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A Igenomix oferece opções de alta precisão para determinar o risco ou 
diagnosticar uma doença genética com base em evidências científicas 

carregam variantes 
no mesmo gene.

2-5%
dos casais

Ropers, 2012. Martin J et al. 2015 
e outras muitas publicações

Hoyert DL et al. 2000
Kingsmore S. 2012

Archibald et al; 2018

a cada 1.000
nascimentos

das crianças 
nascidas com uma 
doença genética 
não têm histórico 

familiar.

88%

De acordo com a Organização 
Mundial de Saúde (OMS)

Estimativa de 
frequência global.

10
Afetados

setembro 2020

20%

“Painéis de portadores e aconselhamento devem ser 
preferencialmente realizados antes da gravidez, porque 

isso permite entender sobre os riscos para a 
descendência e considerar a mais ampla gama de opções 

de planejamento familiar.”

& WES fami ly

Conte com nossos especialistas durante todo processo para o planejamento
familiar, diagnóstico e prevenção de doenças de forma personalizada

(1) De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS)
http://www.who.int/genomics/public/geneticdiseases/en/index2.html
(2) Kingsmore S. PLOS Currents Evidence on Genomic Tests. 2012 May 2. Edition 1. doi: 
10.1371/4f9877ab8ffa9.
(3)The American College of Medical Genetics (ACMG) e The American Congress of 
Obstetricians and Gynecologists (ACOG).

DOENÇAS  MAIS FREQUENTES 
DETECTADAS NO TESTE CGT

PROPORÇÃO DE 
PORTADORES

Fibrose Cística

Atrofia Muscular Espinhal

Doença Renal Policística 
Autossômica Recessiva

Surdez Neurossensorial 
não Sindrômica

Mucopolissacaridose

Anemia Falciforme

Doença de Gaucher

Síndrome do X frágil

Beta-Talassemia
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de mortalidade infantil, 
em países desenvolvidos, 
são devido as doenças 

genéticas*.

das causas 
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Do painel mais compacto ao diagnóstico do EXOMA (WES)

CGT 
Exome

CGT 
Plus

CGT 
Basic

Genes 8 306 1576
Variantes 630 16592 30592

Amostra S a n g u e  o u  s a l i v a

Opção para 
avaliar as 

condições mais 
frequentes na 

população

Descrição

Contempla as 
principais 
mutações 

recomendadas 
pela ACOG²

Painel Compatível 
com a maioria 

das plataformas 
de painéis de 
portadores

Teste complementares HBA, FMR1, 
SMN1

HBA, F8, FMR1, SMN1, DMD, CYP21A2HBA, F8, FMR1, 
SMN1

Número de doenças 8 352 >1600

¹ Dados internos de 30,000 testes 

EXOMA
Screening

EXOMA 
Diagnostic

Análise completa 
de genes 

recessivos e 
ligados ao 

cromossomo X

Análise completa de 
genes recessivos, 

dominantes e ligados 
ao cromossomo X

2.600 24.000

² The American College of Obstetrician and Gynecologists
³ Online Mendelian Inheritance in Man

S a n g u e

Base OMIM³
Base OMIM

setembro 2020

& WES fami ly

A Igenomix disponibiliza aconselhamento genético para 
especialistas e pacientes pré e pós testes

Realize upgrade do Basic ao Plus sem precisar de nova amostra. É possívell realizar o upgrade do CGT EXOME ao EXOMA sem precisar coletar uma nova amostra.

Mutações de ponto (substituições), 
pequenas deleções e duplicações, 

CNV, DNA Mitocondrial

Personalize 
o painel mais 

preciso 
conforme sua 
necessidade!


