
Conte com a gente. Sempre.

Painel da
Triagem de Portadores



pequena  chance  de ter uma  criança  com  uma  desordem genética. Com a Triagem ao 
Portador você pode descobrir os riscos de transmitir uma desordem genética herdada para 
o seu bebê.
O exame é um tipo de teste genético que analisa seu DNA para oferecer informações 
específicas sobre o risco do seu bebê para certas desordens genéticas. Esta informação  
permite que você faça escolhas reprodutivas baseadas em informações concretas.

O que significa ser um portador de uma desordem genética?
Se você é um portador, que dizer que você tem uma alteração (chamada variante) em uma  
cópia de um gene que aumenta o risco do seu filho herdar uma desordem associada. Para 
a maioria das desordens testadas, ambos os parceiros reprodutivos têm de ser portadores  
(da  mesma  desordem)  para  que  suas  crianças  tenham  risco  aumentado. Entretanto, 
algumas desordens são ligadas ao X, o que significa que elas são tipicamente transmitidas  
por mães portadoras e mais frequentemente afetam meninos.

• Somos todos portadores de uma ou mais desordens genéticas.
• Portadores são tipicamente saudáveis e não têm sintomas
• Portadores normalmente não tem histórico familiar de desordem
• Opções repodutivas estão disponíveis para pacientes que descubram ter um risco 
aumentado para crianças com desordem genética

O que significa ser um portador de uma desordem genética?
O teste pode fornecer informação importante para pessoas que:

• estão atualmente grávidas ou planejando
• têm risco aumentado para uma desordem
• específica, baseado na sua etnia têm histórico familiar de desordem genética
• planejam doar óvulos, esperma ou embriões
• gostariam de informação adicional sobre os riscos reprodutivos de ter um bebê com 
uma desordem genética

Quando você está grávida ou  
planejando ficar, deseja  que tudo  
dê certo. Ainda que a maioria dos 
bebês nasçam saudáveis, em 
toda a gestação há uma  

O que é uma
triagem do portador?



Estamos  sempre  dispostos  a  ouvir  suas  necessidades  e  entender  como podemos 
prestar um serviço ainda melhor para nossos parceiros e ajudá-los com seus pacientes.

Quais desordens eu devo testar?
Você e seu médico podem selecionar os testes que são mais mais apropriados, de acordo 
com seu histórico médico e familiar, etnia, preferência pessoal e as recomendações de 
organizações  médicas  reconhecidas,  como  o  American  College  of  Obstetricians  and 
Gynecologists (ACOG) e o American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG). 
Todo o paciente é diferente, e nossos paineis são personalizáveis para se adequar às suas 
necessidades.

Opções do painel da Triagem de Portadores
Triagem Básica: inclui triagem para fibrose cística (CFTR), síndrome do X-frágil (FMR1) e  
atrofia musculas espinhal (SMN1) - este painel é apropriado para pacientes que estejam 
interessados nas desordens testadas mais comuns.

Fibrose cística (FC)
1 em 31 pessoas é portadora

•  FC  é  caracterizada  por  problemas 
respiratórios e digestivos crônicos
• Com tratamento, pessoas com FC 
severa podem viver ao redor de 30 anos

Atrofia muscular espinhal (AME)
1 em 50 pessoas é portadora

• AME é caracterizada por fraqueza 
severa nos músculos e perda progressiva  
de controle voluntários dos  músculos
• Em casos severos, AMEpode acarretar 
óbito antes dos 2 anos de idade

Síndrome do X-frágil
1 em178 mulheres é portadora

• X-frágil éacausahereditáriamaiscomumde incapacidade intelectual

• Expetativa de vida para pessoas com X-frágil é geralmente normal

Triagem Estendida (até 46 genes):

• Este painel é recomendado para pacientes que querem ser testados para doenças 
com grande frequencia em todas as etnias

Triagem ampliada (até 287 genes):

• Recomendado para pacientes de todas etnias que desejam um teste mais completo
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O que significam os resultados?
• POSITIVO

Um resultado positivo quer dizer que uma variante causadora de doença foi encontrada, e 
você é portador de uma ou mais doenças test adas. Ser um portador tipicamente não afeta 
sua própria saúde; entretanto, significa que existe um risco aumentado de ter um filho com 
aquela desordem. O próximo passo normalmente é testar seu parceiro.

• NEGATIVO
Um resultado negativo significa que nenhuma variante foi identificada para as doenças 
testadas. Um teste negativo fornece segurança, pois a chance de você ter um filho com 
qualquer das desordens testada é reduzida. Contudo, nenhum teste pode detectar todos 
os portadores, então ainda existe uma chance pequena, chamada risco residual, de ser um 
portador.

Opções reprodutivas para casais em risco
Se seus resultados mostram que você tem um risco aumentado de ter um filho com uma 
das  doenças  da  Triagem  de  Portadores,  é  importante  saber  que  existem  opções 
reprodutivas disponíveis para você, dependendo do estágio em que você se encontra em 
sua jornada.
Estas opções podem incluir:

• continuidade do planejamento familiar e gravidez sem nenhuma mudança
• considerar a fertilização in vitro (FIV) e teste genético pré-implantacional (PGT)
• concepção através doação de óvulo, esperma ou embrião
• realizar teste pré-natal durante a gestação
• adoção é outra grande maneira de construir uma família

SOBRE O GENIA
O Laboratório Genia foi criado em 1993 e sempre primou por serviços  baseados  em  
análise  de  DNA  usando  as  mais  modernas  técnicas  internacionais.
Participa de diversos programas e entidades nacionais e internacionais, como Associação  
Brasileira  de  Medicina  Forense,  Controle  de  Qualidade  da  Sociedade Internacional de 
Genética  Animal  (ISAG)  e  Programa  Catálise  para  Cooperação  de  Empresas  de 
Biotecnologia, Eletrônica e informática da ONU.

Para solicitar uma conversa sem compromisso ou tirar dúvidas, use qualquer dos contatos abaixo.

www.laboratoriogenia.com.br

Av. Borges de Medeiros, 2500/1805
Porto Alegre - RS 

contato@laboratoriogenia.com.br+51 3268.0086 


