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Termo de consentimento para teste COVID-19  

Encontra-se disponível a versão em inglês do presente termo de consentimento; em caso de qualquer ambiguidade, consulte a versão em inglês. 
 

A Concentric by Ginkgo, um serviço prestado pela Ginkgo Bioworks, Inc. (“Concentric”) está a fornecer programas de testes 
COVID-19 sob a forma de “testes agrupados” e/ou “testes de diagnóstico” a escolas e organizações (um “Programa”). Os 
testes agrupados oferecidos através de um Programa foram validados com base nas recomendações da FDA. O teste indica 
se alguém de um agrupamento está doente, mas não indica especificamente quem está doente. Os testes de diagnóstico 
indicam se um determinado indivíduo está doente. Os testes de diagnóstico oferecidos através de um programa são 
autorizados pela FDA e incluem testes rápidos de antigénios e testes PCR/moleculares. 

Cada participante deve ler e assinar este formulário antes de participar num Programa. Se o participante for 
menor de 18 anos (“Menor”), os pais ou encarregados de educação devem ler e assinar este formulário em nome do Menor 
antes da participação do Menor num Programa.

Os principais destaques do termo de consentimento são:

● Tal como a maioria dos testes COVID-19, nem os testes agrupados nem os de diagnóstico utilizados neste 
programa são aprovados pela FDA. (Observação: Por “aprovado” entende-se algo muito específico aos olhos 
da FDA. A partir do início de 2021, não foram aprovados quaisquer testes COVID-19 pela FDA.) 
 

● Os testes agrupados não fornecem resultados individuais de cada pessoa num agrupamento. No entanto, se 
for produzido um resultado positivo num teste agrupado, todas as pessoas desse agrupamento serão 
notificadas. 

 
● Os testes de diagnóstico individuais podem ser usados como “testes de acompanhamento” se um teste 

agrupado produzir um resultado positivo. Podem também ser utilizados sozinhos. A escola ou organização que 
fornece o teste no âmbito do programa determinará quando e como serão utilizados os testes de diagnóstico. 
 

● Como os testes de diagnóstico fornecem resultados individuais, cada pessoa será notificada do resultado de 
cada teste de diagnóstico que realiza. 

 
● Pode retirar o seu consentimento a qualquer momento. 

 
● Os riscos potenciais da colheita de uma amostra incluem um ligeiro desconforto. 

 
 
Leia atentamente e assine o seguinte termo de consentimento 

 
Ao longo do termo de consentimento, “você” e “seu” referem-se à pessoa cuja informação e amostra(s) está/estão a ser 
fornecida(s) para a realização de testes e que receberá os serviços que podem ser fornecidos no âmbito de um Programa 
(“Pessoa que se submete ao teste”). Ao assinar o presente termo de consentimento, confirma que é a Pessoa 
que se submete ao teste ou o pai/mãe, encarregado de educação ou indivíduo legalmente autorizado a 
fornecer consentimento em nome do Menor que se submete ao teste abaixo indicado e: 
 
A. Autoriza a colheita e teste de testes COVID-19 agrupados e/ou testes de diagnóstico individuais à Pessoa que se 

submete ao teste, conforme solicitado pela organização ou escola da Pessoa que se submete ao teste (incluindo testes 
rápidos de antigénio e testes PCR/moleculares). Compreende que todos os tipos de amostras colhidas serão zaragatoas 
nasais curtas, não invasivas ou saliva. Os riscos potenciais da colheita de amostras incluem desconforto na inserção 
das zaragatoas. A irritação deverá ser breve.  

B. Compreende que os testes agrupados deste tipo não necessitam de ser aprovados ou autorizados pela FDA (Food & 
Drug Administration) dos Estados Unidos, compreende também que os testes agrupados não são aprovados ou 
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autorizados pela FDA nem são testes médicos do diagnóstico. Compreende que os testes de diagnóstico individuais 
fornecidos pela Concentric são autorizados pela FDA sob uma autorização de utilização de emergência. 

C. Compreende que os testes agrupados não produzem resultados individuais de cada membro de um agrupamento e 
que os resultados individuais da Pessoa que se submete ao teste no âmbito de um teste agrupado não podem ser 
partilhados consigo. Compreende que a organização ou escola da Pessoa que se submete ao teste pode receber os 
resultados de qualquer teste. 

D. Compreende que ser-lhe-ão notificados os resultados de qualquer teste PCR de diagnóstico ou teste molecular individual 
para a COVID-19. 

E. Compreende que, como em qualquer teste COVID-19, existe a possibilidade de um resultado do teste COVID-19 falso 
positivo ou falso negativo e que a possibilidade de um resultado de teste de COVID-19 incorreto pode ser superior em 
testes agrupados do que em testes individuais. 

F. Compreende que nem a Concentric nem a escola ou organização da Pessoa que se submete ao teste está a atuar como 
prestador de cuidados médicos da Pessoa que se submete ao teste, este teste não substitui o tratamento da Pessoa 
que se submete ao teste pelo prestador de cuidados médicos, pelo que assume completa e total responsabilidade de 
tomar as medidas apropriadas em relação aos resultados dos testes da Pessoa que se submete ao teste. Não tomará 
decisões médicas sem consultar um prestador de cuidados de saúde ou desconsiderar o aconselhamento médico de 
seu prestador de cuidados de saúde ou atrasar a procura desse aconselhamento com base nos resultados de teste que 
receber de testes individuais ou agrupados. 

G. Compreende que pode mudar de ideia e cancelar o presente termo de consentimento a qualquer momento, mas tal 
cancelamento é apenas prospetivo, e não afetará as informações que já permitiu que fossem divulgadas. Para cancelar 
o presente termo de consentimento para o teste COVID-19, contacte a escola ou organização da Pessoa que se submete 
ao teste. 

H. Compreende que a Concentric está a investigar aspetos do vírus da COVID-19, tais como o rastreio de mutações virais 
e autoriza ainda a Concentric a sequenciar a presença de vírus e outros micróbios nas amostras para fins 
epidemiológicos e de saúde pública. 

O abaixo-assinado confirma que leu as informações acima sobre o Programa, a descrição das amostras de teste a colher 
e os possíveis riscos do Programa e compreende que tais informações também podem ser fornecidas pela Concentric 
mediante solicitação por escrito à escola ou organização da Pessoa que se submete ao teste.  Os termos e condições 
adicionais, a política de privacidade da Concentric e as autorizações de divulgação de testes da Concentric podem ser 
encontrados aqui: https://www.concentricbyginkgo.com/consent. Concorda voluntariamente em participar (ou permitir a 
participação do Menor) no Programa. 

 
Nome da escola/organização: _____________________________________ 
 

Se o presente termo de consentimento destinar-se 
a si enquanto Pessoa que se submete ao teste  
 
 
Nome (em maiúsculas):    
 
Assinatura: _______________________________________________ 
 
Data:  ________________ 
 

Se o presente termo de consentimento destinar-se 
a um Menor: 
 
Nome do Menor (em maiúsculas):    
 
Nome do pai/mãe/encarregado de educação legal (em maiúsculas):   
 
Assinatura do pai/mãe/encarregado de educação legal:    
 
Data: ______________ 
 



 

Criado em 25/08/2021 

 

Informações sobre o participante do teste de COVID-19  
 
 

Nome da Escola ou Organização:________________________________________________________________________ 
 
 
 
Participante do Teste / Nome do Menor:___________________________________________________________________ 

Nome (First)    Sobrenome (Last) 
 
 
 
Nome do Responsável Legal (se aplicável):_________________________________________________________________ 

Nome (First)    Sobrenome (Last) 
 
Participante do Teste / Informação do Menor: 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
Data de Nascimento (Mês Dia Ano)   Telefone (1-###-###-####) 
(Date of Birth — Month Day Year)     (Phone Number) 
 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
Endereço Residencial, Caixa Postal     Apartamento, Suíte, Unidade, Prédio, Andar 
(Street Address, P.O. Box)       (Apartment, Suite, Unit, Building, Floor) 
 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
Cidade       Estado   Código Postal (CEP) 
(City)       (State)   (ZIP Code) 
 
 
Coloque um círculo em volta de uma das opções em cada tópico abaixo, que melhor descreve seu participante 
ou menor: 
 
Sexo:  Feminino Masculino Outro  Prefiro não responder  
(Gender)  (Female)  (Male)  (Other)  (Prefer not to say) 

 
 
Etnia:   Hispânica ou Latina Não Hispânica ou Latina  Outra  Prefiro não responder 
(Ethnicity) (Hispanic or Latino)  (Not Hispanic or Latino)  (Other)  (Prefer not to say) 

 
 
Raça:  Ameríndia ou Nativa do Alasca   Asiática   Negra ou Afro-Americana 
(Race)  (American Indian or Alaska Native)   (Asian)   (Black or African American) 
 

Nativa do Havaí/Outras Ilhas do Pacífico  Branca   Duas ou Mais Raças 
(Native Hawaiian/Other Pacific Islander)   (White)   (Two or more races) 

 
Outra      Prefiro não responder 
(Other)      (Prefer not to answer) 


