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Quais são os benefícios de
Integrar a Genômica nas
decisões médicas?

Soluções da Genômica para a
Medicina de Precisão
Um conjunto de tecnologias inovadoras para fornecer a 
melhor resposta às questões clínicas

Painéis de Precisão

Cardiologia Pré-natal Endocrinologia Endocrinology

Neurologia Hematologia Dermatologia Oftalmologia Doença Rara
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Expansão de 
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EXP

Assessoria científica e 
aconselhamento genético

para você identificar o
melhor para o paciente
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Genomic Precision 
Diagnostic

GPDx

Diagnóstico Genético de 
Precisão com alta acurácia 
e utilidade em todas 
fases da vida

www.igenomix.com.br

infobrasil@igenomix.com

Atendimento em todo Brasil

Unidades: São Paulo | Recife | Porto Alegre

Para a maioria das condições clínicas, o teste genético é a única 
maneira de fazer um diagnóstico preciso e ajudar a evitar 
investigações clínicas adicionais desnecessárias.

Reduz a incerteza com um diagnóstico preciso e fornece um foco 
direcionado para o especialista proporcionar um tratamento 
adequado.

Diminui as referências de especialista para especialista, 
permitindo um atendimento de alta qualidade ao paciente.

Pode orientar o especialista na escolha da terapia e suporte mais 
adequado para o paciente.



Por que Igenomix? Passo a Passo
Como funciona?

Um diagnóstico pode mudar 
a história de uma família

Diagnóstico Genético
para todas fases da vida
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Aconselhamento e suporte de uma equipe
altamente capacitada e experiente para identificar
o teste genético que melhor atende a necessidade

Aconselhamento
Genético e 
Científico

Médico/Paciente
recebe o kit

Coleta de amostra
de acordo com o
teste a realizar

Receba o suporte da equipe de
logística durante todo processo

Sequenciamento e análise
100% In-House

Análise genética
Igenomix

Resultados são revisados pelo comitê 
científico com dupla checagem

Envio de amostra
para Igenomix

Revisão e emissão
de laudo 6

Aconselhamento
Genético e 
Científico

A equipe científica auxilia no
entendimento dos resultados

Infância e Fase Adulta

Aumenta o rendimento do diagnóstico 
para garantir um atendimento de alta 
qualidade ao paciente.

Identifica ou descarta doenças 
genéticas confirmando uma suspeita 
ou diagnóstico clínico.

Identifica o risco de transmitir uma 
doença genética antes da gravidez
Previne que uma doença genética 
afete o bebê em caso de histórico 
familiar específico.

ANTES DA CONCEPÇÃO

Diagnostica alterações cromossômicas 
e distúrbios genéticos durante a 
gravidez.

Analisa o líquido amniótico, CVS e 
amostras fetais usando diferentes 
tecnologias.

PRÉ-NATAL

Diagnóstico precoce para prevenir 
complicações e obter um melhorar 
o prognóstico.

Identifica condições genéticas desde 
o nascimento.

NEONATAL

Canal direto com um time de assessoria científica altamente 
qualificada e experiente em todo processo

Apoio Profissional

Desenvolvimentos de painéis de acordo com 
sua necessidade

Possibilidade de Personalizações

Algoritmos, testes, análises e laudos gerados internamente 
para todos os serviços 

Tecnologia 100% in-house

Mais de 490 publicações científicas em revistas 
de alto impacto

20 anos fazendo ciência

Análise, interpretação e relatórios mais precisos
Usando tecnologia apropriada e os mais altos 
padrões de qualidade

ORIENTAÇÃO
ANTES E APÓS
A REALIZAÇÃO

DE EXAMES

Sangue Periférico Tubo EDTA 20-25ºC 3 – 4 ml

Mínimo 1 micrograma 
de DNA na concentração
de 50-100ng/µl

3 - 4 mm Tecido fetal ou 
50 100 mg de cada tecido

10-15ml 

300-500mg

20-25ºC

20-25ºC

20-25ºC

2-8 ºC

Em tubo Eppendorf selado

Tubo estéril

Tubo estéril em 
solução salina com 
1% antibiótico

Em tubo estéril
com solução salina
ou sangue do cordão
umbilical em vacutainer

DNA

POC (material
fetal de aborto)

Fluido Amniótico

Vilo Corial

Tipo de amostra Recipiente de amostra Temperatura
de envio Volume

Saliva 20-25ºC

Swab Tubo fornecido pela
Igenomix

Tubo fornecido pela
Igenomix

20-25ºC Conforme instruções do kit

Papel Filtro Kit fornecido pela
Igenomix 20-25ºC

Conforme instruções do kit

Conforme instruções do kit

O serviço de aconselhamento genético Igenomix 
atende virtual e presencialmente as famílias para 
o total entendimento sobre o impacto de um 
diagnóstico genético para o afetado, parentes e 
próximas gerações, sendo gratuito após a 
realização do exame.

*Gratuito após realização de testes com a Igenomix

Aconselhamento
Genético Gratuito* 

Igenomix, Líder Mundial em Genômica
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