
triagem pré-natal não invasiva

A triagem pré-natal não-invasiva Panorama identifica:®

Resultados altamente precisos e abrangentes que você pode confiar.  

Condições cromossômicas inteiras

Trissomias do 21, 18 e 13

Monossomia X

Trissomias cromossômicas ligadas ao sexo

Triploidia

Gestação molar completa

Sexagem fetal

Opcional

Síndrome de deleção 22q11.2

Síndromes de microdeleção adicionais

Conte com a gente. Sempre.



Teste de triagem de primeira linha superior para todas as mulheres

O Panorama rastreia mais anomalias cromossômicas com maior precisão

Comparado à triagem do primeiro trimestre, o Panorama tem uma sensibilidade maior e menor índice de  
falso-positivo para as condições rastreadas.
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Maior VPP = menos ansiedade para pacientes

*As microdeleções adicionais incluem: Angelman, Cri-du-chat, deleção 1p36 e Prader-Willi

TRIAGEM ALTAMENTE PRECISA E ABRANGENTE

Triagem  
de primeiro 
trimestre6

Panorama4

Considere 

100 
gestantes que recebem 
um resultado de “ALTO 
RISCO” para Trissomia 
21...

3 

serão verdadeiramente 
positivos

9 91 

97 
serão falso-positivos 

e encaminhados para testes 
invasivos desnecessários

serão 
falso-positivos

serão verdadeiramente  
positivos

Condição

Triagem de Primeiro  
Trimestre6 Panorama3,7

Sensibilidade
Baixa taxa de falso-positivo

Sensibilidade
Baixa taxa de falso-negativo

Trissomia do 21  
Síndrome de Down

79% 
5%

>99,9 (83/83) 
0%

Trissomia do 18  
Síndrome de Edwards

80% 
0,3%

96,4% (27/28) 
<0,1%

Trissomia do 13  
Síndrome do Patau

50% 
0,3%

>99% (13/13) 
0%

Monossomia X 
Síndrome de Turner

Não rastreia
92,9% (13/14) 

<0,1%

Triploidia Não rastreia >99% (8/8)

Feminino Não determina
>99,9% (469/469) 

0%

Masculino Não determina
>99,9% (533/533) 

0%

Síndromes de microdeleção opcionais

Deleção 22q11.2 Síndrome de DiGeorge Não rastreia 95,7% (45/47)



Método não invasivo com mais resultados informativos

“O teste de anomalias 
cromossômicas é opcio-

nal.”

“Se você quiser saber o risco do seu 
bebê ter anomalia cromossômica, 

as opções de triagem estão disponí-
veis.”

“Se você quiser ter certeza 
sobre as anomalias cro-
mossômicas, pode optar 
pelo teste diagnóstico.”

Discussão do NIPT com as suas pacientes, de acordo com as diretrizes da ACOG2

CVS/AMNIOCENTESE

- Resultados definitivos

- Mais abrangente que  
NIPT ou triagem sérica

- Capacidade de planejar  
os cuidados ao bebê  
em caso de resultados 
anormais

Mais informações
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- Não invasivo

- Triagem de mais condições*

- Maior sensibilidade e  
valor preditivo positivo*

- A maioria das mulheres recebem 
resultados de baixo risco,4 
reduzindo assim a ansiedade

- Triagem com somente  
9 semanas de gestação

- Não é diagnóstico; falso-
positivos e falso-negativos 
podem ocorrer

- Não rastreia todas as anomalias 
cromossômicas

- Pode não ser capaz de relatar 
resultados em um pequeno 
número de pacientes

NIPTTriagem sérica tradicional

- Não invasivo

- Se realizado no segundo trimestre, 
rastreia determinados defeitos 
congênitos como “spina bifida”

- Não é diagnóstico

- Limitado à trissomias do 21, 
18 e 13

- Menor sensibilidade, maior 
índice de falso-positivo e 
menor valor preditivo positivo 
que o NIPT

Sem teste

- Menos ansiedade 
para mulheres que se 
preocupam com o teste

- Sem decisões difíceis a 
serem tomadas em caso 

de resultados anormais

- Incapacidade de 
planejar de forma clínica, 
financeira e emocional

- Oportunidade perdida 
de se envolver 
com recursos de 
especialistas e apoio 
comunitários

*Comparado à triagem sérica

Menos informações

- É invasivo, pequeno risco 
de aborto

- Os resultados da 
amniocentese não estão 
disponíveis até o segundo 
trimestre

- Possíveis resultados de 
importância incerta



Referências: disponíveis em http://www.panoramatest.com/en/FactSheetReferences2

Alta precisão por meio da metodologia NIPT baseada em SNP

O Panorama analisa poliformismos de nucleotídeos únicos (SNPs) em DNA livre circulante

REDUZ NÚMERO DE FALSO-POSITIVOS SE  
COMPARADOS COM OUTROS MÉTODOS NIPT

IDENTIFICA AS CONDIÇÕES ASSOCIADAS A 
COMPLICAÇÕES PARA AS MÃES

GÊMEO DESAPARECIDO

Somente o Panorama pode identificar um gêmeo desaparecido,  

que contribui para >15% dos resultados falso-positivos de outros 

testes NIPTs.8,9

>99,9% DE PRECISÃO DE SEXAGEM FETAL3

Sem identificação incorreta de sexo em estudos de validação.  

Menos ansiedade e exames desnecessários para pacientes.

ANOMALIAS MATERNAS

Somente o Panorama minimiza a chance de uma anomalia  

materna levar a um resultado falso-positivo. Essa é uma causa 

significativa de falso positivos ao usar outros NIPTs.10

GESTAÇÃO MOLAR COMPLETA

Somente o Panorama identifica a gestação molar completa, 

que pode estar associada à pré-eclâmpsia, hemorragia e 

neoplasia trofoblástica gestacional e, raramente, coriocarcinoma 

metastático.11

TRIPLOIDIA

Somente o Panorama identifica a triploidia, frequentemente 

associada a natimorto, defeitos congênitos graves e  

pré-eclâmpsia.8,12 

Benefícios exclusivos devido à metodologia baseada em SNP

√   NIPTs analisa o DNA fetal (placentário) para determinação de risco fetal em relação às anomalias 
cromossômicas

√   ACOG enfatiza a importância da fração fetal como “essencial para resultados de teste precisos”2

√   A falha em medir a fração fetal pode levar a resultados falso-negativos13
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Experiência clínica extensa em todo o mundo
14

>500.000
. . . Casos do Panorama 

foram relatados.
. . . Médicos ginecologistas obs-

tetras solicitaram o  
Panorama somente nos EUA.

. . . países em todo o  
mundo tem o Panorama 

comercialmente disponível.

1 entre 5 60+



Maior sensibilidade
para as condições 

rastreadas

Mais condições
incluídas  

mais resultados informativos

Menos falso-positivos
menos procedimentos 

invasivos desnecessários5

O Panorama validou o desempenho em gestações de risco alto  
e moderado

As vantagens do Panorama, quando comparado a uma triagem de  
soro materno tradicional

Recomendação aos provedores que eduquem 
os pacientes sobre os benefícios e limitações 

do NIPT e outras opções de teste. 2

Reconhecimento / Aprovação do NIPT  
como teste primário apropriado para  

todas as mulheres.1

O teste pré-natal não invasivo (NIPT) analisa o DNA livre circulante no sangue da 

gestante para estimar o risco de anomalias cromossômicas fetais. 

O Panorama® diferencia exclusivamente o DNA livre fetal (placentário) do DNA livre 

materno, proporcionando menos falso-positivos e um painel básico mais abrangente 

comparado a outros métodos de triagem. 

A última geração de triagem pré-natal não invasiva

*   VPP = valor preditivo positivo 

** Para fins de cálculo do VPP, alto risco foi definido como mulheres ≥35 trinta anos de idade no parto e o risco moderado foi 
definido como mulheres <35 no parto.

Validação
T21, T18, T13 e MX3

Desfechos clínicos
T21, T18, T13 e MX4

(Incidência de aneuploidia)

Sensibilidade Especificidade VPP* 

Alto risco**  98,0%
(98/100)

99,5%
(389/391)

82,9%
(2,4%)

Risco moderado**  100%
(5/5)

100%
(469/469)

87,2%
(1,0%)



Perguntas mais frequentes

Suporte em cada etapa

QUAIS CONDIÇÕES SÃO RASTREADAS PELO PANORAMA?

Condições cromossômicas inteiras
- Trissomias do 21, 18 e 13
- Monossomia do X
- Trissomias cromossômicas ligadas  

ao sexo
- Triploidia
- Gestação molar completa
- Sexagem fetal

Opcional
- Deleção 22q11.2
- Angelman
- Cri-du-chat
- Deleção 1p36
- Prader-Willi

Os kits de coleta Panorama são fornecidos para a clínica, sem custo e podem ser armazenados no local.

COMO SOLICITO MAIS KITS DE TESTE?

Para solicitar um kit de coleta de Triagem Pré-natal Panorama
 

 
LIGUE PARA: 051 3268.0086
E-MAIL: contato@laboratoriogenia.com.br

- Você pode oferecer o  

Panorama com somente  

9 semanas de gestação.

- Suas amostras podem ser 

enviadas via kit pré-embalado e 

pós-identificado para a Natera.

- O Panorama utiliza 

sequenciamento baseado 

em SNP e os algoritmos de 

propriedade da Natera para 

oferecer resultados altamente 

precisos e abrangentes.

- Os resultados são disponibili-
zados em 7-10 dias corridos  
por meio do Natera Connect  
com uma função de versão  
para paciente.

- Os relatórios incluem pontuação 
de risco, VPP (se houver 
alto risco) e fração fetal para 
oferecer a você a confiança 
nos resultados e o plano de 
cuidados  

 
 

  GERAÇÃO DE RELATÓRIO 

RÁPIDA E CLARA 
com apoio da nossa equipe

 

Conte com a gente. Sempre.

INTEGRAÇÃO
SIMPLES 

ao seu fluxo de trabalho

COLETA DE AMOSTRA
segura e fácil

TECNOLOGIA AVANÇADA
para resultados confiáveis

www.laboratoriogenia.com.br
Av. Borges de Medeiros, 2500/1805 | Porto Alegre | RS


