
   
 
 
 
 

Instruções de envio de material para o exame MS-HRM: 
   

1.   Enviar dados do paciente (preencher "Ficha clínica", no documento Formulário 
do paciente, em anexo) e a cópia do pedido médico. Para a realização do exame, é 
necessário e obrigatório que o termo de consentimento (também anexo) datado e 
assinado seja enviado junto com o material; 

 

2.   Telefonar ou mandar e-mail com antecedência para combinar conosco quando o material 
será coletado e enviado (não há necessidade de gelo, pode ser em  temperatura ambiente).   

Contato            Danielle Rocha email: dannierocha@gmail.com  

                                                     telefone: (21)2554-1967   

3.   Para a coleta de sangue: não é necessário qualquer preparo ou jejum. Solicitar 
ao laboratório de coleta que armazene o sangue em tubo contendo EDTA como 
anticoagulante (destinado à extração de DNA; em geral, tubo de tampa roxa).  Inverter 3-
5 vezes o tubo. Coletar 1 tubo, com pelo menos 3 ml de sangue do paciente para extração 
de DNA.   

4.   Preparo do material para envio: embrulhar o material em plástico, a fim de 
evitar vazamentos, e colocar em uma caixa - mantendo a temperatura ambiente. 
Priorizar os cuidados no envio, como preenchimento da caixa com papéis ou outros, para 
evitar que haja extravio.   

5.   Confirmar conosco a postagem, para que fiquemos atentos ao recebimento.  

6.   Endereço de envio:   

Dra. Leticia da Cunha Guida   
Laboratório de Alta Complexidade   
Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente 
Fernandes Figueira (IFF/FIOCRUZ)   
Av. Rui Barbosa, 716 – Flamengo – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 22250-020   

7.   Prazo para resultados: até 40 dias. Entraremos em contato assim que estivermos com os 
resultados em mãos.  

 
 



   
 
 
 
 

Data:_____/_____/________ 
Nome do paciente: _________________________________________________________________________  
Data de nascimento: ____/____/____ Telefone: (____)_____________________________________________  
e-mail: __________________________________________________________________________________  
Endereço:________________________________________________________________________________ 
Cidade: ______________________________________ Estado: ______ CEP: ________________________ 
Nome da mãe: ___________________________________________________________________________ 
Data de nascimento: ____/____/_______ Profissão: ___________________________________________ 
Nome do pai: ___________________________________________________________________________ 
Data de nascimento:____/____/_______ Profissão: ___________________________________________ 
Nome do médico: ___________________________________________________________________ 
Telefone: (___)________________________e-mail: _____________________________________________ 
Já foi realizado estudo cromossômico do paciente (cariótipo)? [ ] sim [ ] não 
Laboratório:______________________________________________________________________________ 
Resultado: _______________________________________________________________________________ 
Existe algum grau de parentesco entre os pais do paciente? [ ] sim [ ] não 
Histórico da gestação:  
Tempo de gestação: _________ Houve dificuldade para engravidar? _________Tomou remédios durante a 
gestação? ____________________________________________A mãe apresentou algum problema de saúde 
durante a gestação?_________________________________________________________________________ 
Houve acompanhamento médico pré-natal? _______ Em caso positivo, foi detectada alguma anormalidade 
durante o pré-natal? Se sim, qual (quais)?_______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
Outras observações relevantes sobre a gestação:__________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
Motivo de encaminhamento para exame / detalhes clínicos do paciente (descreva todos os sinais clínicos 
relevantes para um possível diagnóstico, por exemplo: Índice de Apgar ao nascimento? Apresenta atraso no 
desenvolvimento? Apresentou icterícia ao nascimento? Hipotonia? Problemas de sociabilidade? Surdez? Algum 
exame (ultrassonografias, tomografias, eletroencefalogramas, exames bioquímicos) apresentou anormalidade? 
Com quanto tempo de vida o paciente comeu, andou, falou?)________________________________________  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
Histórico familial: Existem casos semelhantes na família? E quanto a abortos e malformações? Em que grau de 
parentesco? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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