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Consentimento informado para teste genético: WES para diagnóstico, 

Sequenciamento do Exoma (DIAGNÓSTICO) 
 

DESCRIÇÃO, FINALIDADE E VANTAGENS DA REALIZAÇÃO DA ANÁLISE 

Em geral, um teste genético consiste em processar uma amostra biológica para obter e analisar o material genético (cromossomos e / ou genes), 
a fim de procurar por alterações ou mudanças - mutações na sequência do DNA - que possam explicar a presença de uma doença ou o risco de 
desenvolvimento e / ou  risco de transmissão à descendência. 

O SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA ou WES para Diagnóstico, avalia todos os genes com descrição fenotípica e base molecular 

conhecidos no banco de dados OMIM (https://omim.org/statistics/entry), e especificamente, suas regiões gênicas conhecidas como éxons. Os 

éxons são as partes dos genes que contêm as principais informações necessárias para formar proteínas; em geral, para todos os genes, estima-

se que 85% das mutações monogênicas causadoras de doenças sejam encontradas nos éxons. 

O método usado no teste de WES é chamado Sequenciamento de Nova Geração ou NGS. Usando o NGS, as informações podem ser 
obtidas a partir de milhões de fragmentos de DNA e isto consiste em um conjunto de ferramentas de biologia molecular e análise bioinformática. 
Existem duas abordagens diferentes: WES para Diagnóstico e WES Triagem de Portadores. Este formulário de consentimento se refere 
ao teste WES para Diagnóstico. 
 
WES para diagnóstico. O principal objetivo deste teste é fornecer um diagnóstico molecular, para identificar uma mutação (s) que 
explica os sintomas de uma doença genética rara presente em um indivíduo clinicamente afetado, reconhecido como o probando ou caso 
índice. Um resultado positivo confirmará a condição genética e poderá fornecer progressão clínica específica, estratégias de manejo e estabelecer 
o risco de recorrência. Geralmente, os casos hereditários terão risco de recorrência entre 25-50%, dependendo do modo de herança (recessivo vs 
dominante); os resultados do teste podem também determinar se o probando é um caso esporádico, isto é, um risco de recorrência muito baixo 
para futuros irmãos. No entanto, um caso índice afetado devido a uma genética esporadicamente ainda terá alto risco genético em sua futura 
prole. 
 
O WES para diagnóstico pode ser realizado apenas para o paciente probando, mas devido ao grande conteúdo de informação 
genética, a análise TRIO é a abordagem diagnóstica recomendada pelo WES, ou seja, realizar a análise simultaneamente para o 
probando e seus pais. A informação genética obtida dos exomas maternos e paternos ajudará a filtrar as informações encontradas no exoma 
do paciente índice. De acordo com a literatura científica e médica mais recente, o sequenciamento de exoma tem um rendimento 
diagnóstico em torno de 30% quando uma análise TRIO foi realizada; em geral, uma análise somente do probando atinge uma 
taxa de detecção mais baixa. Este rendimento irá variar dependendo da condição genética suspeita não diagnosticada e dos 
estudos clínicos anteriores. 
 
Um WES para diagnóstico positivo significa que uma ou mais mutações foram identificadas em um gene (s) associado ao fenótipo da 
doença em estudo. Este cenário permitirá fornecer aconselhamento genético ou orientação pessoal sobre possíveis tratamentos médicos, 
progressão da doença, reprodução ou prevenção ou estratégias e potenciais implicações para outros membros familiares. 
Um WES para diagnóstico negativo não confirmará a origem genética da doença em estudo. No entanto, este resultado não exclui a origem 
genética e nem elimina necessariamente o risco para futuros descendentes. Um resultado negativo pode ser explicado por várias causas, incluindo 
conhecimento genético limitado e limitações associadas à metodologia utilizada (ver limitações de teste abaixo). 
 
Com base nas últimas evidências, todos os indivíduos são portadores de um número variável de alterações em diferentes genes. A maioria dessas 
alterações é frequente e não tem relevância clínica (são classificadas como polimorfismos); outras alterações são menos frequentes e até hoje 
difíceis ou impossíveis de classificar, ou seja, saber se possuem importância clínica ou não (são classificadas como alterações ou variantes de 
significado clínico incerto); além disso,  existem variantes presentes em baixas frequências - muito poucos indivíduos são portadores dessas 
alterações - que geralmente estão associadas ou são a causa de doenças hereditárias (variantes patogênicas ou provavelmente 
patogênicas). O teste de WES encontrará várias alterações em algumas ou todas essas categorias, mas apenas as alterações patogênicas 
serão reportadas como resultado positivo, incluindo aconselhamento genético. 
 
Portanto, um WES para Diagnóstico pode identificar: 
 

a. Alterações no DNA sem relevância clínica, geralmente descritas previamente (em outros indivíduos); essas alterações ou polimorfismos 
NÃO serão incluídos no relatório de resultados do teste. 

 
b. Alterações no DNA que são raras na população (descritas em poucos indivíduos ou não descritas), para as quais uma interpretação 
clínica não pode ser dada; essas alterações ou variantes de significado incerto NÃO serão incluídas no relatório de resultados do 
teste. 
 
c. Alterações no DNA classificadas como alterações patogênicas ou provavelmente patogênicas presentes em genes não relacionados à 
doença em estudo; esses achados são considerados como achados secundários e NÃO serão incluídos no relatório de resultados do 
teste, exceto se solicitados especificamente. 

d. Alterações no DNA classificadas como alterações patogênicas ou provavelmente patogênicas presentes em genes relacionados à doença 
em estudo; esses achados são considerados como achados primários e serão incluídos no relatório de resultados do teste. 

PROCEDIMENTOS, RISCOS E LIMITAÇÕES 

O procedimento ou método para realizar o teste segue abaixo: 

 

1. Obtenção de DNA de uma amostra biológica (geralmente sangue ou saliva) 

2. Captura das regiões do genoma de interesse (EXOMA) 

3. Amplificação e sequenciamento por NGS das regiões capturadas 

4. Análise bioinformática de dados. 
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5. Interpretação clínica das alterações de sequência para todos os genes OMIM com descrição do fenótipo e base molecular conhecidos, 

focando a análise naquelas alterações relacionadas ao fenótipo da doença em estudo. A interpretação da variante seguirá as 

recomendações de consenso conjunto da ACMG / AMP sobre padrões e diretrizes para a interpretação de variantes. Inclui os usos de 

bancos de dados e sites públicos (ExAc, Clinvar, Decipher ...) e privados (HGMD Professional, Varsome…). 

Por favor, para evitar um atraso no processamento da amostra, preencha o documento de requisição do teste corretamente. Caso contrário, a 
análise pode ser adiada até que as informações necessárias sejam fornecidas ao laboratório. 

Devido à complexidade dos testes genéticos e às implicações importantes dos resultados dos testes, os resultados só serão comunicados através 
de um médico especialista ou um geneticista. Os relatórios de resultados serão estritamente confidenciais. 

Os benefícios clínicos de um teste de WES são consideráveis, mas algumas limitações estão presentes até mesmo com precisão, com base nas 
últimas informações médicas e científicas disponíveis: 
 

a) O WES para Diagnóstico analisa todos os genes conhecidos, ou seja, os genes incluídos no site do OMIM 
(https://omim.org/statistics/entry) com descrição do fenótipo e base molecular conhecidos. A informação sobre este gene será 
atualizada periodicamente. 
 

b) O WES para Diagnóstico não inclui a análise de (i) doenças multifatoriais; (ii) DNA mitocondrial; (iii) doenças autossômicas 
dominantes; (iv) herança digênica. 
 

c) O WES para Diagnóstico não contempla mutações devido a grandes rearranjos gênicos, localizadas em regiões reguladoras ou 
regiões intrônicas profundas, nem mutações causadas por expansão de repetição de trinucleotídeos, exceto se especificado no 
método. 

 
d) Um resultado negativo do teste WES não exclui: 

 
i. Doença genética devido às mutações em genes ou regiões não testados. 
 
ii. Presença de mosaicismo (diferenças no DNA entre os tecidos); eles podem ser somáticos ou germinativos. Em qualquer caso, 
a incidência é muito baixa. 
 

Os resultados estarão disponíveis em cerca de 30 dias úteis. Um pequeno número de amostras pode sofrer atrasos em graus 
variados devido a circunstâncias imprevisíveis. Se este for o caso, o responsável pelo caso será informado do atraso ou, na sua 
ausência, dos próprios pacientes. 
 

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 o colaborador 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.br, ou esta informação pode ser fornecida a você mediante solicitação enviando um 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 por você; (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 relatório laudo emitido. 

De acordo com as leis sobre a proteção de dados pessoais, 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 16/08/2020 (“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 
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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 

referido teste. 

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 viu me permitiu fazer comentários, esclarecendo quaisquer 
questões levantadas por mim, me informando que eu poderia retirar livremente meu consentimento a qualquer momento. 

Estou satisfeito com a informação recebida e concordo livremente com a realização de uma coleta de sangue ou saliva na clínica/laboratório para 

enviar essa amostra para a Igenomix para que o diagnóstico possa ser realizado. 

Também aceito que os resultados do(s) teste(s) possam ser enviados ao meu médico, para que ele ou ela possa aconselhar-me sobre o tratamento 

adequado. 

 

 


