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Formulário de Requisição 

INFORMAÇÃO DA GRÁVIDA DADOS DO MÉDICO PRESCRITOR 

Nome * *Campos de Preenchimento Obrigatório Nome * Nº Cédula Profissional 

Apelido* Email Telefone 

Email Telefone Clínica FAX 

Morada Morada 

BI/Cartão de Cidadão Sexo Outro Médico (cópia) FAX/Email 

neoBona – Marque com   a opção mais adequada para a sua paciente 

Gravidez única ou gemelar (até 2 gémeos) Gravidez única 

□ neoBona
● Trissomias 21, 18, 13

□ Sexo Fetal (Presença do cromossoma Y). Indicar no caso de querer saber

Determina o sexo do feto em gravidez única. Em caso de gravidez gemelar, se é
detetado o cromossoma Y, pode ser estabelecido que pelo menos um dos fetos é do
sexo masculino. Caso contrário, conclui-se que ambos os fetos são de sexo feminino.

□ neoBona Advanced
● Trissomias 21, 18, 13
● Aneuploidias dos Cromossomas Sexuais X, Y
● Sexo Fetal

INFORMAÇÃO CLÍNICA 

Data de Nascimento da Grávida*:          /          /    (dia/mês/ano) 

Número do processo Clínico:  
Peso  kg Altura             cm Repetição*:    □ Não   □ Sim

Idade Gestacional*:           semanas          dias□ 

 Determinada a*:         /         /     (dia/mês/ano)

Determina por*: □ DUM □ Ecografia (CRL) 

□ Data de Transferência (FIV)

Número de fetos*:   □ 1       □ 2  

□ Gravidez gemelar inicial, com gémeo evanescente

Gravidez por FIV*:     □ Não      □ Sim Se FIV, Ovócitos*:   □ da própria       □ Dador Idade da Dadora aquando da recolha*:   anos 

Indicação Clínica*:  □  Idade materna avançada □ Ecografia com anomalias □ Teste de  Rastreio do 1º trimestre positivo(1/  ) 

□ Historia Clínica □ Ansiedade Materna □ Outra:

ASSINATURA DO MÉDICO 

Com base nas indicações acima, solicito o teste neoBona® com o objetivo de orientação clínica da grávida e confirmo que todos os dados contidos neste formulário são 
verdadeiros. Confirmo a receção do consentimento informado da grávida. 

Assinatura do médico*: Data:     /          /     (dia/mês/ano) 

CONSENTIMENTO INFORMADO DA GRÁVIDA 

Ao assinar este formulário, reconheço que li e aceito as informações contidas em todas as páginas, ou que o documento me foi lido e que eu compreendi o seu conteúdo. 
Recebi o aconselhamento genético do meu médico, ou de médico Geneticista designado pelo meu médico, sobre a finalidade do teste e seus possíveis riscos e limitações. 
Foi-me dada a oportunidade de retirar todas as dúvidas, recebi respostas para todas as minhas perguntas e foi-me dado tempo suficiente para refletir sobre a informação 
e sobre a minha decisão de submissão a este teste de rastreio. Autorizo a realização do teste e discutirei os resultados e acompanhamento médico apropriado com meu 
médico assistente. Fui informada, e aceito, que neoBona® é um teste de rastreio e que um resultado "anormal" não significa necessariamente que o feto tem uma 
anomalia cromossómica. Da mesma forma, entendo que um resultado "normal" não exclui totalmente a possibilidade de uma anomalia cromossómica. Fui informada, 
e aceito, que esse teste revela o sexo do feto, se a opção "Sexo Fetal" for selecionada. Compreendo e aceito que apenas o teste clínico solicitado no presente 
formulário, e nenhum outro teste, será realizado com a minha amostra de sangue, sem o meu consentimento. Concordo com o acima exposto e autorizo a SYNLAB a 
realizar o teste neoBona®. 

Em conformidade com a Lei 67/98 de Proteção de Dados Pessoais e com a Lei12/2005 da Informação Genética Pessoal e Informação de saúde, informamos que a sua identidade e dados pessoais 
relacionados com a saúde serão incorporados num arquivo detido pela SYNLAB DIAGNOSTICOS GLOBALES SA, A- 59845875 com endereço registado na C/Verge de Guadalupe 18, 08950 - 
Esplugues de Llobregat, Espanha, e será usado apenas para lhe fornecer os cuidados de saúde requisitados. Pode exercer os direitos de acesso, retificação, cancelamento e oposição aos dados 
enviando um e-mail para atencion.cliente@labco.eu. 

Assinatura da paciente*: Data:  /          /     (dia/mês/ano) 

DETALHES DE FATURAÇÃO 

□ Paciente____________ □ Companhia de Seguros:_____________ □ Clínica______________  □  Outro:  ____________________

DADOS A PREENCHER PELO LABORATÓRIO 

Centro de Colheita:   Data e hora da colheita*:          /     /       (dia/mês/ano)

Código do Centro: Idade gestacional à data da colheita*:      __ semanas          dias 

ETIQUETA COM CÓDIGO 
DE BARRAS NEOBONA

Teste Pré-Natal Não Invasivo Código de Cliente: ____________

ETIQUETA COM CÓDIGO 
DE BARRAS INTERNA

FEMININO 

mailto:atencion.cliente@labco.eu
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Consentimento Informado 
(Entregar com a Requisição Médica) 

O neoBona® é um teste de rastreio pré-natal não-invasivo desenvolvido em laboratório, que analisa o ADN livre proveniente das células do feto 
(placenta) no sangue da mãe, de forma a estimar o risco de anomalias cromossómicas específicas no feto. O aconselhamento genético por um médico 
ou um especialista em genética é recomendado na explicação do teste, do seu resultado e das suas possíveis implicações. 

O teste pré-natal neoBona® é realizado por "sequenciação massiva paralela de ADN com emparelhamento e leitura bidirecional" que lê e 
determina a fração de ADN fetal. Esta análise é realizada nos laboratórios europeus SYNLAB. O teste determina o risco de trissomia 21, 18 e 13 no 
feto, bem como o sexo do feto se especificamente solicitado. “Trissomia “é o termo utilizado para descrever a presença anormal de três cópias de 
um cromossoma específico (são normalmente esperadas apenas duas cópias): 

 Trissomia 21 ocorre devido a uma cópia adicional do cromossoma 21 e causa o Síndrome de Down, que é diagnosticado em cerca de um em
cada 750 recém-nascidos. As crianças com Síndrome de Down podem ter deficiência intelectual ligeira a moderada, defeitos cardíacos e/ou 
outros problemas.

 Trissomia 18 ocorre devido a uma cópia adicional do cromossoma 18 e causa o Síndrome de Edwards, que ocorre em cerca de um em cada 
7000 recém-nascidos. A maioria destas gestações terminam em abortamento espontâneo. O Síndrome de Edwards caracteriza-se por um
atraso mental grave e uma grande variedade de malformações. A maioria das crianças afetadas não sobrevive ao primeiro ano de vida.

 Trissomia 13 ocorre devido a uma cópia adicional do cromossoma 13 e causa o Síndrome de Patau. As crianças com Síndrome de Patau têm 
atraso mental grave, podem apresentar graves malformações cardíacas congénitas, bem como outras patologias, e raramente sobrevivem
além de 1 ano de idade. Estima-se que um em cada 15.000 recém-nascidos tenha síndrome de Patau.

O teste neoBona® Advanced é realizado por "sequenciação massiva paralela de ADN com emparelhamento e leitura bidirecional” que lê e 
determina a fração de ADN fetal. Esta técnica é realizada nos laboratórios europeus SYNLAB. O teste estima o risco de trissomia 21,18 e 13 no feto, 
e também avalia os cromossomas X e Y, fornecendo informações sobre potenciais aneuploidias destes cromossomas sexuais e o sexo do feto. 

 As aneuploidias (variação do número) dos cromossomas sexuais (X, Y) estão associadas a diversas situações clínicas, incluindo Síndrome de 
Turner (Monossomia X), de Klinefelter (XXY), do Duplo Y (XYY) e Trissomia X (XXX). As consequências clínicas são geralmente muito menos 
graves do que as trissomias descritas acima, e a maioria dos casos de anomalias dos cromossomas sexuais são compatíveis com expectativa 
de vida normal não sendo, muitas vezes, diagnosticados e passando despercebidos.

Para ser elegível para o teste neoBona®, a grávida deve ter pelo menos 10 semanas de gestação (10s + 0d) ou mais, com gestação única ou gemelar 
(até 2 fetos), resultante de conceção natural ou a partir de fertilização in vitro (FIV), incluindo gestações após doação de óvulos da própria ou de 
dadora. Grávidas com mais de dois fetos não são elegíveis. O teste pode ser utilizado em gravidez gemelar com gémeo evanescente ou de redução 
fetal, embora nestas situações possa haver um risco aumentado de um resultado falso positivo ou falso negativo. 

Para ser elegível para realizar o teste neoBona® Advanced, a grávida deve ter, pelo menos, 10 semanas de gestação (10s + 0d) ou mais, com gestação 
única resultante de conceção natural ou a partir de fertilização in vitro (FIV), incluindo gestações após doação de óvulos da própria ou de dadora. As 
grávidas com mais de um feto não são elegíveis para este teste. 

O neoBona® é um teste de rastreio que apenas analisa anomalias cromossómicas específicas e não deve ser utilizado nem é válido enquanto teste 
de diagnóstico, ou para a deteção de mosaicismo, trissomias parciais ou translocações. Sendo um teste de rastreio, o neoBona® tem limitações, 
incluindo resultados falsos positivos e negativos. Fetos com um número de cromossomas euploide (não-trissómico) podem ocasionalmente ser 
classificados como "compatíveis com a presença de trissomia" (resultado falso positivo). Um resultado de teste "compatível com presença de 
trissomia" e/ou outros indicadores clínicos e/ou ecográficos sugestivos de uma anomalia cromossómica devem ser sempre confirmados por uma 
técnica de diagnóstico pré-natal invasivo (por exemplo amniocentese ou biópsia das vilosidades) e cariótipo fetal ou outras técnicas de diagnóstico 
genético, e com ecografia se apropriado. Por outro lado, nem todos as trissomias serão detetadas. Em raras ocasiões, um feto com uma aneuploidia 
pode ser classificado como "compatível com a ausência de aneuploidia" (resultado falso negativo). Um resultado de teste normal não elimina a 
possibilidade de o feto poder ter outras anomalias cromossómicas ou defeitos congénitos, nem pode garantir um feto saudável. 

Os resultados dos testes neoBona® devem sempre ser interpretados no contexto de outros elementos clínicos e recomenda-se que sejam 
comunicados à grávida por um profissional de saúde numa consulta adequada. 

O resultado do teste é confidencial. Os resultados só serão cedidos ao seu médico ou outro profissional de saúde envolvido na sua assistência médica, 
a menos que a comunicação desta informação seja exigida por uma autoridade judicial ou administrativa competente, por lei, e/ou autorizadas 
pela legislação aplicável. A SYNLAB não fornece aconselhamento genético diretamente aos pacientes. O resultado pode, ocasionalmente, ser 
atrasado ou uma segunda amostra ser necessária. Embora raro, há sempre uma possibilidade de que um resultado não possa ser obtido devido à 
quantidade de material genético fetal ser insuficiente. 

De acordo com as boas práticas e padrões de qualidade para os laboratórios de análises clínicas e de genética, a utente reconhece que a SYNLAB 
pode usar a amostra de forma anónima (a menos que proibido pela legislação aplicável) para fins de investigação. Esta utilização pode resultar 
no desenvolvimento de produtos e serviços comerciais. O paciente não receberá aviso de qualquer utilização específica nem qualquer 
compensação por essa utilização. Todas as utilizações estarão em conformidade com a legislação aplicável. 

 Marque a caixa se não quer que a sua amostra seja utilizada para efeitos de investigação.

Em conformidade com a Lei 12/2005 de 26 de janeiro, artigo 18, a colheita de produtos biológicos e obtenção de ADN para testes genéticos devem ser objeto de consentimento informado 
separado para fins assistenciais e de investigação.  A assinatura do utente neste formulário de consentimento é destinada a cumprir este requisito legal. 

Nome*:  

Assinatura da grávida*: Data:      /          /     (dia/mês/ano)

Teste Pré-Natal Não Invasivo 
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