
Instruções de coleta e envio
Microarray (SNParray) em sangue periférico ou saliva

Opção 1. Sangue Periférico
Deverá ser coletado através do sistema a vácuo (vacutainer ou similar) e corretamente identificado:

1 Tubo c/ EDTA 4ml (tampa roxa) de cada um dos envolvidos  |  Jejum não obrigatório

Nome do Paciente:_________________________________________________________________________________________

02. Já foi realizado cariótipo do paciente:  (   ) não    (   ) sim, nome do laboratório:______________________________________ 

Solicitação de Exame MICROARRAY (SNParray) – Ficha Clínica

Data de Nascimento:_____/_____/_______Telefone: (     )_____________________e-mail:_______________________________      

Médico Solicitante:___________________________________________________________CRM:_________________________

Indicação do Exame (obrigatório):_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Resultado:_____________________________________________________

03. Há grau de parentesco entre os pais do paciente? (   ) não    (   ) sim, Qual?:________________________________________ 

04. Histórico familiar:  (   ) não    (   ) sim, em que grau de parentesco?________________________________________________

05. E quanto a abortos e malformações?  (   ) não    (   ) sim, em que grau de parentesco?________________________________

06. Informações clínicas - assinale a descendência do paciente:

(   ) Afrodescendente               (   ) Asiática               (   ) Caucasiano               (   ) Indígena

(   ) Judeu Ashkenazi               (   ) Outros Judeus               (   ) Portuguesa ou Espanhola               (   ) Outros

Resultado disponível em 30 dias após o recebimento da amostra.

www.laboratoriogenia.com.br

Opção 2. Saliva
Deverá ser coletado através do sistema de swab bucal (solicite kit específico):

1 swab bucal (kit oralcollect DNA) para cada paciente.
Por um período de 1 hora antes da coleta, NÃO beber, comer, fumar, mascar chiclete ou escovar os dentes.

Esfregar a extremidade do swab bucal 10 vezes em cada lado da parede interna da bochecha,
conforme indicadao no verso do kit.

O material (sangue ou saliva) deve ser enviado acompanhado do pedido médico, do termo de consentimento e da ficha de
solicitação de exame que consta abaixo, com os dados devidamente preenchidos.

• Enviar o tubo ou o swab bucal em temperatura ambiente preferencialmente no MESMO DIA da coleta;
• IDENTIFICAR o tubo ou o swab bucal com nome do paciente;
• Embrulhar a caixa e enviar através do sistema de remessa rápida, endereçado aos cuidados de:

GENIA GENÉTICA MOLECULAR
Av. Borges de Medeiros, 2500/1805 - CEP 90035-006 - Praia de Belas - Porto Alegre - RS

Data de Coleta:_____/_____/_______


