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REQUISIÇÃO DE ANÁLISES 
Serviço Especializado de Epidemiologia e Biologia Molecular 

 

 

  
 

 

IDENTIFICAÇÃO DO UTENTE  
 

(Etiqueta) 
 

Nome:   
   

Nº Proc. Clínico:   Nº Utente:   
     

Nº Episódio:   Sexo:  M  F  
        

Data Nasc.:   /   /      E.F.R.:   
              

Nº Beneficiário:              
              

Distrito/Concelho/Freguesia:  Nacionalidade:   
      

 

1. SERVIÇO REQUISITANTE:  
  

Dados clínicos:  
  

  
  

Médico:  Nº Mec.:       

 (Assinatura legível)        
  

Contacto do Médico:          Data:   /   /      
                      

Amostra colhida por:  Data:   /   /     Hora:   :    
                    

Nº Mec.:      Tipo de Amostra:  
 

2. ANÁLISES: 
 

2.1 – AGENTES INFECIOSOS (Bactérias, Fungos, Protozoários e Vírus) 
    

 Bactéria Mycobacterium tuberculosis – pesquisa rápida  Vírus da Hepatite C (HCV) - carga viral 
    

 Bactérias patogénicas de Leptospira spp - DNA qualitativo  Vírus da Hepatite C (HCV) – genotipagem 
    

 Protozoário Toxoplasma gondii (Toxoplasmose) - DNA qualitativo  Vírus Epstein-Barr (EBV) - carga viral 
    

 Vírus Parvovírus B19 - DNA qualitativo  Vírus Epstein-Barr (EBV) - DNA qualitativo 
    

 Vírus Citomegalo (CMV) - carga viral  Vírus Herpes simplex 1 (HSV1) & 2 (HSV2) - DNA qualitativo 
    

 Vírus Citomegalo (CMV) - DNA qualitativo  Vírus Varicela zoster - DNA qualitativo 
    

 Vírus da Hepatite B (HBV) - DNA qualitativo  Pesquisa de agentes infeciosos do trato respiratório 
    

 Vìrus da Hepatite B (HBV) - carga viral  Vírus Influenza B e Influenza A (subtipagem A (H1) sazonal, A(H1N1) pdm09 e A (H3) 
    

 Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) Carga Viral  Suscetibilidade ao oseltamivir-mutação H275Y do vírus influenza A (H1) pdm09 
 

2.2 – CARDIOLOGIA  
    

 Síndrome de Brugada - sequenciação do gene SCN5A – caso índex*  Genótipo I/D da Enzima Conversora de Angiotensina (ECA) * 
 

2.3 – DOENÇAS/DISPLASIAS MUSCULOESQUELÉTICAS 
  

 Osteopoiquilia/Síndrome de Buschke-Ollendorf: sequenciação do gene LEMD3 –caso índex * 
  

 Espondilite Anquilosante - determinação do alelo HLA-B*27 * 
  

 Condrocalcinose familiar - sequenciação do gene ANKH –caso índex * 
  

2.4 – FARMACOGENÉTICA  
  

 Sensibilidade à toma de Varfina - mutações nos genes CYP2C9(430 C>T e 1075 A>C) e VKORC1 (-1639 G>A) * 
  

 Toxicidade ao 5-Fluoruracilo (5-FU) - DPYD - determinação da mutação IVS14+1 G-A * 
  

 Toxicidade ao Irinotecano- gene UGT1A1 - determinação do Nº de repetições (TA) na zona promotora TATA-box * 
  

 Toxicidade ao Abacavir – determinação do alelo HLA-B*5701 * 
  

2.5 – GASTROENTEROLOGIA / HEPATOLOGIA / NEFROLOGIA / PNEUMOLOGIA 
  

 Alfa1-antitripsina - estudo das mutações S e Z * 
  

 Doença Inflamatória do Intestino – pesquisa de mutações nos exões 3, 8 e 11 do gene CARD15 * 
  

 Intolerância aos Açúcares - pesquisa de mutações nos genes LCT (-13910 T/C e -22018 A/G) e Aldolase B  (del4E4, A149P, A174D, N334K) * 
  

 Síndrome de Gilbert - determinação do Nº de repetições (TA) na zona promotora TATA-box do gene UGT1A1 * 
  

 Síndrome de Gitelman– sequenciação completa do gene SLC12A3 – caso índex ou familiar * 
  

 Genotipagem do polimorfismo rs12979860 no gene IFNL3 (Infeções por HCV) * 
  

2.6 – GINECOLOGIA / OBSTETRÍCIA / VENEREOLOGIA 
    

 Bactéria Streptococus agalateae (GBS)  Protozoário Trichomonas vaginalis 
    

 Bactéria Treponema pallidum  Fungos Candida albicans/ C. krusei / C. glabrata 
    

 Bactéria Neisseria gonorrhoeae  Vírus Herpes simplex 1 (HSV1) & 2 (HSV2) - pesquisa de DNA 
    

 Bactéria Gardnerella vaginalis  Vírus do Papiloma humano (HPV) - pesquisa de DNA e determinação genótipo 
    

 Bactéria Mycoplasma hominis,  Ureaplasma ssp, Clamydia trachomatis e Mycoplasma genitalium 
2.7 – HEMATOLOGIA 
     

 Alfa-talassémia - mutações comuns no gene da alfa-globina *   Beta-talassémia - mutações comuns (Mediterrânicas) no gene da β-globina * 
     

 Hemocromatose – mutações no gene HFE (C282Y, H63D, S65C) *  Trombofilias - Factor V (Leiden), MTHFR (C677T) e Factor II (G20210A) * 
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2.8 – IMUNOLOGIA 
       

 HLA-A - determinação alélica *   HLA-C - determinação alélica*  HLA-DQB - determinação alélica * 
       

 HLA-B - determinação alélica *   HLA-DQA - determinação alélica *  HLA-DRB1 - determinação alélica * 
       

 Doença Celíaca – determinação dos alelos HLA-DQA1*02, 05 e DQB1*02, 0302 * 
       

 Narcolépsia – determinação dos alelos DQB1*0602 e DQA1*0102 * 
       

2.9 – NEUROLOGIA 
  

 Aterosclerose – marcadores genéticos nos genes eNOS, LTA, ACE, HPA1, β-fibrinogen, Apo B e Apo E * 
  

 ApoE- determinação das isoformas E2/E3/E4 (associadas à Doença de Alzheimer tardio) * 
  

 Doença de Huntington - nº de repetições CAG no gene HD* 
  

 Doença de Machado-Joseph - nº de repetições CAG no gene ATXN3* 
  

 Doença de Parkinson - pesquisa de grandes delecções nos genes PARK2 6q25.2, SNCA 4q21, Pink1, Park7 1p36 (MLPA)* 
  

 Doença de Parkinson - pesquisa de grandes delecções nos genes PARK2 6q25.2, UCHL1 4p14, GCH1 14q22.1, LRRK2 12q12 (MLPA)* 
  

 Doença de Parkinson (PARK 2) – Sequenciação completa do gene PARKIN* 
  

 Doença de Parkinson (PARK 8) – Pesquisa da mutação G2019S no gene LRRK2* 
  

 Síndrome de X- Frágil – Deteção de expansão CGG no gene FMR1* 
  

 Arteriopatia Cerebral Autossómica Dominante com Enfartes Subcorticais e Leucoencefalopatia (CADASIL) - pesquisa de mutações no gene NOTCH3, nos  

 exões 2 a 12 e 17 a 24. * 
  

 Distonia de Torsão DYT1 – sequenciação do gene TOR1A * 
  

 Distonia de Torsão DYT6 – sequenciação do gene THAP1 * 
  

2.10 – OFTALMOLOGIA 
     

 Uveítes anterior e posterior - tipagem do locus HLA-B *    
     

2.11 – ONCOLOGIA 
  

 Cancro colo-retal: pesquisa de mutações (tecido tumoral) no gene KRAS 
  

 Cancro colo-retal: pesquisa de mutações (tecido tumoral) no gene NRAS 
  

 Cancro do pulmão: pesquisa de mutações (tecido tumoral) no gene EGFR 
  

 Cancro da Tiróide, Melanoma e outros: pesquisa de mutações (tecido tumoral) no gene BRAF 
  

2.11.1 – POLIPOSE ADENOMATOSA DO CÓLON 
  

 Polipose adenomatosa do cólon - pesquisa de mutações no gene MUTYH - caso índex* 
  

 Polipose adenomatosa do cólon - pesquisa de mutações no gene MUTYH - estudo de familiar* 
  

2.11.2 – CANCRO DA MAMA – Genes BRCA1 e BRCA2 (Pesquisa de mutações) 
     

 Cancro da mama – caso índex*   Cancro da mama - estudo familiar* 
     

2.11.3 – CANCRO DO CÓLON NÃO-POLIPOIDE HEREDITÁRIO (HNPCC)  
     

 Instabilidade de microssatélites *   HNPCC - caso índex* 
     

 Pesquisa de mutações – Genes hMLH1, hMSH2 e hMSH6 *   HNPCC - estudo familiar* 
     

2.11.4 – SÍNDROMES MIELOPROLIFERATIVOS 
     

 Pesquisa e quantificação de transcritos BCR/ABL (p190 e p210)   Pesquisa da mutação V617F no gene JAK2 
  

2.12 – ENDOCRINOLOGIA 
 

 Maturity Onset Diabetes of the Young (MODY do Tipo 1) – sequenciação completa do gene HNF4A * 
  

 Maturity Onset Diabetes of the Young (MODY do Tipo 2) – sequenciação completa do gene GCK * 
  

 Maturity Onset Diabetes of the Young (MODY do Tipo 3) – sequenciação completa do gene HNF1A * 
  

2.13 – OUTROS 
     

 Extração de DNA   Teste de Paternidade 
     

 Extração de RNA   Cultura celular de:  
      

    Armazenamento de:  
      

2.14 – OUTRAS 
 

 
 

CONSENTIMENTO INFORMADO (aplica-se apenas nas análises assinaladas com *) 
A preencher pelo Utente / Pais / Representante Legal 

 

 Utente  Pais  Representante Legal Grau de Parentesco:  
        

Nome:  
  

Data de Nascimento:   /   /     Nº de Identificação Pessoal:           
                      

Declaro que autorizo a colheita de material biológico para a execução dos testes genéticos acima especificados, cujas finalidades e limitações 

me foram explicadas pelo médico acima referido. Fui informado sobre as consequências resultantes deste teste. Autorizo que a amostra seja 

armazenada de forma a permitir a repetição do teste ou a realização de testes adicionais no SEEBMO. Os dados sujeitos a sigilo médico só 

poderão ser revelados a familiares e respetivos médicos com a minha permissão e nunca a de terceiros.  

Declaro ainda que os resultados dos testes/dados clínicos  poderão  não poderão ser usados em publicações científicas de 

forma anónima e que a amostra  poderá  não poderá ser utilizada para fins de investigação no âmbito de projetos aprovados 

pelas Comissões de Ética competentes para o efeito.  

Poderá revogar este consentimento em qualquer altura (dirigindo-se ao SEEBMO ou preenchendo documento disponível no sitio 
www.seebmo.org).  
 

Data:   /   /        
  

 (Assinatura legível) 
 


