinatura abaixo reconhece que compreendi perfeitamente todas as informações contidas neste documento:
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Por favor, verifique abaixo as opções relacionadas ao recebimento das diferentes categorias de resultados no laudo compacto e rubrique ao lado da opção marcada. Se nenhuma opção for assinalada com
“não” o laboratório irá assumir que a escolha por receber a informação foi feita.
1. Condições com condutas clínicas disponíveis
Sim, desejo receber informações sobre genes relacionados a condições com condutas clínicas
disponíveis.
Não, não desejo receber informações sobre genes relacionados a condições com condutas clínicas disponíveis.
2. Variações farmacogenéticas.
Sim, desejo receber informações sobre genes envolvidos no metabolismo de medicamentos. Entendo que isto é limitado ao metabolismo de varfarina e Plavix.
Não, não desejo receber informações sobre genes envolvidos no metabolismo de medicamentos.
Uma segunda metodologia (sequenciamento Sanger) será utilizada para confirmar algumas alterações
encontradas na amostra do paciente, de acordo com os critérios do laboratório de referência.
Importante ressaltar que a interpretação dos resultados de alterações genéticas é baseada no conhecimento médico atualizado, que pode mudar com o avanço da medicina. Depois do recebimento do
laudo compacto, um laudo expandido pode ser solicitado pelo médico sem custos adicionais. O laudo
expandido contém informações a respeito de diferenças encontradas entre a amostra do paciente e a
referência em genes não claramente relacionados à condição atual do paciente: alterações relacionadas a doenças que podem ser desenvolvidas futuramente ou alterações que podem não estar associadas a nenhuma doença (de acordo com o conhecimento médico disponível atualmente). O laudo expandido pode ser solicitado em até 6 meses depois que o laudo compacto for recebido. Uma requisição
específica para esta solicitação deve ser enviada para atendimento@genomika.com.br e os resultados
serão recebidos em até 8 semanas.
Informações excluídas dos laudos
Os laudos compacto e expandido não terão informações sobre genes que causam síndromes de demência para as quais não existam prevenção ou cura. Variações heterozigóticas não classificadas localizadas
em genes associados a desordens recessivas não serão reportadas salvo os casos em que uma mutação
deletéria ou uma segunda variação não classificada no mesmo gene sejam detectadas.
Requisição de amostras parentais
Amostras dos pais biológicos são solicitadas para facilitar a interpretacão dos resultados do EXOMA.
Qualquer estudo que seja realizado nas amostras parentais não terá custo adicional.
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Potencial de riscos e desconfortos
(1) Nenhum teste clínico é perfeito e o EXOMA não é uma exceção. É possível que você tenha uma mutação em um gene testado no EXOMA, mas que esta mutação não seja identificada.
(2) O EXOMA não analisa 100% dos genes presentes no genoma humano. Por razões técnicas, alguns
genes não podem ser incluídos.
(3) É possível que informações relacionadas aos laços parentais sejam reveladas pelo exame, como por
exemplo, o pai biológico do paciente pode ser diferente do reportado na família. Por exemplo, é possível
que você receba informação sobre doenças que podem aparecer no futuro ou doenças sem tratamento médico disponível. Caso você não queira receber informações não relacionadas ao problema médico
atual, por favor, informe seu médico.
(4) Se você assinar o termo de consentimento e depois decidir não realizar o teste, você pode ligar para
seu médico e desistir ou solicitar que os resultados não sejam reportados. No entanto, se a amostra do
paciente já tiver sido coletada, você terá que arcar com os custos da realização do exame.
(5) Os resultados gerados pelo EXOMA poderão ser publicados na literatura especializada. Nesse caso
a identidade de pacientes e familiares permanecerá anônima.
(6) Muitos genes e condições são analisados no teste de EXOMA, havendo um risco de que você encontre informações que não são diretamente relacionadas à preocupação clínica que levou à realização
do teste. Por exemplo, é possível que você receba informação sobre doenças que podem aparecer no
futuro ou doenças sem tratamento médico disponível. Caso você não queira receber informações não
relacionadas ao problema médico atual, por favor, informe seu médico.

Minha assinatura abaixo reconhece que compreendi perfeitamente todas as informações contidas
neste documento:

x

(OPCIONAL) Eu expresso meu desejo de participar anonimamente de estudos de pesquisa, pelo qual
libero o uso da amostra do meu DNA, o qual poderá ser estocado, assinando abaixo:

x
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