
Preencher quando não houver etiqueta

Paciente: ________________________________________________

Passagem: __________________________________ _____________

Prontuário: _______________________________________________

Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido para os Exames de 

Diagnóstico Laboratorial de Infecção 
pelo Vírus da Imunodeficiência 

Humana (HIV)

1. Fui informado(a) pela equipe médica e/ou de coleta que o exame a ser realizado tem por 
objetivo diagnóstico laboratorial de infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV). 

2. O Laboratório do Hospital Albert Einstein realiza os exames para o diagnóstico laboratorial 
de infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) seguindo todas as premissas e 
padronizações previstas na legislação e normas vigentes, cabendo ao paciente seguir todas as 
recomendações1,2,3.

3. No Laboratório realizamos os exames de Teste Rápido para HIV, Sorologia para HIV, Western 
Blot para HIV e RT-PCR para HIV mediante a apresentação da solicitação médica e um documento 
oficial do indivíduo, que deverá ser conferido, tanto no momento do registro no serviço de saúde, 
quanto no momento da coleta da amostra. 

a. O Teste Rápido refere-se ao teste de HIV realizado em local que permite fornecer o resultado 
durante o período da visita do indivíduo. É um imunoensaio qualitativo, in vitro e de leitura 
visual para a detecção de anticorpos para HIV em soro humano. 

b. A Sorologia é um imunoensaio para a detecção qualitativa simultânea do antígeno HIV p24 
e de anticorpos contra o vírus da imunodeficiência humana tipo 1 e/ou tipo 2 (HIV-1/HIV-2).

c. O Western Blot é uma reação que utiliza, como fase sólida, uma membrana de nitrocelulose 
que possui, fixados, antígenos do HIV distribuídos de acordo com seu peso molecular. Este 
ensaio é utilizado para confirmar as respostas soropositivas anti-HIV.

d. RT-PCR é um teste de amplificação de ácido nucleico in vitro para a quantificação do RNA 
do HIV-1 (carga viral) através de amplificação de uma ou mais regiões do genoma do HIV-1.

4. Declaro que compreendi as especificações dos exames para diagnóstico laboratorial de 
infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) e autorizo a realização da coleta do 
material biológico, bem como a possibilidade de reconvocação para realização de uma segunda 
coleta de amostra biológica. 

5. A convocação para a segunda coleta não significa ou evidencia positividade do exame, 
visto que podem ocorrer interferências pré-analíticas e analíticas que podem provocar reações 
inespecíficas em várias condições.

6. Em caso de eventuais dúvidas sobre o exame, entre em contato com médico do laboratório.

*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.

Deve ser preenchido pela Equipe de Coleta

Expliquei sobre o exame para o diagnóstico laboratorial de infecção pelo vírus da imunodeficiência 
humana (HIV), que paciente acima referido (a) realizará, tendo respondido às perguntas formuladas 
pelos (as) mesmos (as). Realizei o exame mediante a apresentação de um documento oficial do 
indivíduo, no momento da coleta da amostra. De acordo com meu entendimento, o (a) 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: _____:_____

Deve ser preenchido pelo Paciente


