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Formulário de requisição para o teste “ONCODONA”, painel de câncer de mama e ovário 
*O preenchimento desses campos é obrigatório

INFORMAÇÕES DA CLÍNICA 

*Nome da clínica:___________________________________________________________________________________________

*Médico/CRM: _____________________________________________________________________________________________

Endereço: _________________________________________________________________________________________________

Cidade: _______________________________________ Estado: _______________________ CEP: __________________________

Telefone: _________________________________ E-mail para contato: _______________________________________________

*E-mail para envio dos resultados: _____________________________________________________________________________

INFORMAÇÕES DO PACIENTE 

ID paciente: ___________________________________    *Data de nascimento: ________________________________________ 

*Nome completo: __________________________________________________________________________________________

*Tipo de amostra: Saliva 

Sangue 

*Data da coleta: __________________________

*Antecedentes clínicos: Não  

Pessoal (especificar):______________________________________ 

Familiares (especificar): _________________________________ 

*Assinatura do paciente *Autorização do médico/conselheiro genético

Ao assinar este formulário de requisição, solicito voluntariamente à 
Igenomix que realize o teste indicado acima. Li e recebi uma cópia do 
consentimento informado, incluído nas páginas seguintes. Os riscos, 
benefícios e limitações deste teste me foram explicados adequadamente. 

Certifico que as informações do paciente e do médico de referência neste 
formulário estão corretas, de acordo com o meu conhecimento, e que solicitei o 
teste acima com base em meu julgamento profissional. Expliquei as limitações 
deste teste e respondi a todas as perguntas. Entendo que a Igenomix pode 
precisar de informações adicionais e concordo em fornecer essas informações, 
se necessário. 

*Assinatura do paciente ________________________________________ *Assinatura do médico: _____________________________________________

Data:  _______________________________________________________ Data:  ___________________________________________________________ 

*E-mail do paciente para onde será enviado o laudo: 
____________________________________________________________

*E-mail do médico para onde será enviado o laudo:
________________________________________________________________ 

       Observação: Este formulário deve estar anexado a todos os pacientes. 
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Consentimento informado para o teste genético: “ONCODONA” 
painel genético para câncer de mama e de ovário 

DESCRIÇÃO, PROPÓSITO E VANTAGENS DA REALIZAÇÃO DAS ANÁLISES 

Os testes genéticos de DNA envolvem a análise de “unidades genéticas” específicas, chamadas genes, que estão presentes em células. O objetivo é procurar 
por alterações na sequência desses genes, conhecidas como mutações. O teste genético ONCODONA® analisa 21 genes para buscar mutações associadas a 
um alto risco de desenvolvimento de câncer hereditário de mama e ovário. O teste é baseado em sequenciamento de nova geração (NGS) e é desenhado 
para identificar a maioria das alterações ou mutações nos 21 genes (BRCA1, BRCA2, CDH1, PTEN, TP53, PALB2, STK11, ATM, BARD1, BRIP1, CHEK2, MLH1, 
MSH2, MSH6, MRE11A, MUTYH, NBN, PMS2, PMS1, RAD51C, RAD50) analisados neste teste. 

A prevalência de mutações nos genes analisados varia de acordo com as circunstâncias pessoais e familiares de cada paciente. De acordo com dados 
publicados, estima-se que o teste ONCODONA identifique uma alteração significativa ou mutação em aproximadamente:  

a. 5-10% dos indivíduos analisados que têm um histórico pessoal de câncer de mama e/ou ovário.  
b. 25% dos indivíduos analisados que têm um histórico familiar de câncer de mama e/ou ovário. 
c. Em relação ao estudo de indivíduos que não apresentam risco aumentado de desenvolver câncer de mama ou de ovário (isto é, pacientes sem 

histórico pessoal ou familiar), estima-se que uma alteração em um dos genes analisados será encontrada a uma taxa aproximada de 0,3%. 
 

A detecção de uma mutação em um indivíduo não significa que ele ou ela definitivamente desenvolverá câncer. No entanto, está associado a um aumento 
significativo no risco de desenvolver certos tipos de câncer. Se houver mutações no gene BRCA1 ou BRCA2, considera-se que existe um alto risco de 
desenvolver câncer de mama e/ou ovário. Se houver mutações em qualquer um dos outros genes, considera-se que existe um risco moderado de 
desenvolver o referido câncer. 

Um resultado positivo (detecção e identificação de uma mutação) pode ter implicações para seus filhos e outros membros de sua família, já que eles 
podem ter a mesma mutação. Se os seus resultados forem positivos, entre em contato com seu médico especialista para obter informações sobre como 
prevenir ou detectar o câncer o mais cedo possível e descobrir os riscos acarretados para seus filhos e parentes diretos, pois eles podem ter ou herdar a 
mesma mutação no gene positivo. 

Se seus resultados forem negativos e você não teve câncer, você não tem uma alta predisposição para sofrer com esses tipos de câncer, mas ainda há um 
baixo risco de desenvolver câncer de mama ou outros tipos, que embora um pouco mais baixos, podem estar mais perto do da população em geral que não 
está em risco. 

Se os resultados do teste forem negativos para uma mutação já identificada na sua família, e que está contemplada neste teste, você não transmitirá 
essa mutação para seus filhos. No entanto, se você já teve câncer ou uma condição pré-cancerosa, ainda há um risco elevado de que você possa desenvolvê-
la novamente, com base em seu histórico pessoal. 

 

PROCEDIMENTO, RISCOS E LIMITAÇÕES 

O processo para realização do teste é o seguinte:  

1. Obter amostra de sangue ou saliva. 

2. Extrair DNA da amostra biológica.  

3. Sequenciamento de nova geração (NGS) dos 21 genes cobertos pelo teste, nos quais mutações podem ser observadas.    

4. Análise bioinformática dos resultados de sequenciamento (NGS).  

A amostra biológica – sangue ou saliva – a ser utilizada no teste genético, será obtida através de técnicas padrão com pouco ou nenhum risco para a saúde 
do paciente, e será analisada pelo Grupo Igenomix ou laboratório de referência contratado pela Igenomix (“Igenomix”). No entanto, a Igenomix reserva-se 
o direito de realizar parte ou toda a análise incluída no teste através de Laboratórios de Terceiros certificados com padrões internacionais de qualidade 
reconhecidos ou, na falta destes, os laboratórios são avaliados periodicamente pela Igenomix. Quaisquer resultados obtidos desta maneira serão 
inspecionados pela Igenomix e esta circunstância será indicada no laudo emitido. 

Para processar as amostras biológicas, os formulários de requisição deverão ser preenchidos corretamente. Se este não for o caso, a análise pode ser 
colocada em espera até que as informações necessárias tenham sido fornecidas ao laboratório.  

Dada a complexidade dos testes genéticos e as implicações significativas dos resultados dos testes, os resultados obtidos devem ser interpretados em 
conjunto com outros dados clínicos, dentro do contexto geral de uma clínica dirigida por profissionais de saúde. Os laudos são estritamente confidenciais.  

Os resultados do teste estarão disponíveis em aproximadamente 30 dias úteis. Uma pequena porcentagem de resultados pode sofrer atrasos devido a 
causas imprevisíveis. Caso isso ocorra, a clínica responsável e/ou paciente será notificado. 

Apesar de o teste ONCODONA® oferecer vantagens consideráveis, algumas limitações técnicas existem: 

1. Ocasionalmente, é possível que o teste não identifique uma mutação que realmente exista nos genes estudados. Isto se deve principalmente às 
limitações do método utilizado para analisar os dados obtidos no teste. Estas incluem limitações em relação à técnica NGS e à análise bioinformática, 
que são incapazes de identificar corretamente certos tipos de alterações, como grandes perdas ou deleções de material genético. 

2. O teste pode identificar alterações para as quais atualmente não há consenso médico sobre se elas implicam ou não um risco aumentado de 
desenvolver câncer. Essas alterações são descritas como variantes de significância incerta (VUS). Não é possível oferecer aconselhamento genético 
adequado para este tipo de alteração ou variante.  

3. O teste não inclui todos os genes que a literatura médica afirma estarem associados ao câncer de mama e/ou ovário. Como tal, há uma chance de 
que os resultados sejam negativos, mas que a mulher seja portadora de mutação em genes que não são contemplados pelo teste, o que poderia 
indicar uma suscetibilidade de desenvolver câncer de mama e/ou ovário. É possível que outros genes associados ao câncer de mama e/ou ovário 
sejam detectados no futuro. Até lá, esses genes não serão contemplados no teste, a menos que expressamente mencionado em novas versões 
atualizadas.  
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PRIVACIDADE E ARMAZENAMENTO DE DADOS E USO DAS AMOSTRAS EM PESQUISAS 

Sua privacidade é uma prioridade para o Grupo Igenomix (“Igenomix”). Sua identidade e todos os dados referentes a suas informações pessoais serão 
confidenciais e somente colaboradores da Igenomix terá acesso a essas informações, juntamente com as autoridades relevantes, quando exigido pelas 
leis da jurisdição aplicável. Você encontrará mais informações sobre a Política de Privacidade da Igenomix, juntamente com todos os seus direitos em 
www.igenomix.com, ou esta informação pode ser fornecida mediante solicitação via e-mail para privacy@igenomix.com.   

Gostaríamos de informar que seus dados pessoais serão processados somente para: (1) Cumprir as obrigações decorrentes da prestação dos serviços 
contratados; (2) Verificar e garantir a qualidade dos serviços prestados (auditorias internas, controles de qualidade, estudos de validação laboratorial); 
(3) Para fins educacionais, desde que permaneça anônimo e você não possa ser identificado durante a análise dos dados, que serão removidos de 
qualquer publicação; (4) Para fins de pesquisa, publicações científicas e apresentações, desde que permaneça anônimo e você não possa ser identificado 
durante a análise dos dados, que serão removidos de qualquer publicação; (5) Responder pessoalmente quaisquer dúvidas ou sugestões feitas pelo 
paciente durante o processo e monitorar o desempenho e a resolução do teste, incluindo a retenção indefinida de seus dados, exceto quando as leis 
locais da jurisdição aplicável determinarem o contrário; e (6) Para entrar em contato com você no futuro para solicitar uma avaliação dos serviços 
recebidos, enviar comunicações comerciais (incluindo “cross-selling” e “up-selling”) de empresas associadas, e também para convidá-lo a participar de 
pesquisa de mercado e desenvolvimento de novos produtos. 

Você também declara que entende e aceita que não obterá, agora ou no futuro, qualquer benefício econômico para qualquer pesquisa realizada, e que 
não há intenção de compensá-lo pelos produtos desenvolvidos a partir de qualquer pesquisa. 

A amostra será analisada pela Igenomix ou por um grupo associado selecionado pela Igenomix em nível internacional. A Igenomix reserva-se o direito 
de realizar parte ou a totalidade das análises incluídas no teste através de Laboratórios de Terceiros certificados com padrões internacionais de 
qualidade reconhecidos ou, na falta destes, os laboratórios são avaliados periodicamente pela Igenomix. Quaisquer resultados obtidos desta maneira 
serão inspecionados pela Igenomix e esta circunstância será indicada no laudo emitido. 

De acordo com as leis sobre a proteção de dados pessoais1, a parte solicitante deve ter o consentimento do paciente para realizar os testes de 
diagnóstico solicitados e processar seus dados. Você pode, a qualquer momento, exercer seus direitos em relação a acesso, retificação, oposição, 
apagamento, decisões automatizadas, limitação e portabilidade, enviando um e-mail para privacy@igenomix.com, fornecendo prova da identidade da 
parte solicitante. 

Em relação aos dados da paciente e à identificação de suas amostras, resultados e testes (os “Dados da Paciente”), a Igenomix observa estritamente as 
normas relativas à confidencialidade das informações e dados de seus pacientes dispostas na (i) Resolução de Diretoria Colegiada da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária n. 302 de 13 de outubro de 2005 e suas alterações posteriores, que trata sobre o Regulamento Técnico para Funcionamento de 
Laboratórios Clínicos (“RDC n. 302/2015”), (ii) na Resolução do Conselho Federal de Medicina n. 2.121 de 24 de setembro de 2015, que trata das Normas 
Éticas para Utilização das Técnicas de Reprodução Assistida (“Resolução CFM n. 2.121/2015”), (iii) na Lei n. 13.709, de 15 de agosto de 2018, que dispõe 
sobre a proteção de dados pessoais, que entrará em vigor em 15/02/2020 (“Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD”), e (iv) no Regulamento (UE) 
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, que trata da proteção de dados pessoais no âmbito da união europeia (“General 
Data Protection Regulation –  “GDPR”). 

Observado o disposto nas normas acima citadas, os Dados da Paciente devidamente anonimizados mediante exclusão de nome e outras informações 
de identificação pessoal (“Dados Anonimizados”), poderão ser usados pela Igenomix para fins de pesquisa desenvolvimento de novos testes e/ou para 
fins de controle interno de qualidade da Igenomix e seus colaboradores e parceiros. Os Dados Anonimizados também poderão ser citados em 
publicações ou apresentações científicas da Igenomix, bem como ser compartilhados pela Igenomix em bases de dados públicos ligados à área médica, 
destinadas a auxiliar a comunidade médica na interpretação e no diagnóstico de doenças genéticas. Em todos os casos acima citados, nenhuma 
compensação financeira pela inovação resultante do uso dos Dados Anonimizados será devida à paciente. A autorização para utilização de Dados 
Anonimizados acima tratada poderá ser revogada a qualquer tempo pela Paciente, mediante comunicação enviada por e-mail à Igenomix, que 
providenciará o descarte dos Dados Anomizados na medida do possível. 

TENDO LIDO E ENTENDIDO O QUE FOI DITO ACIMA, ESTOU CIENTE: 

Das indicações, do procedimento, da taxa de sucesso, dos riscos e das complicações do tratamento proposto, bem como do custo financeiro do(s) 
referido(s) teste(s). 

De que a equipe médica estará à minha disposição para explicar novamente qualquer informação que não esteja suficientemente clara para mim. 

Entendi as explicações dadas a mim em linguagem clara e simples, e o médico que me orientou permitiu perguntas, esclarecendo quaisquer questões 
levantadas por mim, me informando que eu poderia retirar livremente meu consentimento a qualquer momento. 

Estou satisfeito com as informações recebidas e dou meu consentimento livre para que as amostras coletadas sejam enviadas para as instalações da 
Igenomix com o objetivo de realizar os testes mencionados. 

Aceito também que os resultados do(s) teste(s) possa(m) ser repassados ao meu médico, para que possa me aconselhar sobre o tratamento adequado. 

 
1 Para pacientes fora dos EUA: os clientes que residam fora dos Estados Unidos sob certas jurisdições podem, a qualquer momento, solicitar que suas informações pessoais sejam excluídas de 
nossos bancos de dados ativos, sujeitos às leis e regulamentações aplicáveis em cada jurisdição. Embora possamos excluir suas informações pessoais de nossos bancos de dados ativos, parte das ou 
todas as suas informações pessoais permanecerão armazenadas em arquivos de backup com a finalidade de atender a requisitos legais, regulamentares ou outros. Informações que já foram 
codificadas e/ou tornadas anônimas podem não ser recuperáveis ou rastreáveis para destruição, exclusão ou modificação. Se você deseja remover suas informações pessoais de nossos bancos de 
dados ativos, entre em contato conosco pelo e-mail privacy@igenomix.com. 

http://www.igenomix.com/
mailto:privacy@igenomix.com
https://ivigen.sharepoint.com/sites/RevisinGlobalTRFeICIGENOMIX/Documentos%20compartidos/General/PGT/PGT-M/privacy@igenomix.com
mailto:privacy@igenomix.com
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