
TERMO DE CONSENTIMENTO 
TESTE GENÉTICO PARA DETECÇAO DE COVID-19

INDICAÇÕES 

O novo coronavírus é responsável pelo surgimento de uma infecção respiratória, conhecida 
como COVID-19, que pode variar desde uma simples gripe até complicações muito graves, 
como pneumonia, colocando a vida em risco. Os testes para a COVID-19 estão em consonân-
cia com as recomendações do Ministério da Saúde (Brasil, Protocolo de manejo clínico da 
COVID-19 na APS – 18/Mar/2020). Desta forma as indicações, possuem ordem de prioridade: 
1) Devem ser priorizados os casos sintomáticos classificados como SRAG* 2) Profissionais 
da saúde sintomáticos devem ser testados, para que possam com segurança continuar no 
trabalho. 3) Pessoas vulneráveis com SG ** podem ser testadas. 
- São considerados vulneráveis pessoas com idade > 60 anos e pessoas com qualquer idade 
que tenham determinadas comorbidades (diabete melito, hipertensão arterial, miocardiopa-
tia, doença pulmonar crônica, neoplasias malignas e gestação de risco).
*SRAG – Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG): indivíduo hospitalizado com febre, 
mesmo que referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta e que apresente dispnéia ou 
saturação de O2<95% ou desconforto respiratório (Brasil, Protocolo de Tratamento do Novo 
Coronavírus [2019-nCoV] – Fev/2020).**SG – Síndrome gripal: Febre de início súbito (mesmo 
que referida), acompanhada de tosse e dor de garganta, acompanhada de pelo menos 1 dos 
sintomas: cefaléia, mialgia ou artralgia, na ausência de outro diagnóstico específico. Em 
criança com menos de 2 anos: febre de início súbito (mesmo que referida) e sintomas respi-
ratórios (tosse, coriza e obstrução nasal), na ausência de outro diagnóstico específico (Bra-
sil, Protocolo de tratamento de Influenza: 2017).

PROCEDIMENTOS UTILIZADOS 

É realizada a coleta de uma amostra nasal da pessoa para a extração do RNA, de onde serão 
isolados e analisados os genes, por PCR e sequenciamento genético para identificação da 
presença do material genético viral do COVID-19. 

RESULTADOS POSSÍVEIS 

O resultado é considerado positivo quando se verifica a amplificação e sequenciamento do 
gene S da cepa infecciosa COVID-19 e posterior amplificação e sequenciamento do gene E + 
M da mesma cepa como contraprova. O resultado é considerado negativo quando somente o 
gene controle RP for amplificado na amostra. O resultado é considerado indeterminado 
quando nenhum gene for amplificado, nem mesmo o controle do teste. Caso o resultado seja 
confirmado OBRIGATORIAMENTE será comunicado em forma de laudo para o Laboratório 
Central do Estado do Paraná (Lacen) e as autoridades responsáveis legais. 



BENEFÍCIOS DO TESTE MOLECULAR 

O teste detecta se a pessoa testada está com a infecção. É um teste bastante específico e 
muito sensível, capaz de detectar o vírus logo nos primeiros dias da doença. 

IMPLICAÇÕES E LIMITAÇÕES DO TESTE MOLECULAR 

Trata-se de um teste complexo e conta com medidas de segurança especial, o resultado 
demora entre três e seis dias para ser liberado. Se a coleta não for eficiente a quantidade de 
material necessária para o exame pode não ser suficiente. 
Este teste não detecta se a pessoa adquiriu resistência ao COVID-19, e também não assegu-
ra que a pessoa não poderá ser contaminada pelo COVID-19 nos próximos dias, meses ou 
anos após a coleta da amostra. 

GARANTIAS E LIBERDADES 

Dado o impacto que os resultados possam ter sobre sua saúde e a saúde pública, o resultado 
do teste será entregue somente à você e/ou ao médico que solicitou o exame, e deve ser 
avaliado dentro no contexto de seu histórico de saúde e de seu histórico familiar. No caso de 
resultado positivo, a GoGenetic é obrigada a notificar as autoridades de saúde imediata-
mente. 

Com relação ao armazenamento da sua amostra biológica você deve escolher uma das 
opções abaixo: 
A amostra não será utilizada para pesquisas futuras; 
A amostra pode ser armazenada para pesquisas futuras. Não desejo ser informado sobre a 
pesquisa em que a minha amostra será utilizada e não desejo ser informado dos resultados. 
A amostra pode ser armazenada para pesquisas futuras. Desejo ser informado sobre a 
pesquisa em que a minha amostra será utilizada e desejo ser informado dos resultados. 

DECLARAÇÃO 

Concordo que li e aceito o Termo de Consentimento – Teste Genético para detecção de 
Covid19.


