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Painéis 
de Câncer

Hereditário

Target

Feminino - 31 genes
(mama, ovário, endométrio)

Gastrointestinal - 42 genes
(colorretal, estômago, pâncreas, 
esôfago, duodeno, intestino delgado)

Extended

Urológico - 34 genes
(próstata, rim, ureter e bexiga)

Endócrino - 23 genes
(tireoide, hipófise, adrenal e outros)

Sarcoma, melanoma e outros tumores de pele - 44 genes 

Sistema Nervoso - 33 genes
(glioma, hemangioblastoma, 
meduloblastoma e outros)

Oncologia de Precisão

www.igenomix.com.br

infobrasil@igenomix.com

Atendimento em todo Brasil

Unidades: São Paulo | Recife | Porto Alegre

A identificação de uma predisposição hereditária ao câncer 
permite que o paciente e seus familiares recebam exames de 
rastreamento e estratégias de redução de risco individualizados.

Além disso, atualmente é possível evitar a transmissão de 
alterações genéticas para as futuras gerações através do 
planejamento familiar com o estudo genético de embriões 
(PGT-M).

Painel ampliado > 140 genes

Esses testes devem ser realizados, 
idealmente, no material tumoral (tecido). Em 
situações específicas, uma coleta de sangue 
para avaliação do DNA tumoral circulante 
pode ser uma alternativa. 

A identificação das características moleculares de um tumor 
pode auxiliar na seleção de tratamentos mais efetivos e com 
menor toxicidade. Os testes genômicos também podem ajudar 
o médico no monitoramento da resposta ao tratamento e
identificação de mecanismos de resistência.

Oncologia
de Precisão

TumorTarget TumorAction TumorSignature*

12 dias úteis

50 genes

15 dias úteis

500 genes

Mama

Ovário

Pulmão

Tireoide

Próstata

Bexiga

Cólon e retoMelanoma

Resultados em 5 a 7  dias

Biópsia
Líquida

LiquidBx Action

12 dias úteis

50 genes

Tecido

GIST

* Diponível a partir do segundo semestre de 2022
** TMB: Tumor Mutational Burden; MSI: Microsatellite Instability

+ TMB & MSI**

GLIOMA

Nossos painéis moleculares podem ser complementados com a 
avaliação de PD-L1 e MSI**.
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Canal direto com uma equipe de assessoria científica 
altamente qualificada e experiente em todo processo

Apoio Profissional

Laboratórios instalados em mais de 25 países, 
prestando serviços em mais de 80 países

Rede internacional

Plataformas de sequenciamento de última 
geração automatizadas que permitem resultados 
com maior rapidez

Tecnologia e agilidade

Mais de 500 publicações científicas em revistas 
de alto impacto

20 anos fazendo ciência

Acreditações e certificações internacionais
Laboratórios acreditados por diversas 
organizações internacionais e exames com 
certificado de proficiência

Como solicitar?

Médico solicita o teste a ser realizado, 
especificando o tipo de análise, para o 
paciente.

PEDIDO MÉDICO

Paciente com o pedido médico em mãos, 
entra em contato com a Igenomix, que o 
orientará sobre a entrega da amostra e 
documentação necessária.

IGENOMIX GUIA O PACIENTE

Para agilidade e acolhimento, o 
Serviço Priority Care da Igenomix 
é exclusivo para a atenção de 
pacientes oncológicos em 
processo de realização de 
análise em nossos laboratórios.

Priority Care 

Passo a Passo

Instruções e formulários
para envio de amostras

O DIAGNÓSTICO 
GENÔMICO POSSIBILITA 

TRATAMENTOS MAIS 
PRECISOS E EFICAZES

Conte com a alta 
tecnologia, agilidade 
e apoio da Igenomix. 

Tenha a ciência 
a seu favor.
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1 Médico solicita
o exame

Paciente entra em
contato com a Igenomix
e recebe instruções

Coleta de amostra
de acordo com o
exame solicitado

Análises genômicas
no laboratório

Envio de amostra
para Igenomix

Análise dos resultados 
e emissão do laudo 6

Equipe de Diagnóstico
auxilia o médico na 
interpretação dos 
resultados

7 Devolução do bloco
de parafina para 
o local de origem


