
Descubra 
mais sobre 
a saúde do 
seu bebê
O PanoramaTM é um teste
pré-natal de estudo do
DNA do bebê.

O Panorama fornece 
a você informações 
sobre a probabilidade 
de o seu bebê ter 
determinadas 
condições 
genéticas.





NIPT1–5 
•   Rastreia anomalias genéticas, como a 
     síndrome de Down

•   Fornece bem menos resultados incorretos 
     do que rastrear por soro materno ou
     outros exames de sangue pré-natal
•   Pode ser feito com apenas 9 semanas 
     de gestação
•   Não há risco para o seu bebê

O teste pré-natal não 
invasivo (NIPT) usa uma 
amostra de sangue materno 
para analisar o DNA 
placentário e detectar 
determinadas condições 
cromossômicas que 
poderiam afetar a saúde 
do bebê. 

O que é NIPT?



Qual o diferencial do 
Panorama?
O Panorama é o único NIPT que pode diferenciar 
entre o DNA da mãe e o DNA do bebê, resultando 
em:

 Menos falso-positivos e menos falso-
 negativos1,2,3

 gênero em comparação com os demais NIPT 
1,2,3

 Pode detectar a triploidia, uma anomalia 
 cromossômica grave que pode resultar em 
 sérias complicações gestacionais, se não for 
 monitorada 6,7

 Pode distinguir se os gêmeos são idênticos ou 
 fraternos - essa informação pode impactar o 

 de saúde

Gestações de feto único

•   Trissomia 21 (síndrome de Down) 
•   Trissomia 18 (síndrome de Edwards)
•   Trissomia 13 (síndrome de Patau)
•   Triploidia
•   Monossomia X (síndrome de Turner)
•   Trissomias do cromossomo sexual
•   Microdeleções, incluindo a síndrome de deleção
     22q11.2 (DiGeorge - opcional)
•   Sexo do bebê (opcional)

      

O que o Panorama rastreia?



O que são microdeleções?

Gestação gemelar:

•   Gêmeos idênticos ou fraternos
•   Trissomia 21 (síndrome de Down)
•   Trissomia 18 (síndrome de Edwards)
•   Trissomia 13 (síndrome de Patau)
•   Sexo de cada gêmeo (opcional)

Se a nossa triagem constatar que os seus 
gêmeos são idênticos, o Panorama também 
pode fazer a triagem de:

•   Monossomia X (síndrome de Turner)
•   Trissomias do cromossomo sexual
•   Síndrome de deleção 22q11.2 (opcional)

Doadora de óvulos ou mães de aluguel

•   Trissomia 21 (síndrome de Down)
•   Trissomia 18 (síndrome de Edwards)
•   Trissomia 13 (síndrome de Patau)
•   Sexo do bebê (opcional)
      

Um pequeno pedaço de cromossomo ausente é 
denominado uma microdeleção. Diferentemente 
da síndrome de Down, que ocorre mais 
frequentemente em mães com mais de 35 anos, 
as microdeleções ocorrem na mesma taxa em 
gestantes de qualquer idade. O Panorama rastreia 
cinco síndromes de microdeleção associadas a 
graves problemas de saúde: 

•   Síndrome da deleção 22q11.2 (DiGeorge)
•   Síndrome de deleção 1p36
•   Síndrome de Angelman
•   Síndrome de Prader-Willi
•   Síndrome de Cri-du-chat





O que os resultados do 
Panorama me dizem?
O Panorama oferece a você uma pontuação de 
probabilidade personalizada e indica se o bebê tem 
alta ou baixa probabilidade de ter as condições 
rastreadas, como a síndrome de Down. Como em 
outros testes de triagem, o Panorama não oferece 

Como uso o Panorama?

de saúde. Não tem certeza de que o seu médico 
oferece o Panorama? Converse com o seu médico
e/ou entre em contato com o Laboratório Genia para
saber mais.

Você também pode aprender mais sobre o Panorama 
acessando o site www.laboratoriogenia.com.br/nipt

Quando receberei os meus 
resultados do Panorama?

os resultados em 7 a 10 dias.
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