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* SELECIONE UM TESTE
CGT Exoma

CGT Plus

CGT Basic

CGT Bank (apenas mulheres)

INFORMAÇÃO DA CLÍNICA
*Clínica:__________________________________________________________________________________________________________
*Médico/CRM: _____________________________________________________________________________________________________
Pessoa para contato: _____________________________________________ E-mail para contato:_________________________________
Telefone para contato:______________________________* E-mail para envio dos resultados: ___________________________________
Endereço: ________________________________________________________________________________________________________
Cidade: _____________________________ Estado: _________________________________ CEP: ________________________________

INFORMAÇÃO DO PACIENTE 1
*ID do paciente (1):___________________________

(1): Se não houver, indique NÃO APLICÁVEL

*CPF:_____________________________

*Nome completo do paciente:_________________________________________________________________________________________
*Data de nascimento:______________________________

*E-mail:_________________________________________________

*Sexo:

*Telefone:______________________________________________

Masculino

Feminino

Grupo étnico (altamente recomendado indicar). Se pertencer a mais de um grupo étnico, indique qual.
Caucasian o

Leste asiático

Sul asiático

Árabe

Asquenaze

Hispânico

Romani

Afro-_______________

INFORMAÇÃO CLÍNICA DO PACIENTE 1
* Data da coleta da amostra:___________________ Coleta da amostra feita por (Nome completo):_____________________________
* DOADOR(A) (assinale caso afirmativo)
* Informação clínica relevante para o teste
Transplante de medula óssea

Transfusão de sangue recente (<60 dias)

Quimera congênita ou adquirida

N/A
* Indicação para o teste:
Sem histórico familiar
(2)

Com histórico familiar2

Portador conhecido2

Especifique a condição:__________________________________________________________________________

INFORMAÇÃO DO PACIENTE 2
Se o seu parceiro já fez um teste CGT anteriormente ou você está solicitando um teste para casais, preencha os campos a seguir
para a realização do Match. Se este teste estiver sendo solicitado para um indivíduo, as informações do paciente 2 poderão ser
deixadas em branco.

*Nome completo do paciente:_______________________________________________________ * ID do paciente:___________________
*Data de nascimento:___________________ *CPF:____________________

*E-mail:________________________________________

*6H[R: Masculino Feminino
Grupo étnico (altamente recomendado indicar). Se pertencer a mais de um grupo étnico, indique
qual.

Caucasian o

Leste asiático

Sul asiático

Árabe

Asquenaze

Hispânico

Romani

Afro-_______________

INFORMAÇÃO CLÍNICA DO PACIENTE 2
Se seu parceiro já fez um teste CGT ou você está solicitando um teste para casais, preencha os campos a seguir. Se este teste
estiver sendo solicitado para um indivíduo, as informações do paciente 2 poderão ser deixadas em branco.

* Data da coleta da amostra:_____________________

Coleta da amostra feita por (Nome completo):____________________________

* DOADOR(A) ID: __________________________ Clínica: _____________________________ (assinale caso afirmativo e descreva)
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* Informação clínica relevante para o teste
Transplante de medula óssea

Transfusão de sangue recente (<60 dias)

Quimera congênita ou adquirida

N/A
* Indicação para o teste:
Sem histórico familiar
(3)

Portador conhecido3

Com histórico familiar3

Especifique a condição:__________________________________________________________________________

CONSANGUINIDADE

Se seu parceiro já fez um teste CGT ou você está solicitando um teste para casais, preencha os campos a seguir. Se este teste estiver sendo solicitado para um
indivíduo, essas informações poderão ser deixadas em branco.

* Existe consanguinidade com seu parceiro?

Sim

Não

Indicar Grau: __________________________

Assinatura dos pacientes 1+2
Ao assinar este formulário, solicito voluntariamente DR ODERUDWyULR que realize o teste indicado acima. Li e recebi uma cópia do consentimento informado incluído
nestaspáginas. Também fui informado adequadamente dos riscos, benefícios e limitações deste teste.

*Assinatura do paciente 1______________________________________

Data: ______/____________________/___________

*Assinatura do paciente 2______________________________________

Data : ______/____________________/___________

Autorização do médico
Certifico que as informações do paciente e do médico prescritor apresentados neste formulário de solicitação são precisos com o melhor de meu conhecimento e que solicitei o
teste indicado acima com base em meus critérios profissionais. Expliquei as limitações deste teste e respondi a quaisquer perguntas com base em julgamentos médicos.
Entendo que o ODERUDWyULR pode exigir mais informações e concordo em fornecer essas informações, se necessário.
*Assinatura do médico______________________________________
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CONSENTIMENTO PARA TESTE GENÉTICO DE PORTADORES – CGT
DESCRIÇÃO, OBJETIVO E VANTAGENS DE ANÁLISES
A função principal do Teste Genético de Portadores é identificar indivíduos ou casais com maior risco de ter um filho com um distúrbio genético, o que
proporciona a oportunidade de opções reprodutivas adicionais que podem reduzir o risco de transmissão de doenças autossômicas recessivas e ligadas
ao X incluídas no teste.
Estudos científicos estimam que a maioria das pessoas saudáveis, em média, são portadoras de 1 ou 2 mutações que podem levar a desordens
genéticas graves nos descendentes. Na maioria dos casos, os portadores não apresentam sintomas e não têm histórico familiar conhecido do distúrbio.
Para que os sintomas dos distúrbios recessivos se desenvolvam, é necessário que as duas cópias de um gene herdado por um indivíduo (um herdado
do pai e outro herdado da mãe) estejam alteradas.
O objetivo do teste é detectar a presença de mutações em genes associados à herança autossômica recessiva em um casal, bem como mutações em
genes ligados ao cromossomo X em mulheres. Se ambos os parceiros forem portadores de mutações no mesmo gene associado à herança autossômica
recessiva, haverá um risco aumentado (25%) de ter um filho afetado com esse distúrbio específico. Se uma mulher é portadora de um distúrbio ligado
ao X, 50% de seus filhos correm o risco de serem afetados por essa condição específica.
O teste é recomendado no tratamento de reprodução assistida, mas também é clinicamente válido em meios naturais de reprodução.
PROCEDIMENTOS, RISCOS E LIMITAÇÕES
O processo para a realização do teste é o seguinte:
 Obtenção de uma amostra de sangue ou saliva.
 Extração de DNA da amostra.
 Sequenciamento de Nova Geração (NGS) das regiões onde estão localizadas mutações conhecidas. As listas de genes e mutações
analisadas para cada teste estão disponíveis QRVLWH
 Estudos adicionais para detectar mutações frequentes que não analisadas com a tecnologia NGS em alguns genes. As listas de genes e
mutações analisadas para cada teste estão disponíveis QRVLWH
 Análise bioinformática dos resultados de sequenciamento (NGS).
Para processar a amostra, o formulário de requisição de teste precisará ser preenchido corretamente. Se não for esse o caso, a análise poderá ser
suspensa até que as informações necessárias sejam fornecidas ao laboratório.
Dada a complexidade dos testes genéticos e as implicações significativas dos resultados, os resultados obtidos devem ser interpretados em conjunto
com dados familiares e clínicos, dentro do contexto geral de uma prática médica conduzida por profissionais de saúde. Os relatórios de resultados são
estritamente confidenciais.
Os resultados do teste CGT estarão disponíveis e enviados a mim dentro de um período não superior a 25 dias úteis, se os resultados forem solicitados
acima. Uma pequena porcentagem de amostras pode sofrer um atraso devido a causas imprevisíveis. Caso isso ocorra, a clínica responsável
correspondente será notificada.
Embora haja benefícios consideráveis no teste da CGT, existem limitações descritas abaixo:
D

O teste inclui apenas a análise de genes e mutações específicos incluídos na lista e nenhum outro. As listas de genes e mutaçõesanalisadas
para cada teste estão disponíveis QRVLWH
L Não inclui todos os distúrbios genéticos existentes, pois a base genética para muitos deles ainda é desconhecida. Não inclui todas as doenças
monogênicas cuja base genética já é conhecida, tanto para as doenças recessivas monogênicas quanto para os distúrbios relacionados ao
X.
LL Doenças de herança mitocondrial, doenças autossômicas dominantes, doenças multifatoriais ou de herança digênica não estão incluídas, a
menos que indicado de outra forma. Alguns genes incluídos neste teste podem estar associados a fenótipos dominantes; no entanto, como
esse não é um teste de diagnóstico, o aconselhamento genético será fornecido apenas para fenótipos recessivos e ligados ao X.

E

A técnica de sequenciamento de nova geração tem as seguintes limitações técnicas:
L As alterações no DNA causadas por grandes rearranjos (deleções e duplicações) não podem ser detectadas, exceto as incluídas na lista
GLVSRQtYHOQRVLWH
LL As expansões de trinucleotídeos não são detectadas, exceto as incluídas na lista GLVSRQtYHOQRVLWH.
LLL Algumas mutações podem não ser detectadas em áreas com baixa cobertura do sequenciamento.

F

O teste CGT tem uma alta precisão, mas, como em todos os testes genéticos, existem alguns fatores que podem afetar os resultados.
Portanto,esse teste reduz, mas não descarta a probabilidade de ter filhos afetados, devido a:
L Mutações de novo em uma das células gametas dos pais não podem ser avaliadas.
LL Não se pode excluir a presença de mosaicismo somático ou da linhagem germinativa que cria diferenças no DNA entre os tecidos. Esses
tipos de mosaicismo são criados após a fusão dos gametas parentais e podem afetar algumas partes do corpo, mas não todas. Este mosaicismo
não pode ser detectado se o tecido onde ocorreu o mosaicismo não for estudado e se não estiver presente em uma porção significativa de
suas células. De qualquer forma, a incidência desta condição é relativamente baixa.
LLL A presença de polimorfismos raros e/ou pseudogenes e /ou homopolímeros pode levar a resultados falsos negativos e positivos.
LY Em uma amostra específica, algumas das variantes podem não passar nos nossos parâmetros de controle de qualidade devido à baixa
cobertura da região genômica em questão. Nesse caso, essa variante será relatada como não informativa.
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v. Como em qualquer teste de laboratório, há uma pequena chance de o resultado ser impreciso por uma razão processual, um erro durante
a coleta e etiquetagem da amostra, um erro no processamento, coleta ou interpretação de dados.
vi. Pode haver outros motivos médicos que invalidam o teste, que devem ser pesquisados pelo médico antes de propor o teste, como a
presença de quimera congênita ou adquirida, temporariamente por transfusão de sangue ou permanentemente por transplante de medula
óssea. O quimerismo congênito se desenvolve quando dois embriões gêmeos se tornam um; a probabilidade de isso acontecer é baixa. Os
transplantes alogênicos de medula óssea geram quimera ou coexistência das células do próprio paciente com outras doadoras, incluindo a
possibilidade de uma colonização exclusiva das células doadoras. É importante considerar que essas circunstâncias levarão a achados
discrepantes se a amostra analisada vier de sangue periférico. A literatura científica descreve a possibilidade de trabalhar com uma amostra
de saliva para evitar possíveis discrepâncias nos achados genéticos quando se trata de transplantes de medula óssea.
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6XDSULYDFLGDGHpXPDSULRULGDGHSDUDRODERUDWyULR6XDLGHQWLGDGHHWRGRVRVGDGRVUHIHUHQWHVDVXDVLQIRUPDo}HVSHVVRDLVVHUmRFRQILGHQFLDLVH
VRPHQWHSHVVRDVDXWRUL]DGDVWHUmRDFHVVRDHVVDVLQIRUPDo}HVMXQWDPHQWHFRPDVDXWRULGDGHVUHOHYDQWHVTXDQGRH[LJLGRSHODVOHLVGDMXULVGLomR
DSOLFiYHO
*RVWDUtDPRVGHLQIRUPDUTXHVHXVGDGRVSHVVRDLVVHUmRSURFHVVDGRVVRPHQWHSDUD  &XPSULUDVREULJDo}HVGHFRUUHQWHVGDSUHVWDomRGRVVHUYLoRV
FRQWUDWDGRVSRUYRFr  9HULILFDUHJDUDQWLUDTXDOLGDGHGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV DXGLWRULDVLQWHUQDVFRQWUROHVGHTXDOLGDGHHVWXGRVGHYDOLGDomR
ODERUDWRULDO   3DUDILQVHGXFDFLRQDLVGHVGHTXHRVUHIHULGRVGDGRVVHMDPDQRQLPL]DGRVHYRFrQmRSRVVDVHULGHQWLILFDGRGXUDQWHDDQiOLVHGRV
GDGRVTXHVHUmRUHPRYLGRVGHTXDOTXHUSXEOLFDomR  3DUDILQVGHSHVTXLVDSXEOLFDo}HVFLHQWtILFDVHDSUHVHQWDo}HVGHVGHTXHVHMDPRVGDGRV
DQRQLPL]DGRV H YRFr QmR SRVVD VHU LGHQWLILFDGR GXUDQWH D DQiOLVH GRV GDGRV TXH VHUmR UHPRYLGRV GH TXDOTXHU SXEOLFDomR   5HVSRQGHU
SHVVRDOPHQWH TXDLVTXHU G~YLGDV RX VXJHVW}HV IHLWDV SRU YRFr GXUDQWH R SURFHVVR H PRQLWRUDU R GHVHPSHQKR H D UHVROXomR GR WHVWH LQFOXLQGR D
UHWHQomRGRVVHXVGDGRVSHORWHPSRHVWDEHOHFLGRQD5HVROXomRGH'LUHWRULD&ROHJLDGDGD$JrQFLD1DFLRQDOGH9LJLOkQFLD6DQLWiULDQGHGH
RXWXEURGHH[FHWRTXDQGRDVOHLVORFDLVGDMXULVGLomRDSOLFiYHOGHWHUPLQDUHPRFRQWUiULRH  3DUDHQWUDUHPFRQWDWRFRPYRFrQRIXWXURSDUD
VROLFLWDU XPD DYDOLDomR GRV VHUYLoRV UHFHELGRV HQYLDU FRPXQLFDo}HV FRPHUFLDLV LQFOXLQGR ³FURVVVHOOLQJ´ H ³XSVHOOLQJ´  GH HPSUHVDV DVVRFLDGDV H
WDPEpPSDUDFRQYLGiORDSDUWLFLSDUGHSHVTXLVDGHPHUFDGRHGHVHQYROYLPHQWRGHQRYRVSURGXWRV9RFrWDPEpPGHFODUDTXHHQWHQGHHDFHLWDTXH
QmR REWHUi DJRUD RX QR IXWXUR TXDOTXHU EHQHItFLR HFRQ{PLFR SDUD TXDOTXHU SHVTXLVD UHDOL]DGD H TXH QmR Ki LQWHQomR GH FRPSHQViOR D  SHORV
SURGXWRVGHVHQYROYLGRVDSDUWLUGHTXDOTXHUSHVTXLVD
2SDFLHQWHDXWRUL]DGHVGHMiDSRUWDELOLGDGHGRVVHXVGDGRVSHVVRDLV QHVWHLQFOXtGRVVHXVGDGRVJHQpWLFRVHGHVD~GH QDIRUPDGRGRDUW
GD/*3'HQWUHRODERUDWyULRH/DERUDWyULRVGH7HUFHLURVHVWHVFHUWLILFDGRVFRPSDGU}HVLQWHUQDFLRQDLVGHTXDOLGDGHUHFRQKHFLGRVRXQDIDOWDGHVWHV
GH ODERUDWyULRV SUpVHOHFLRQDGRV H DYDOLDGRV SHULRGLFDPHQWH SDUD ILQV GH UHDOL]DomR GH SDUWH RX GD WRWDOLGDGH GDV DQiOLVHV FOtQLFDV VROLFLWDGDV SHOR
SUHVHQWH)RUPXOiULRGH5HTXLVLomR4XDLVTXHUUHVXOWDGRVREWLGRVGHVWDPDQHLUDVHUmRLQVSHFLRQDGRVHHVWDFLUFXQVWkQFLDVHUiLQGLFDGDQRUHODWyULR
ODXGRHPLWLGR
'H DFRUGR FRP D /HL *HUDO GH 3URWHomR GH 'DGRV 3HVVRDLV D SDUWH VROLFLWDQWH GHYH WHU R FRQVHQWLPHQWR GR SDFLHQWH SDUD UHDOL]DU RV WHVWHV GH
GLDJQyVWLFRVROLFLWDGRVHSURFHVVDUVHXVGDGRV2SDFLHQWHSRGHUiDTXDOTXHUPRPHQWRH[HUFHU VHXVGLUHLWRVHPUHODomRDRWUDWDPHQWRGRVVHXV
GDGRVGHQWUHHOHVTXDQWRDRDFHVVRUHWLILFDomRRSRVLomRHOLPLQDomRGHFLV}HVDXWRPDWL]DGDVOLPLWDomRHSRUWDELOLGDGHEDVWDQGRSDUDWDQWRHQWUDU
HPFRQWDWRFRPRODERUDWyULRYLDHPDLOSRUWHOHIRQHRXGDIRUPDTXHMXOJDUFRQYHQLHQWH
(P UHODomR DRV GDGRV GR SDFLHQWH H j LGHQWLILFDomR GH VXDV DPRVWUDV UHVXOWDGRV H WHVWHV VHUmR REVHUYDV HVWULWDPHQWH DV QRUPDV UHODWLYDV j
FRQILGHQFLDOLGDGHGDVLQIRUPDo}HVHGDGRVGHSDFLHQWHVGLVSRVWDVQD L 5HVROXomRGH'LUHWRULD&ROHJLDGDGD$JrQFLD1DFLRQDOGH9LJLOkQFLD6DQLWiULD
QGHGHRXWXEURGHHVXDVDOWHUDo}HVSRVWHULRUHVTXHWUDWDVREUHR5HJXODPHQWR7pFQLFRSDUD)XQFLRQDPHQWRGH/DERUDWyULRV&OtQLFRV
³5'&Q´  LL QD/HLQGHGHDJRVWRGHTXHGLVS}HVREUHDSURWHomRGHGDGRVSHVVRDLVQR%UDVLOTXHHQWURXHPYLJRU
HP ³/HL*HUDOGH3URWHomRGH'DGRV±/*3'´ H LLL QR5HJXODPHQWR 8( GR3DUODPHQWR(XURSHXHGR&RQVHOKRGHGH
DEULOGH ³*HQHUDO'DWD3URWHFWLRQ5HJXODWLRQ±³*'35´ 
2EVHUYDGRRGLVSRVWRQDVQRUPDVDFLPDFLWDGDVRVGDGRVGRSDFLHQWHGHYLGDPHQWHDQRQLPL]DGRVPHGLDQWHH[FOXVmRGHQRPHHRXWUDVLQIRUPDo}HV
GHLGHQWLILFDomRSHVVRDO ³'DGRV$QRQLPL]DGRV´ SRGHUmRVHUXVDGRVSHORODERUDWyULRSDUDILQVGHSHVTXLVDHGHVHQYROYLPHQWRGHQRYRVWHVWHVHRX
SDUDILQVGHFRQWUROHLQWHUQRGHTXDOLGDGHGRODERUDWyULRHVHXVFRODERUDGRUHVHSDUFHLURV2V'DGRV$QRQLPL]DGRVWDPEpPSRGHUmRVHUFLWDGRVHP
SXEOLFDo}HV RX DSUHVHQWDo}HV FLHQWtILFDV GR ODERUDWyULR EHP FRPR VHU FRPSDUWLOKDGRV SHOR ODERUDWyULR HP EDVHV GH GDGRV S~EOLFRV OLJDGRV j iUHD
PpGLFD GHVWLQDGDV D DX[LOLDU D FRPXQLGDGH PpGLFD QD LQWHUSUHWDomR H QR GLDJQyVWLFR GH GRHQoDV (P WRGRV RV FDVRV DFLPD FLWDGRV QHQKXPD
FRPSHQVDomRILQDQFHLUDSHODLQRYDomRUHVXOWDQWHGRXVRGRV'DGRV$QRQLPL]DGRVVHUiGHYLGDDRSDFLHQWH$DXWRUL]DomRSDUDXWLOL]DomRGH'DGRV
$QRQLPL]DGRV DFLPD WUDWDGD SRGHUi VHU UHYRJDGD D TXDOTXHU WHPSR SHOR SDFLHQWH PHGLDQWH FRPXQLFDomR HQYLDGD SRU HPDLO DR ODERUDWyULR TXH
SURYLGHQFLDUiRGHVFDUWHGRV'DGRV$QRQLPL]DGRVQDPHGLGDGRSRVVtYHO
6H WLYHU TXDOTXHU L  G~YLGD VREUH HVWD 3ROtWLFD RX VREUH R SURFHVVDPHQWR GH GDGRV RX LL  VH TXLVHU ID]HU XPD UHFODPDomR GHYLGR D XPD SRVVtYHO
YLRODomRGHVWD3ROtWLFDHQWUHHPFRQWDWRFRQRVFR

EM RELAÇÃO AOS RESULTADOS DO MEU TESTE CGT, DESEJO: (INDICAR UMA OPÇÃO DE SUA ESCOLHA)
Não receber nenhuma informação: não quero ter acesso ou receber nenhuma informação sobre os resultados do teste. No entanto, se as
informações forem necessárias para evitar danos graves à minha saúde ou aos de meus parentes biológicos, essas informações poderão ser
fornecidas a mim ou a um representante legalmente autorizado. De qualquer forma, a comunicação será limitada exclusivamente aos dados necessários
para esse fim.
Receber os resultados do CGT: Gostaria que R ODERUDWyULR informe o médico solicitante sobre os resultados dos meus testes de CGT,
aceitando que tais resultados possam indicar o risco de transmissão de doenças hereditárias aos meus filhos, mesmo que eu não apresente
nenhum sintoma dessas doenças.
Fui informado de que este consentimento pode ser retirado a qualquer momento. No entanto, se essa retirada ocorrer após o teste CGT, o
ODERUDWyULR não poderá continuar usando meus dados genéticos no sistema de computador, a menos que seja desassociado da minha identidade e
usado para fins de pesquisa.
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TENDO LIDO E ENTENDIDO O QUE PRECEDE, ESTOU CIENTE DE:
As indicações, procedimento, taxa de sucesso, riscos e complicações do teste proposto, bem como o custo financeiro do (s) teste (s).
O fato de a equipe médica estar à minha disposição para expandir qualquer aspecto da informação que não seja suficientemente claro para mim.
Compreendi as explicações que me foram dadas em linguagem clara e simples, e o médico que me orientou me permitiu fazer comentários,
esclarecendo quaisquer questões que levantei e informando que posso retirar meu consentimento livremente a qualquer momento.
Estou satisfeito com as informações recebidas e concordo livremente em dar uma amostra biológica no Centro / Clínica em que participei.
Também concordo que a amostra seja enviada às instalações dR ODERUDWyULR com a finalidade de realizar os testes mencionados.
Os resultados do teste CGT são limitados à versão do painel genético que é declarada no relatório de resultados. O teste detecta apenas as
mutações indicadas no site.

Versão 1 / 2021

De qualquer forma, declaro que recebi aconselhamento genético adequado de um MÉDICO /GENETICISTA que me ofereceu informações sobre a
importância do teste, incluindo possíveis alternativas que eu escolhi em função dos resultados e que são disponível para qualquer dúvida ou
aconselhamento genético adicional que eu possa exigir quando os resultados do teste CGT forem conhecidos. Também aceito que os resultados do (s)
teste (s) possam ser repassados ao meu médico, para que ele possa me aconselhar correspondentemente sobre o tratamento adequado a seguir.
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