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Espaço em branco reservado para a Igenomix

Formulário de solicitação de WES para Diagnóstico e Triagem 
Os campos marcados com (*) são obrigatórios para estes testes 
Por favor, de acordo com o teste solicitado (campo 01), preencha os seguintes campos: 

- WES Triagem: informação para ambos "Pais" (campos 05 -08).

- W ES para Diagnóstico (somente probando): informação para o probando (campos 09 - 10 ).

- W ES para Diagnóstico ( TRIO):  informação para pais e probando ( campos 05 - 10) .

01     *Selecione o tipo de teste 
02 Reportar achados secundários de acordo com ACMG 

(veja o consentimento informado para informações adicionais) 

WES Sreening   WES para Diagnóstico (probando)       WES para Diagnóstico  (Trio) Sim Não 

03     Médico de referência 04    Clínica

* Nome do médico: *Nome da clínica:

05     Informações do progenitor 1 (preencha ou anexe ficha/etiqueta)
06   Informações da amostra 1 

*Nome completo *DN *Data da coleta

 * Consanguinidade 

 ID: *Masculino  * Feminino
Tipo de  amostra  

Sangue Saliva 

*Grupo étnico

Caucasiano Sul asiático Leste asiático Árabe Asquenaze 

Hispânico Romani Afro -_ ___ ___ ___ ___ ___ ____   

Se pertencer a  mais de um grupo étnico, indique quais 

ID da amostra do cliente    Preenchimento pela IGENOMIX 

* Indicação do teste

Sem histórico familiar Com histórico  familiar 1

 Portador 1 

(1)  Especifique a doença

07     Informações do progenitor 2 (preencha ou anexe ficha/etiqueta)
08   Informações da amostra 2 

*Nome completo *DN *Data da coleta
 * Consanguinidade 

*Masculino  * Feminino
Tipo de  amostra  Sangue Saliva 

*Grupo étnico

Caucasiano  Sul asiático Leste asiático Árabe Asquenaze 

Hispânico  Romani Afro -_ ___ ___ ___ ___ ___ ____   

Se pertencer a  mais de um grupo étnico, indique quais 

ID da amostra do cliente    Preenchimento pela IGENOMIX 

* Indicação do teste

Sem histórico familiar Com histórico  familiar 2

 Portador 2 

(2)  Especifique a doença

09     Informações do PROBANDO (preencha ou anexe ficha/etiqueta)
10      Informações da amostra 3 

*Nome completo *DN *Data da coleta
Tipo de  amostra    Sangue    Saliva  

* Masculino  * Feminino
* Indicação do teste (especifique o nome da doença ou fenótipo):

11    Assinatura 1+2
12        Autorização do provedor de saúde 

Ao assinar este formulário, solicito voluntariamente que a IGENOMIX realize o teste WES indicado (ver campo 01). Li e 
recebi uma cópia do documento de consentimento do meu prestador de serviços. Os riscos, benefícios e limitações 
deste teste foram adequadamente explicados a mim.  

Por favor, verifique o consentimento informado. 

Eu comprovo que o paciente e as informações médicas neste formulário estão 
completas e corretas de acordo com o meu conhecimento e que solicitei o teste WES 
(ver campo 01) com base  na minha avaliação profissional. Analisei as limitações deste 
teste e respondi a todas as perguntas da melhor maneira possível. Entendo que a 
IGENOMIX, Inc. ou suas empresas, agentes ou contratados podem solicitar informações 
adicionais e concordo em fornecê-las conforme necessário para fins de reembolso. 

Eu autorizo o teste WES para este paciente 

*Assinatura 1  *Assinatura 2

Data    Data 

*Assinatura do médico

    Data  

Email 1 para recebimento do laudo 

Email 2 para recebimento do laudo Email do médico para recebimento do laudo 

 *CPF:

 ID: *CPF:

ID: *CPF:
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Informação clínica* Preencha os campos a seguir para os testes WES para Diagnóstico (Somente Probando e TRIO)

As amostras para WES para Diagnóstico não serão processadas se os campos abaixo não 

estiverem preenchidos corretamente 

INFORMAÇÃO CLÍNICA 

INDICAÇÕES PARA O TESTE 

Por favor, liste os achados clínicos mais relevantes do paciente (probando) para a identificação de um distúrbio genético específico. Anexe os registros médicos relativos 

aos achados clínicos do probando (as informações clínicas detalhadas são críticas para uma interpretação precisa do teste). 

Análise genética prévia relevante: 

Array CGH Cariótipo X-frágil Gene único Painel de genes Triagem metabólica 

Outro  

*Por favor, envie uma cópia do laudo do teste.

Genes de interesse/Diagnóstico diferencial: 

Histórico familiar (Por favor, anexe o pedigree): 

Lembre-se de indicar o probando com uma seta e indicar quais membros da família também estão enviando amostras para o laboratório. Por favor, especifique se os membros 

da família são ou não afetados com a mesma condição do probando ou não afetados. Certifique-se de indicar quaisquer relacionamentos consanguíneos conhecidos. 

Histórico familiar indisponível/desconhecido 
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Informação clínica* Preencha os campos a seguir para os testes WES para Diagnóstico (Somente Probando e TRIO)

As amostras para WES para Diagnóstico não serão processadas se os campos abaixo não estiverem 

preenchidos corretamente 

Por favor, marque na lista abaixo os achados clínicos presentes no teste. 

Achados pré-natais/Recém nascido 

Achados anormais no ultrassom (por favor, listar) 

Defeito cardíaco 

Hérnia diafragmática congênita 

Higroma cístico 

Encefalocele 

Translucência nucal aumentada 

Restrição de crescimento intrauterino (RCIU) 

Macrossomia 

Defeito do tubo neural 

Hidropsia fetal não imune 

Oligodrâmnio 

Onfalocele 

Polidrâmnio 

Prematuridade - idade gestacional ao nascimento (por favor, indicar) 

Achados esqueléticos 

Natimorto 

Morte infantil súbita 

Exposição a teratógenos 

Outro:   

Achados neuromusculares 

Movimentos anormais 

Alzheimer/Demência 

Arreflexia, hiporflexia, hiperreflexia 

Ataxia 

Coréia 

Distonia 

Encefalopatia 

Intolerância ao exercício/Fadiga 

Heterotopia 

Hipertonia 

Hipotonia 

Distrofia muscular 

Fraqueza muscular 

Neuropatia 

Parkinson 

Convulsões/Epilepsia (por favor, especificar) 

Enxaqueca severa/Dores de cabeça 

Espasticidade 

AVC/Episódios de AVC 

Torcicolo 

Outro:   

Achados desenvolvimentais e comportamentais 

Transtorno de déficit de atenção/Hiperatividade (TDAH) 

Transtorno do espectro autista/Características autistas 

Atraso motor 

Atraso de fala e desenvolvimento da linguagem 

Regressão de desenvolvimento 

Atraso de desenvolvimento (peso) 

Atraso de desenvolvimento global 

Incapacidade intellectual 

Incapacidade de aprendizagem 

Comportamentos estereotipados 

Desordem psiquiátrica 

Outro:   

Achados craniofaciais 

Alteração do nariz externo 

Alteração da fissura palpebral 

Alteração do philtrum 

Anomalia dos dentes 

Cisto de fenda branquial 

Atresia coanal 

Fenda labial e/ou palatina 

Características faciais grosseiras 

Craniossinostose (por favor, especificar) 

Atraso no fechamento de fontanelas 

Prega epicântica 

Ponte nasal larga 

Bossagem frontal (osso frontal saliente do crânio) 

Microssomia hemifacial 

Hipertelorismo 

Hipotelorismo 

Comissuras labiais 

Orelhas de baixa implantação 

Macrocefalia 

Macroglossia 

Hipoplasia malar 

Microcefalia 

Micrognatia 

Microtia 

Alteração celular auricular 

Prognatismo 

Columela proeminente 

Defeito do couro cabeludo 

Pescoço largo ou alado 

Outro:   

Achados esqueléticos 

Ausência / Hipoplasia das clavículas 

Aracnodactilia 

Camptodactilia 

Clinodactilia 

Pé torto (Talipes Equinovarus) 

Hemi-hipertrofia 

Displasia do quadril 

Contraturas conjuntas 

Hipermobilidade articular / Hiperextensibilidade 

Cifose 

Hipoplasia de membros (por favor, especificar) 

Lordose 

Baixa densidade óssea 

Oligodactlia 

Pectus carinatum ou excavatum 

Polidactilia 

Fraturas excessivas/recorrentes 

Escoliose 

Estatura baixa 

Displasia esquelética 

Sindactilia 

Estatura alta 

Anormalidade vertebral 

Outro:   

Achados estruturais cerebrais 

Alteração da substância branca cerebral 

Alteração dos gânglios basais 

Alteração do tronco encefálico 

Agenesia do corpo caloso 

Aplasia / Hipoplasia do cerebelo 

Atrofia cerebral 

Desmielinização cerebral / Hipomielinização 

Displasia cortical 

Encefalocele 

Holoprosencefalia 

Hidrocefalia 

Leucoencefalopatia 

Lissencefalia 

Paquigiria 

Polimicrogiria 

Ventriculomegalia 

Outro:   



WES 
Sequenciamento 

Completo do 

Exoma 

Title: WES Requisition Form Code/Version: BR_L_F_WES_001_PT_V1.0 Page 4/5 
Author (Name): Dr. R. Chupra; PhD; Dr. R. 
Khajuria; Dr. D. Valbuena, T. Ali, P. Motta 

Authorized by (Name): 
Marcia Riboldi 

Date of issue:  
06/02/2020 

Date of next review:  
06/02/2021 

Informação clínica* Preencha os campos a seguir para os testes WES para Diagnóstico (Somente Probando e TRIO)

As amostras para WES para Diagnóstico não serão processadas se os campos abaixo não 

estiverem preenchidos corretamente 

Por favor, marque na lista abaixo os achados clínicos presentes no teste. 

Achados auditivos 

Alteração do pavilhão 

Perda auditiva condutiva (indicar se é congênita e / ou 

bilateral) 

Vincos do lóbulo da orelha 

Seio pré-auricular 

Marcas auriculares 

Malformação da orelha externa 

Perda auditiva (tipo desconhecido) 

Perda auditiva mista (por favor, indicar se é congênita 

e / ou bilateral) 

Perda progressiva ou estática 

Perda auditiva neurossensorial (indicar se é congênita 

e / ou bilateral) 

Outro:  

Achados endócrinos 

Alteração das glândulas supra-renais 

Assimetria de crescimento 

Puberdade tardia 

Diabetes insipidus 

Diabetes mellitus 

Puberdade precoce 

Insuficiência pancreática exócrina 

Diabetes gestacional 

Desequilíbrio hormonal (crescimento, sexo) 

Hipercalemia 

Hiperparatireoidismo 

Hipertireoidismo 

Hipocalcemia 

Hipogonadismo 

Hipoparatireoidismo 

Hipotireoidismo 

Imunodeficiência 

Obesidade 

Organomegalia 

Atraso crescimento pós-natal 

Outro:   

Achados oftalmológicos 

Aniridia 

Anoftalmia 

Blefarofimose 

Cegueira 

Esclera azul 

Catarata (por favor, indicar se é congênita e/ou 

bilateral) 

Coloboma 

Hipertrofia congênita do epitélio pigmentar da 

retina (HCEPR) 

Ectopia lentis 

Pálpebras evertidas 

Glaucoma 

Pálpebras encobertas 

Anormalidade da íris 

Ceratocone na microcórnea 

Defeito lacrimal 

Nódulos de Lisch 

Microftalmia / Anoftalmia 

Miopia 

Nistagmo 

Atrofia óptica 

Ptose 

Distúrbio retiniano 

Retinite pigmentosa 

Estrabismo 

Outro:   

Achados metabólicos 

Acidose 

Carnitina plasmática diminuída 

Alanina elevada 

Piruvato elevado 

Níveis alterados de creatina 

fosfoquinase (CPK) 

Hiperamonemia 

Hiperglicemia 

Hiperfenilalaninemia 

Hipoamonemia 

Hipoglicemia 

Cetose 

Acidose lática/Acidemia 

Doença mitocondrial 

Acidúria orgânica 

Outro:   

Achados dermatológicos 

Bolhas anormais da pele ou mucosa 

Vincos anormais 

Textura anormal do cabelo (frágil, grosso, encaracolado / seco) 

Anormalidade das unhas 

Ausência de glândulas sudoríparas 

Alopecia 

Angioceratoma 

Nevos atípicos 

Manchas café com leite 

Cutis marmorata 

Eczema/pele seca 

Hipertricose generalizada 

Hemangioma 

Hirsutismo 

Pele hiperextensível 

Máculas hipermelanóticas 

Hiperpigmentação da pele 

Hipopigmentação da pele 

Ictiose 

Sarda axilar ou inguinal 

Pele solta e redundante 

Múltiplos lentigos 

Hipoplasia das unhas ou displasia 

Infecções cutâneas recorrentes 

Lesões recorrentes/marcas 

Erupção cutânea 

Telangiectasias 

Pele fina 

Malformação vascular 

Outro:   

Achados imunológicos 

Alteração de imunoglobulinas 

Alteração de macrófagos 

Alergias 

Doença autoimune 

Infecções crônicas 

Inflamação difusa 

Doença de Graves 

Tireoidite de Hashimoto 

Hipogamaglobulinemia 

Lupus (SLE, lúpus eritematoso sistêmico) 

Alteração de linfonodos 

Infecções atípicas ou recorrentes 

Febres recorrentes inexplicadas 

Artrite reumatoide 

Síndrome de Sjogren 

Hipoplasia do timo 

Outro:   
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Informação clínica* Preencha os campos a seguir para os testes WES para Diagnóstico (Somente Probando e TRIO)

As amostras para WES para Diagnóstico não serão processadas se os campos abaixo não 

estiverem preenchidos corretamente 

Por favor, marque na lista abaixo os achados clínicos presentes no teste. 

Achados cardiovasculares 

ECG anormal 

Anormalidade do ventrículo cardíaco 

Anormalidade da válvula 

Aneurisma 

Dilatação da raiz aórtica 

Arritmia / defeito de condução 

Malformação arteriovenosa 

Defeito do septo atrial 

Rabdomiossarcoma cardíaco 

Anomalia do seio coronariano 

Cardiomiopatia 

Coarctação da aorta 

Hérnia diafragmática 

Ataque cardíaco (infarto do miocárdio) 

Doença cardíaca 

Hipertensão 

Coração esquerdo hipoplásico 

Prolapso da válvula mitral 

Forame oval patente 

Tetralogia de Fallot 

Defeito do septo ventricular 

Outro:   

Achados hematológicos 

Anemia 

Falência medular 

Transtorno de coagulação (por favor especifique) 

Diminuição do volume médio de plaquetas 

Macrocitose eritrocitária 

Hematomas excessivos 

Hematoma 

Hemofilia 

Sobrecarga de ferro 

Leucopenia 

Macrotrombocitopenia 

Neutropenia (congênita, crônica, ciclíca) 

Aplasia pura de células vermelhas (aplástica ou hipoplástica) 

Anemia falciforme 

Esferocitose 

Talassemia 

Trombocitopenia 

Trombose 

Outro:   

Achados pulmonares 

Apnéia 

Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) 

Fibrose cística 

Hiperventilação 

Hipoventilação 

Fibrose pulmonar 

Pneumotórax (pulmão colapsado) 

Infecções recorrentes do trato respiratório superior 

Falha respiratória 

Insuficiência respiratória 

Outro:   

Achados geniturinários 

Alterações do rim 

Alterações do escroto 

Alterações do testículo 

Alterações do ureter 

Alterações da uretra 

Genitália ambígua 

Amenorreia 

Defeitos anais 

Insensibilidade androgênica 

Útero bicorno 

Escroto bífido 

Hiperplasia adrenal congênita 

Criptorquidismo 

Hidronefrose 

Hipogenitalismo 

Hipoplasia de grandes lábios 

Hipospadias 

Cisto(s) renal (is) 

Insuficiência renal 

Micropênis 

Insuficiência ovariana prematura/falha 

Reversão sexual 

Atresia vaginal 

Outro:   

Achados gastrointestinais 

Função hepática alterada 

Atresia anal /polisplenia 

Proliferação de ductos biliares 

Atresia biliar 

Constipação crônica 

Diarreia crônica 

Cirrose 

Doença de Crohn 

Atraso no esvaziamento gástrico 

Hérnia diafragmática 

Diarreia 

Esofagite eosinofílica 

Vômitos episódicos ou recorrentes 

Atresia esofágica 

Refluxo gastroesofágico 

Gastroparesia 

Gastrosquise / Onfalocele 

Falência hepática 

Hepatomegalia 

Heterotaxia 

Doença de Hirschsprung 

Doença inflamatória intestinal 

Má-rotação intestinal 

Pseudo-obstrução intestinal 

Icterícia 

Cistos hepáticos 

Falha hepática 

Pancreatite 

Pólipos (por favor, indicar a localização) 

Estenose pilórica 

Esplenomegalia 

Fístula traqueoesofágica 

Colite ulcerativa 

Outro:   

Achados oncológicos / malignidade 

(inclua idade (s) de início) 

Câncer de mama 

Câncer colorretal 

Câncer da trompa de Falópio 

Leucemia 

Câncer de pulmão 

Linfoma 

Melanoma 

Câncer de ovário 

Câncer pancreático 

Carcinoma peritoneal primário 

Câncer de próstata 

Outro:   
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