Etiqueta Interna com
código de Barras

Etiqueta com código
de Barras NEOBONA

Formulário de Requisição de Exame

Triagem Pré Natal de DNA fetal livre

Código do Cliente:

___________________

INFORMAÇÕES (DADOS) DA PACIENTE
Nome*

INFORMAÇÕES (DADOS) DO MÉDICO SOLICITANTE
Nome*

CRM

Sobrenome*

Email

Telefone

Telefone

Clínica

Telefone

Endereço

Endereço

* Campos obrigatórios

Número de Identidade (R.G. ou C.P.F)

Sexo

Médico Adicional (Cópia)

FEMININO

Telefone

neoBona – Selecione com  a melhor opção para sua paciente
Gestação Única

Gestação Única ou Gemelar

□ neoBona

□ neoBona Advanced

● Trissomias 21, 18, 13

□ Sexo Fetal (Presença do cromossomo Y)
Determina o sexo fetal em gestações únicas. No caso de gestações gemelares, se o
cromossomo Y for detectado, significa que pelo menos um dos fetos é do sexo masculino
porém, não se pode determiar qual. Caso não seja detectado, significa que ambos os fetos
são do sexo feminino.

● Trissomias 21, 18, 13
● Aneuploidias X, Y
● Sexo Fetal

□ neoBona Advanced+
● Trissomias 21, 18, 13
● Aneuploidias X, Y (incluíndo sexo fetal)
● Painel de microdeleções: deleção 1p36 e
Síndormes de DiGeorge, Angelman, Prader-Willi, WolfHirschhorn e Cri-du-chat

DADOS CLÍNICOS
Data de nascimento da paciente*:
Idade Gestacional*:
□ Na data*:
Gestação FIV*:

/

□ Não

Indicações Clínicas*:

/

/

(dia/mês/ano)

semanas
dias□
/
(dia/mês/ano)

Medida por*:

□ Sim

Se FIV, Óvulos*:

□ Idade materna avançada
□ Histórico clínico

Peso

kg Altura

Re coleta*: □ Não

cm

□ DUM □ Ultrassom (US) Número de fetos*: □ 1
□ Data da Transferência (FIV) □ Gêmeo reabsorvido
□ Próprios

□ Doados

□ Sim

□2

Idade no momento da punção dos óvulos*:
anos

□ Triagem de 1o trimestre de alto risco (1/
□ Outros:

□ Ultrassom anormal
□ Ansiedade materna

)

ASSINATURA DO MÉDICO SOLICITANTE
Com base nas indicações mencionadas acima, solicito o teste neoBona® e confirmo que de acordo com o meu conhecimento, os dados da paciente e os dados referentes ao médico solicitante
neste formulário estão corretos. Eu confirmo que informei a paciente quanto ao teste neoBona® conforme exigido pela lei e que recebi o consentimento explícito da mesma.

Assinatura do médico e CRM*:

Data:

/

/

(dia/mês/ano)

CONSENTIMENTO INFORMADO DA PACIENTE
Ao assinar este formulário, reconheço ter lido e aceito as informações contidas em ambos os lados, ou que foi lido para mim e que eu entendi seu conteúdo completo. Recebi aconselhamento
genético do meu médico (ou de uma pessoa designada pelo meu médico) sobre o objetivo do teste e os seus possíveis riscos e limitações. Foi-me dada a oportunidade de fazer todas as
perguntas e recebi respostas para todos questionamentos e, foi dado tempo suficiente para refletir sobre as informações e minha decisão de passar por este teste de triagem. Fui informada e
aceito que, dependendo da indicação para o teste, o meu plano de saúde pode não ser obrigado a cobrir o custo deste teste e que eu tenha que arcar com os custos do teste. Eu concordo em
realizar o teste e vou discutir os resultados e o acompanhamento adequado com o meu médico. Fui informada e aceito que o neoBona® é um teste de triagem e que um resultado "anormal"
não significa necessariamente que o feto tenha uma alteração cromossômica. Igualmente, entendo que um resultado "normal" não exclui totalmente a possibilidade de uma alteração
cromossômica. Fui informada, e aceito, que este teste revele o sexo do feto se a opção "Sexo Fetal" for selecionada. Compreendo e aceito que apenas o teste clínico solicitado neste
formulário, e nenhum outro teste, será realizado na minha amostra de sangue. Concordo com o acima exposto e autorizo (SYNLAB-LABCO country lab) a realizar o teste neoBona®.
Eu concordo explicitamente que minhas amostras de sangue e uma cópia deste Formulário de Requerimento de Exame a ser realizado e todos os meus dados pessoais contidos neste
formulário sejam transferidos para o laboratório SYNLAB DIAGNOSTICOS GLOBALES SA e que os resultados do teste e os dados pessoais podem ser processados e arquivados (Até 7 anos),
tanto pelo laboratório nacional (SYNLAB-LABCO country lab) como por outras entidades SYNLAB na União Européia. No contexto deste processamento e transferência de dados, eu, aqui,
libero explicitamente SYNLAB-LABCO country lab e seu pessoal de sigilo médico. Reconheço que a minha amostra de sangue só será utilizada para os testes clínicos estabelecidos e
encomendados neste formulário e que não serão realizados outros testes, exceto se acordado especificamente no verso deste formulário. Concordo também que os resultados dos ensaios
serão comunicados pelo laboratório (SYNLAB-LABCO country lab) ao (s) médico (s) mencionado (s) neste formulário ou os seus representantes. Reconheço e concordo que o laboratório e /
ou (SYNLAB-LABCO country lab) podem ser obrigados por lei ou por ordem de autoridades a divulgar os meus dados a autoridades ou terceiros.

Assinatura da paciente*:

Data:

/

/

(dia/mês/ano)

DADOS DO CENTRO DE COLETA
Centro de coleta:

Data da coleta*:

/

/

Código do centro:

Idade gestacional na data da coleta*:

(dia/mês/ano)

www.neobona.com

semanas

dias

Consentimento Informado da Paciente
Triagem Pré Natal de DNA fetal livre

(Cópia para o laboratório)

O teste pré-natal neoBona® é um exame de triagem pré-natal não-invasivo desenvolvido em laboratório, que analisa o DNA fetal (placentário)
livre de células no sangue materno por "sequenciamento de DNA massivo" (NGS) para estimar o risco de alterações cromossômicas específicas no
feto. O aconselhamento genético por um médico ou um profissional especializado é recomendado para explicar o teste, o resultado e as possíveis
implicações.
O teste pré-natal neoBona® é realizado por "sequenciamento de DNA paralelo massivo " com leitura emparelhada e determina a fração fetal.
Esta opção é realizada nos laboratórios SYNLAB-LABCO na Europa. O teste determina o risco de trissomia 21, trissomia 18 e trissomia 13 no feto, e
o sexo do feto se solicitado. "Trissomia" é o termo usado para descrever a presença anormal de três, em vez das esperadas duas cópias de um
determinado cromossomo:
 Trissomia 21 é devida a uma cópia adicional do cromossomo 21; causa a síndrome de Down, que é diagnosticada em aproximadamente 1 em
750 recém-nascidos. Crianças com a síndrome de Down podem apresentar comprometimento intelectual de grau leve a moderado, defeitos
cardíacos e / ou outros distúrbios.
 Trissomia 18 é devida a uma cópia adicional do cromossomo 18; causa a síndrome de Edwards, que ocorre em aproximadamente 1 em cada
7.000 recém-nascidos. A maioria das gestações afetadas termina em aborto espontâneo. A síndrome de Edwards é caracterizada por atraso
mental grave e uma grande variedade de malformações. A maioria das crianças afetadas morrem no primeiro ano de vida.
 Trissomia 13 é devida a uma cópia adicional do cromossomo 13; causa a síndrome de Patau. Os lactentes com a síndrome de Patau têm atraso
mental severo, podem apresentar malformações cardíacas congênitas graves, bem como outras patologias, e raramente sobrevivem após um
ano de idade. Estima-se sua ocorrência para 1 em cada 15.000 recém-nascidos.
O teste neoBona® Advanced é realizado pela mesma tecnologia já mencionada anteriormente e também determina a fração fetal. Esta opção é
realizada nos laboratórios SYNLAB-LABCO na Europa. O teste determina o risco para trissomia 21, trissomia 18 e trissomia 13 no feto e também
avalia os cromossomos X e Y, fornecendo informações sobre aneuploidia potencial dos cromossomos sexuais e o sexo do feto.


Aneuploidias dos cromossomos sexuais (X, Y) (ACS) estão associadas a diferentes condições, incluindo síndrome de Turner e síndrome de
Klinefelter. As suas consequências clínicas são geralmente muito menos graves do que as trissomias acima descritas e a maioria dos casos de
ACS são compatíveis com a expectativa de vida normal e muitas vezes não são diagnosticados.

Para estar apta ao teste neoBona®, as pacientes devem ter no mínimo 10 semanas de gestação que pode ser única ou gemelar (1 ou 2 fetos)
resultantes de concepção natural ou de fertilização in vitro (FIV), incluindo gestações após a doação de óvulos. Pacientes com mais de dois fetos
não são elegíveis. O teste pode ser utilizado na redução de gestação dupla (casos de um gêmeo reabsorvido), embora nestas situações possa haver
um risco aumentado de resultado falso positivo ou falso negativo
Para estar apta ao teste neoBona® Advanced, as pacientes devem ter no mínimo 10 semanas de gestação que pode ser única ou gemelar (1
ou 2 fetos) resultantes de concepção natural ou de fertilização in vitro (FIV), Incluindo gestações após a doação de óvulos. Pacientes com mais de
um feto não são elegíveis para o exame. Seu médico determinou que este teste é apropriado para você.
neoBona® é um teste de triagem e não se destina nem é validado para teste de diagnóstico, nem para detecção de trissomias em mosaico,
trissomias parciais ou translocações. Sendo um teste de triagem, neoBona® tem limitações, incluindo resultados falsos negativos e falsos positivos.
Os fetos euploides com números cromossômicos normais (não trissômicos) podem ocasionalmente ser classificados como "consistentes com a
presença de trissomia" (resultado falso positivo). Um resultado de teste "consistente com a presença de trissomia" e / ou outros indicadores
sugestivos de anormalidade cromossômica devem ser sempre confirmados por diagnóstico pré-natal invasivo (por exemplo, amniocentese) e
análise de cariótipo fetal, com exame de ultrassom apropriado. Por outro lado, nem todas as trissomias serão detectadas; em raras ocasiões, um
feto com aneuploidia pode ser classificado como "consistente com ausência de aneuploidia" (resultado falso negativo). Um resultado normal do
teste não elimina a possibilidade de que o feto possa ter outras anomalias cromossômicas ou defeitos de nascimento, nem garantir um feto
saudável.
Os resultados do teste neoBona® devem ser sempre interpretados à luz de outros achados clínicos e recomenda-se que os resultados sejam
comunicados a paciente pelo seu médico ou por um profissional de saúde em consulta apropriada.
O resultado do teste é confidencial. Seus resultados só serão fornecidos ao seu médico ou outro profissional envolvido em seus cuidados
médicos, a menos que a comunicação desta informação seja exigida por um órgão judicial ou administrativo competente, por lei e / ou autorizada
pela legislação aplicável. SYNLAB DIAGNOSTICOS GLOBALES SA não fornece aconselhamento genético diretamente aos pacientes. A entrega do
resultado pode ocasionalmente atrasar ou uma segunda amostra necessária. Embora seja raro, há sempre uma chance de um resultado não ser
obtido devido à falta de material genético fetal.
De acordo com as melhores práticas e padrões de qualidade dos laboratórios clínicos, a paciente reconhece que SYNLAB DIAGNOSTICOS
GLOBALES SA e outras empresas do grupo SYNLAB na União Européia e na Suíça podem utilizar a sobra de material e suas informações médicas e
genéticas, de forma anônima (salvo se aplicável Legislação) para fins de pesquisa ou de garantia de qualidade. Tais usos podem resultar no
desenvolvimento de produtos e serviços comerciais. Você não receberá notificação de nenhum uso específico e você não receberá qualquer
compensação por esses usos. Em qualquer caso, todos os usos estarão em conformidade com a legislação aplicável.

 Marque um X se você não quiser que sua amostra seja usada para fins de pesquisa
Nome*:
Assinatura da Paciente*:

Data:

/

/

(dia/mês/ano)

www.neobona.com

Consentimento Informado da Paciente
Triagem Pré Natal de DNA fetal livre

(Cópia para o Médico)

O teste pré-natal neoBona® é um exame de triagem pré-natal não-invasivo desenvolvido em laboratório, que analisa o DNA fetal (placentário)
livre de células no sangue materno por "sequenciamento de DNA massivo" (NGS) para estimar o risco de alterações cromossômicas específicas no
feto. O aconselhamento genético por um médico ou um profissional especializado é recomendado para explicar o teste, o resultado e as possíveis
implicações.
O teste pré-natal neoBona® é realizado por "sequenciamento de DNA paralelo massivo " com leitura emparelhada e determina a fração fetal.
Esta opção é realizada nos laboratórios SYNLAB-LABCO na Europa. O teste determina o risco de trissomia 21, trissomia 18 e trissomia 13 no feto, e
o sexo do feto se solicitado. "Trissomia" é o termo usado para descrever a presença anormal de três, em vez das esperadas duas cópias de um
determinado cromossomo:
 Trissomia 21 é devida a uma cópia adicional do cromossomo 21; causa a síndrome de Down, que é diagnosticada em aproximadamente 1 em
750 recém-nascidos. Crianças com a síndrome de Down podem apresentar comprometimento intelectual de grau leve a moderado, defeitos
cardíacos e / ou outros distúrbios.
 Trissomia 18 é devida a uma cópia adicional do cromossomo 18; causa a síndrome de Edwards, que ocorre em aproximadamente 1 em cada
7.000 recém-nascidos. A maioria das gestações afetadas termina em aborto espontâneo. A síndrome de Edwards é caracterizada por atraso
mental grave e uma grande variedade de malformações. A maioria das crianças afetadas morrem no primeiro ano de vida.
 Trissomia 13 é devida a uma cópia adicional do cromossomo 13; causa a síndrome de Patau. Os lactentes com a síndrome de Patau têm atraso
mental severo, podem apresentar malformações cardíacas congênitas graves, bem como outras patologias, e raramente sobrevivem após um
ano de idade. Estima-se sua ocorrência para 1 em cada 15.000 recém-nascidos.
O teste neoBona® Advanced é realizado pela mesma tecnologia já mencionada anteriormente e também determina a fração fetal. Esta opção é
realizada nos laboratórios SYNLAB-LABCO na Europa. O teste determina o risco para trissomia 21, trissomia 18 e trissomia 13 no feto e também
avalia os cromossomos X e Y, fornecendo informações sobre aneuploidia potencial dos cromossomos sexuais e o sexo do feto.


Aneuploidias dos cromossomos sexuais (X, Y) (ACS) estão associadas a diferentes condições, incluindo síndrome de Turner e síndrome de
Klinefelter. As suas consequências clínicas são geralmente muito menos graves do que as trissomias acima descritas e a maioria dos casos de
ACS são compatíveis com a expectativa de vida normal e muitas vezes não são diagnosticados.

Para estar apta ao teste neoBona®, as pacientes devem ter no mínimo 10 semanas de gestação que pode ser única ou gemelar (1 ou 2 fetos)
resultantes de concepção natural ou de fertilização in vitro (FIV), incluindo gestações após a doação de óvulos. Pacientes com mais de dois fetos
não são elegíveis. O teste pode ser utilizado na redução de gestação dupla (casos de um gêmeo reabsorvido), embora nestas situações possa haver
um risco aumentado de resultado falso positivo ou falso negativo
Para estar apta ao teste neoBona® Advanced, as pacientes devem ter no mínimo 10 semanas de gestação que pode ser única ou gemelar (1
ou 2 fetos) resultantes de concepção natural ou de fertilização in vitro (FIV), Incluindo gestações após a doação de óvulos. Pacientes com mais de
um feto não são elegíveis para o exame. Seu médico determinou que este teste é apropriado para você.
neoBona® é um teste de triagem e não se destina nem é validado para teste de diagnóstico, nem para detecção de trissomias em mosaico,
trissomias parciais ou translocações. Sendo um teste de triagem, neoBona® tem limitações, incluindo resultados falsos negativos e falsos positivos.
Os fetos euploides com números cromossômicos normais (não trissômicos) podem ocasionalmente ser classificados como "consistentes com a
presença de trissomia" (resultado falso positivo). Um resultado de teste "consistente com a presença de trissomia" e / ou outros indicadores
sugestivos de anormalidade cromossômica devem ser sempre confirmados por diagnóstico pré-natal invasivo (por exemplo, amniocentese) e
análise de cariótipo fetal, com exame de ultrassom apropriado. Por outro lado, nem todas as trissomias serão detectadas; em raras ocasiões, um
feto com aneuploidia pode ser classificado como "consistente com ausência de aneuploidia" (resultado falso negativo). Um resultado normal do
teste não elimina a possibilidade de que o feto possa ter outras anomalias cromossômicas ou defeitos de nascimento, nem garantir um feto
saudável.
Os resultados do teste neoBona® devem ser sempre interpretados à luz de outros achados clínicos e recomenda-se que os resultados sejam
comunicados a paciente pelo seu médico ou por um profissional de saúde em consulta apropriada.
O resultado do teste é confidencial. Seus resultados só serão fornecidos ao seu médico ou outro profissional envolvido em seus cuidados
médicos, a menos que a comunicação desta informação seja exigida por um órgão judicial ou administrativo competente, por lei e / ou autorizada
pela legislação aplicável. SYNLAB DIAGNOSTICOS GLOBALES SA não fornece aconselhamento genético diretamente aos pacientes. A entrega do
resultado pode ocasionalmente atrasar ou uma segunda amostra necessária. Embora seja raro, há sempre uma chance de um resultado não ser
obtido devido à falta de material genético fetal.
De acordo com as melhores práticas e padrões de qualidade dos laboratórios clínicos, a paciente reconhece que SYNLAB DIAGNOSTICOS
GLOBALES SA e outras empresas do grupo SYNLAB na União Européia e na Suíça podem utilizar a sobra de material e suas informações médicas e
genéticas, de forma anônima (salvo se aplicável Legislação) para fins de pesquisa ou de garantia de qualidade. Tais usos podem resultar no
desenvolvimento de produtos e serviços comerciais. Você não receberá notificação de nenhum uso específico e você não receberá qualquer
compensação por esses usos. Em qualquer caso, todos os usos estarão em conformidade com a legislação aplicável.

 Marque um X se você não quiser que sua amostra seja usada para fins de pesquisa
Nome*:
Assinatura da Paciente*:

Data:

/

/

(dia/mês/ano)

www.neobona.com

Consentimento Informado da Paciente
Triagem Pré Natal de DNA fetal livre

(Cópia para a Paciente)

O teste pré-natal neoBona® é um exame de triagem pré-natal não-invasivo desenvolvido em laboratório, que analisa o DNA fetal (placentário)
livre de células no sangue materno por "sequenciamento de DNA massivo" (NGS) para estimar o risco de alterações cromossômicas específicas no
feto. O aconselhamento genético por um médico ou um profissional especializado é recomendado para explicar o teste, o resultado e as possíveis
implicações.
O teste pré-natal neoBona® é realizado por "sequenciamento de DNA paralelo massivo " com leitura emparelhada e determina a fração fetal.
Esta opção é realizada nos laboratórios SYNLAB-LABCO na Europa. O teste determina o risco de trissomia 21, trissomia 18 e trissomia 13 no feto, e
o sexo do feto se solicitado. "Trissomia" é o termo usado para descrever a presença anormal de três, em vez das esperadas duas cópias de um
determinado cromossomo:
 Trissomia 21 é devida a uma cópia adicional do cromossomo 21; causa a síndrome de Down, que é diagnosticada em aproximadamente 1 em
750 recém-nascidos. Crianças com a síndrome de Down podem apresentar comprometimento intelectual de grau leve a moderado, defeitos
cardíacos e / ou outros distúrbios.
 Trissomia 18 é devida a uma cópia adicional do cromossomo 18; causa a síndrome de Edwards, que ocorre em aproximadamente 1 em cada
7.000 recém-nascidos. A maioria das gestações afetadas termina em aborto espontâneo. A síndrome de Edwards é caracterizada por atraso
mental grave e uma grande variedade de malformações. A maioria das crianças afetadas morrem no primeiro ano de vida.
 Trissomia 13 é devida a uma cópia adicional do cromossomo 13; causa a síndrome de Patau. Os lactentes com a síndrome de Patau têm atraso
mental severo, podem apresentar malformações cardíacas congênitas graves, bem como outras patologias, e raramente sobrevivem após um
ano de idade. Estima-se sua ocorrência para 1 em cada 15.000 recém-nascidos.
O teste neoBona® Advanced é realizado pela mesma tecnologia já mencionada anteriormente e também determina a fração fetal. Esta opção é
realizada nos laboratórios SYNLAB-LABCO na Europa. O teste determina o risco para trissomia 21, trissomia 18 e trissomia 13 no feto e também
avalia os cromossomos X e Y, fornecendo informações sobre aneuploidia potencial dos cromossomos sexuais e o sexo do feto.


Aneuploidias dos cromossomos sexuais (X, Y) (ACS) estão associadas a diferentes condições, incluindo síndrome de Turner e síndrome de
Klinefelter. As suas consequências clínicas são geralmente muito menos graves do que as trissomias acima descritas e a maioria dos casos de
ACS são compatíveis com a expectativa de vida normal e muitas vezes não são diagnosticados.

Para estar apta ao teste neoBona®, as pacientes devem ter no mínimo 10 semanas de gestação que pode ser única ou gemelar (1 ou 2 fetos)
resultantes de concepção natural ou de fertilização in vitro (FIV), incluindo gestações após a doação de óvulos. Pacientes com mais de dois fetos
não são elegíveis. O teste pode ser utilizado na redução de gestação dupla (casos de um gêmeo reabsorvido), embora nestas situações possa haver
um risco aumentado de resultado falso positivo ou falso negativo
Para estar apta ao teste neoBona® Advanced, as pacientes devem ter no mínimo 10 semanas de gestação que pode ser única ou gemelar (1
ou 2 fetos) resultantes de concepção natural ou de fertilização in vitro (FIV), Incluindo gestações após a doação de óvulos. Pacientes com mais de
um feto não são elegíveis para o exame. Seu médico determinou que este teste é apropriado para você.
neoBona® é um teste de triagem e não se destina nem é validado para teste de diagnóstico, nem para detecção de trissomias em mosaico,
trissomias parciais ou translocações. Sendo um teste de triagem, neoBona® tem limitações, incluindo resultados falsos negativos e falsos positivos.
Os fetos euploides com números cromossômicos normais (não trissômicos) podem ocasionalmente ser classificados como "consistentes com a
presença de trissomia" (resultado falso positivo). Um resultado de teste "consistente com a presença de trissomia" e / ou outros indicadores
sugestivos de anormalidade cromossômica devem ser sempre confirmados por diagnóstico pré-natal invasivo (por exemplo, amniocentese) e
análise de cariótipo fetal, com exame de ultrassom apropriado. Por outro lado, nem todas as trissomias serão detectadas; em raras ocasiões, um
feto com aneuploidia pode ser classificado como "consistente com ausência de aneuploidia" (resultado falso negativo). Um resultado normal do
teste não elimina a possibilidade de que o feto possa ter outras anomalias cromossômicas ou defeitos de nascimento, nem garantir um feto
saudável.
Os resultados do teste neoBona® devem ser sempre interpretados à luz de outros achados clínicos e recomenda-se que os resultados sejam
comunicados a paciente pelo seu médico ou por um profissional de saúde em consulta apropriada.
O resultado do teste é confidencial. Seus resultados só serão fornecidos ao seu médico ou outro profissional envolvido em seus cuidados
médicos, a menos que a comunicação desta informação seja exigida por um órgão judicial ou administrativo competente, por lei e / ou autorizada
pela legislação aplicável. SYNLAB DIAGNOSTICOS GLOBALES SA não fornece aconselhamento genético diretamente aos pacientes. A entrega do
resultado pode ocasionalmente atrasar ou uma segunda amostra necessária. Embora seja raro, há sempre uma chance de um resultado não ser
obtido devido à falta de material genético fetal.
De acordo com as melhores práticas e padrões de qualidade dos laboratórios clínicos, a paciente reconhece que SYNLAB DIAGNOSTICOS
GLOBALES SA e outras empresas do grupo SYNLAB na União Européia e na Suíça podem utilizar a sobra de material e suas informações médicas e
genéticas, de forma anônima (salvo se aplicável Legislação) para fins de pesquisa ou de garantia de qualidade. Tais usos podem resultar no
desenvolvimento de produtos e serviços comerciais. Você não receberá notificação de nenhum uso específico e você não receberá qualquer
compensação por esses usos. Em qualquer caso, todos os usos estarão em conformidade com a legislação aplicável.

 Marque um X se você não quiser que sua amostra seja usada para fins de pesquisa
Nome*:
Assinatura da Paciente*:

Data:

/

/

(dia/mês/ano)

www.neobona.com

