
identificação da grávida

nome            data de nascimento        /        /

email                                 telemóvel          data de colheita            /        / 

identificação da entidade requisitante

médico requisitante           data próx. consulta        /        / 

tel.                                                           email / morada para envio do resultado

informação clínica e história familiar

etnia:    caucasiana         negra         asiática sul         asiática oriental         mistura entre:    

peso actual (kg)             peso antes de engravidar (kg)              altura (m)                 data provável do parto (dpp)       /        /

hábitos tabágicos    s    n      diabetes    tipo 1    tipo 2

paridade :    nulípara         multípara (com gravidezes > 23 semanas)                  abortos anteriores   s    n

fez rastreio pré-natal em gravidezes anteriores   s    n        se sim, qual o resultado:   positivo     negativo

trissomias prévias:  t 21   t 18   t 13      filhos nascidos com defeitos do tubo neural:  s   n     se sim, que tipo de dtn?

patologias autoimunes     s    n         se sim, qual:    sle     saf    outra:       

concepção:     espontânea      fiv (gift/icsi)       inseminação artificial (aih/aid)

se fiv:   óvulos   própria (data colheita óvulos        /         /        )        dadora (idade ou dn da dadora:        )      

ovulação:     espontânea      induzida farmacologicamente

informação ecográfica

médico ecografista              fmf id: 

data da ecografia         /         /         local da ecografia:                                                data da última menstruação (dum)       /        /      

idade gestacional    pela data da última menstruação (dum):                                             pela ecografia:

gravidez:       única          múltipla          bicoriónica          biamnótica

sexo do feto:     f      m comprimento crânio-caudal [crl] (mm)                  transluscência da nuca [nt] (mm) 

diâmetro biparietal [dbp] (mm)            frequência cardíaca fetal:

ossos do nariz (nb):      presentes      ausentes      hipoplásico

pulsatilidade artéria uterina (ua-pi)    esquerda  pi:            psv (cm/s)                           direita  pi:            psv (cm/s)     

marcadores ecográficos:    holoprosencefalia      hernia diafragmatica      defeito septal atrio-ventricular   

 exonfalos      megabexiga>ou=7mm

história obstétrica - rastreio pré-eclâmpsia

informação sobre a gravidez anterior (>24 semanas):   pré-eclâmpsia    s    n         data do parto        /        /      

idade gestacional no parto:            semanas            dias              intervalo entre as gravidezes:             anos

hipertensão crónica    s    n     pressão arterial média (duas medições em cada braço) (map):

braço esquerdo:  sistólica    |           |           | braço direito:  sistólica    |           |           |      média:

braço esquerdo:  diastólica  |           |           | braço direito:  diastólica  |           |           |      média:

outras informações clínicas:                                                     mãe teve pré-eclâmpsia   s    n

  1º trimestre   8ª-13ªsemana + 6 dias · PAPP-A e ß-HCGlivre

  2º trimestre   14ª - 22ª semana · ß-hcg livre + AFP

consentimento informado: Autorizo a realização do(s) teste(s) acima indicado(s) sobre o(s) qual(s) fui previamente esclarecido de forma clara e objectiva. Autorizo a colheita  
e conservação da amostra biológica necessária à realização do(s) teste(s) genético(s) pelo Centro de Medicina Laboratorial Germano de Sousa ou, quando necessário, por outros laboratórios 
designados pelo mesmo. Autorizo que os dados constantes deste formulário sejam registados e tratados apenas por profissionais devidamente autorizados. Dou o meu consentimento para 
que o(s) resultado(s) sejam enviado(s) ao meu médico. Fui informado sobre o meu direito em revogar o consentimento em qualquer altura sem necessidade de justificação. 
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 rastreio pré-eclâmpsia 

 Aceito    Não aceito   Que a(s) amostra(s) biológica(s) possam ser usadas para investigação    

assinatura do utente ou representante legal assinatura médico contacto p/ envio de resultado

  1º trimestre   11ª-13ª semana + 6 dias · PIGF + PAPP-A

  2º trimestre  19ª-24ª semana + 6 dias · PIGF 

  3º trimestre   30ª-34ª semana + 6 dias · PIGF    35ª-37ª semana + 6 dias · PIGF

  sflt-1/plgf  >20 semanas

 diagnóstico pré-natal 
rastreio combinado
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