
Preencher quando não houver etiqueta

Paciente: ________________________________________________

Passagem: _____________________________ Leito: _____________

Prontuário: _______________________________________________

Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido para Cariótipo de 

Material de Aborto

1. Fui informado(a) pela equipe médica de que as avaliações e os exames realizados revelaram 
a(s) seguinte(s) alteração(ões), diagnósticos e/ou hipótese(s) diagnósticas: abortamento 
espontâneo.

2. A equipe médica explicou-me a proposta da realização do teste de cariótipo de material de 
aborto como forma de avaliação do abortamento espontâneo.

3. O objetivo do cariótipo de material de aborto é analisar possíveis alterações cromossômicas que 
possam estar associadas à perda gestacional. Cerca de 20 a 25% das gestações clinicamente 
reconhecidas terminam em aborto espontâneo. A maioria dos óbitos intrauterinos ocorre no 
primeiro trimestre da gestação, isto é, antes da 12ª semana. Vários estudos demonstram que 
50 a 75% desses embriões apresentam uma alteração cromossômica. O exame de cariótipo 
de material de aborto permite a detecção de possíveis alterações no número e estrutura dos 
cromossomos, visando auxiliar no diagnóstico de causas cromossômicas de perda fetal.

4. Além da detecção de alterações no número e estrutura dos cromossomos, o exame de cariótipo 
tem a vantagem de identificar alterações balanceadas (quando há troca na localização de pedaços 
dos cromossomos sem ocorrer perdas ou ganhos do material genético). Como desvantagem, o 
cariótipo não detecta pequenas alterações (rearranjos) nos cromossomos.

5. A amostra de material de aborto será encaminhada pelo centro cirúrgico ao laboratório, 
acondicionada em frasco estéril contendo meio de cultura, fornecido pelo laboratório, ou em 
soro fisiológico estéril. Caso a amostra não seja encaminhada nas condições adequadas, pode 
interferir ou inviabilizar o resultado do exame de cariótipo. 

6. A taxa de sucesso na obtenção de cariótipos de material de aborto se situa em torno de 50%, 
entretanto esta taxa pode ser menor na dependência do tempo de óbito fetal, pré-expulsão do 
feto, contaminação por bactérias ou fungos durante a passagem pela vagina e uso de drogas 
para indução(1). Adicionalmente, pode haver contaminação por material materno.

7. Uma amostra de sangue materno será coletada e poderá ser utilizada para esclarecimento 
dos achados do cariótipo do material do aborto, quando houver suspeita de contaminação da 
amostra do material fetal por material materno.

8. O risco em não se realizar tal exame é não conseguir identificar a provável causa genética da 
perda gestacional, se presente.

9. Fui orientado(a) que existem outros testes disponíveis no laboratório que poderão 
avaliar a causa genética da perda fetal, entre eles Sequenciamento de produto de 
aborto (POC) e CGH array para material de aborto, com vantagens (como detectar *TE*

TE



Confirmo que recebi explicações, li, compreendi e concordo com os itens acima referidos e que, apesar 
de ter entendido as explicações que me foram prestadas, de terem sido esclarecidas todas as dúvidas 
e estando plenamente satisfeito (a) com as informações recebidas, RESERVO-ME o direito de revogar 
este consentimento até que o procedimento, objeto deste documento, seja iniciado.

A ser preenchido pelo profissional responsável pela orientação

Expliquei todo o exame a que o paciente acima referido está sujeito, ao próprio paciente e/ou seu 
responsável, sobre os benefícios, riscos e alternativas, tendo respondido às perguntas formuladas 
pelos mesmos. De acordo com o meu entendimento, o paciente e/ou seu responsável, está em 
condições de compreender o que lhes foi informado.

Nome do Profissional: _______________________________________________________________

Assinatura: ______________________________________   DRT ou Nº do Conselho: ______________

São Paulo ______/______/______    Hora: _____:_____
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 Paciente     Responsável (Grau de Parentesco): ______________________________________

Nome: ___________________________________________________________________________

Assinatura: ____________________________________   Documento/Tipo N.º: ___________________

São Paulo ______/______/______    Hora: _____:_____

alterações menores que as encontradas no cariótipo) e desvantagens (como não identificar 
alterações balanceadas) para cada uma das metodologias. 

10. Recebi todas as explicações necessárias quanto aos benefícios, aos testes alternativos e 
às possibilidades de ter os resultados esperados. Também recebi todas as explicações quanto 
a quaisquer problemas potenciais que possam ocorrer durante a execução e aos riscos que 
existem em não realizar o exame.


