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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 
Declaração do Paciente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Autorizo, através deste consentimento, coleta de meu sangue periférico ou saliva destinados à extração 

de DNA para realização de testes genéticos. Eu compreendo que a coleta de sangue é um procedimento 

de baixo risco que, contudo, pode causar efeitos colaterais como dor, sangramento, hematoma e, em 

casos mais raros, infecção.  

 

Esta amostra será utilizada com o propósito de tentar determinar se eu sou portador(a) de alterações 

genéticas em genes associados à resposta ao tratamento ou à predisposição genética ao desenvolvimento 

da condição clínica em questão. 

 

Entendo que, devido a limitações de tecnologia e conhecimento, alterações presentes nos genes 

analisados podem não ser detectadas. Consequentemente, um teste negativo não implica na inexistência 

de alterações patogênicas ou não nos genes analisados. Entendo que a relevância clínica destas 

alterações, muitas vezes desconhecida, pode ser revista com o avanço do conhecimento científico.  Estou 

ainda ciente de que as informações geradas pelo teste genético podem fornecer dados de parentesco 

entre familiares analisados. 

 

Atesto que participei voluntariamente deste teste e entendo que a análise genética processada pela 

Helixxa Saúde não garante minha saúde, dos meus filhos ou de outros membros da minha família. 

 

Os testes genéticos oferecidos pela Helixxa Saúde se baseiam em equipamentos e técnicas moleculares 

de alta tecnologia. No entanto, estou ciente de que tais técnicas estão sujeitas a mudanças que visam 

aumentar sua utilidade e/ou seu poder de detecção, bem como que os testes genéticos constituem 

processos complexos, não isentos de erros e/ou falhas. 

 

 

  Nome: _______________________________________________________________________________ 

  Doc. Identidade/ Órgão Expedidor: ______________________________Data Nasc.: ____/____/_______ 

  CPF: ________________________ Tel.: (___)______________________ Cel.: (___)__________________ 

  Endereço: ____________________________________________________________________________ 

  No.: _______ Apto: _____ Cidade: _________________________________________________ UF: ____ 

  CEP:  _____________________  Email: _____________________________________________________ 

Tel: (____)___________________ Cel: (____) ______________________ 
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Devido à complexidade do teste genético e às importantes implicações dos seus resultados, é 

internacionalmente recomendado que os resultados sejam transmitidos ao paciente ou responsável legal 

pelo médico ou profissional responsável pelo aconselhamento genético. Desta forma, concordo que os 

relatórios finais do referido teste genético serão enviados de forma confidencial exclusivamente para o 

médico ou aconselhador genético por mim designado abaixo.  
 

Eu entendo que a amostra de sangue coletada não será usada para pesquisas ou depositada em banco de 

tecidos, salvo se expressar meu desejo em participar anonimamente de estudos de pesquisa. Caso não 

opte em liberar a amostra de DNA para estudos de pesquisa, entendo que a amostra será destruída 1 ano 

após a liberação dos relatórios finais. 

 

(    ) Autorizo o uso anônimo de meu DNA para pesquisas.   

 

(    ) NÃO autorizo o uso anônimo de meu DNA para pesquisas. 

 

 

Exame a ser realizado:  
 
    MLPA   Nome dos genes: ________________________________________________ 
  
 
     
 
 
 
         Nome do gene: _____________ Nome da mutação: ____________________ 
 
    Familiar na qual foi identificada: ____________________________________ 
 
 
        Nome do gene: _____________ Nome da mutação: ____________________ 
 
    Familiar na qual foi identificada: ____________________________________ 
 
 
        Nome do gene: _____________ Nome da mutação: ____________________ 
 
    Familiar na qual foi identificada: ____________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

Sequenciamento de 
Mutação Específica 1 

Sequenciamento de 
Região Codificante Nome dos genes: ________________________________________________ 

 

Sequenciamento de 
Mutação Específica 2 

Sequenciamento de 
Mutação Específica 3 
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________________________________________                                   ____/____/_______ 

Assinatura do paciente ou representante legal    Data 

 

 

 

Declaração do Médico ou Aconselhador Genético:  

Declaro ter informado o pacientes a respeito da natureza do teste genético, bem como de seus riscos, 

benefícios e limitações. Declaro que respondi as questões levantadas no melhor do meu conhecimento 

sobre a matéria. 

 

 

 

________________________________________                                   ____/____/_______ 

Assinatura do Médico ou Aconselhador Genético   Data 

 

________________________________________ 

Nome do Médico ou Aconselhador Genético 

 

________________________________________ 

Nº de Registro do Conselho de Classe 
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