
Triagem não invasiva de DNA,  
para anomalias cromossômicas 

fetais comuns

Triagem Pré-naTal Panorama® 

A Triagem Pré-natal Panorama® é um 

teste de triagem de DNA que oferece 

a você as informações genéticas 

essenciais sobre o seu bebê. 

- Rastreia anomalias genéticas,  

como a Síndrome de Down.

- Identifica o sexo do seu bebê.  

(Se for desejado)

- Tem a menor taxa de falso-

positivos de qualquer teste de 

triagem pré-natal para anomalias 

cromossômicas normalmente 

rastreadas.

- Pode ser feito com apenas 9 

semanas de gestação.

- Não há risco para o seu bebê.

201 Industrial Road, Suite 410
San Carlos, CA 94070
1-650-249-9090
Fax 1-650-730-2272
www.panoramatest.com

Este teste foi desenvolvido pela Natera, Inc., um laboratório certificado 
sob a Clinical Laboratory Improvement Amendments (Clinical Laboratory 
Improvement Amendments, CLIA). Este teste não foi liberado ou aprovado 
pelo Food and Drug Administration (FDA), dos EUA. Embora o FDA não libere 
ou aprove atualmente os testes desenvolvidos em laboratório nos EUA, a 
certificação do laboratório é necessária de acordo com a CLIA para garantir a 
qualidade e validade dos testes. 
© Natera 2015. Todos os direitos reservados.
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 “Decidimos fazer este teste porque 
nosso filho de 8 anos tem Síndrome de 
Down. Fizemos a Triagem Tripla [um 
teste de triagem mais antigo] nas duas 
últimas [gestações] e o resultado das duas 
foi de baixo risco. É impressionante como 
a ciência avançou em 5 anos! Descobrimos 
ontem que teremos um menino e os riscos 
de ele ter vários defeitos cromossômicos são 
extremamente baixos. Agora, planejamos 
um parto em uma maternidade normal, 
em vez de próxima a um hospital pediátrico 
especializado, graças a este teste indolor! 
Obrigada!”

Rachael, paciente do Panorama, Indiana

Saiba maiS Sobre o Panorama
Pergunte ao seu médico se você é uma candidata à triagem 
pré-natal Panorama. Você também pode saber mais sobre este 
teste de triagem de DNA em panoramatest.com.



O que O PANOrAmA rAsTreiA?
O Panorama faz a triagem de condições genéticas 
comuns causadas por maior ou menor quantidade de 
cromossomos no DNA do bebê.

• Síndrome de Down (Trissomia 21)
• Síndrome de Edwards (Trissomia 18)
• Síndrome de Patau (Trissomia 13)
• Anormalidades cromossômicas ligadas ao sexo:

- Síndrome de Turner (monossomia do X)
- Síndrome de Klinefelter (XXY)
- Síndrome de Jacobs (XYY)
- Síndrome do triplo X (XXX)

• Triploidia

além dessas anomalias cromossômicas, você pode  
optar pela triagem de cinco síndromes de microdeleção. 
Se desejado, o Panorama também pode indicar o sexo 
do bebê.*

O que sãO micrODeleções?
Um pequeno pedaço ausente de cromossomo é 
denominado uma microdeleção. Diferentemente da 
síndrome de Down, que ocorre mais frequentemente em 
mães com mais de 35 anos, as microdeleções ocorrem 
na mesma taxa em gestantes de qualquer idade. Embora 
muitas microdeleções tenham pouco impacto na saúde 
ou vida de uma criança, há algumas que podem provocar 
deficiências intelectuais e malformação congênita.  
O Panorama rastreia cinco síndromes de microdeleção 
associadas a graves problemas de saúde: 

• Síndrome da deleção 22q11.2 (DiGeorge)
• Síndrome de deleção 1p36
• Síndrome de Angelman
• Síndrome de Prader-Willi
• Síndrome de Cri-du-chat

* O laudo de sexo e microdeleção não estão disponíveis em países 
selecionados fora dos EUA.

o Panorama é um teSte de triagem Pré-
natal não invaSivo (niPt) realizado por meio 
de uma simples coleta de sangue do braço. Durante a 
gestação, uma certa quantidade de DNA do bebê chega 
à corrente sanguínea materna. O Panorama analisa esse 
DNA em relação a evidências genéticas que poderiam 
afetar a saúde do bebê.

O que é Panorama®?

POr que issO É imPOrTANTe?
Menos falso-positivos: Como o Panorama analisa o DNA 
do bebê separadamente, ele tem uma menor taxa de falso-
positivo que outros NIPTs.1

Alta precisão de determinação do sexo: O Panorama tem 
a maior precisão comprovada na determinação do sexo do 
bebê.2 O laudo de sexo é opcional.

Triploidia: O Panorama é o único NIPT que pode detectar 
a triploidia, uma anomalia cromossômica grave que pode 
resultar em complicações gestacionais graves, se não for 
monitorada.

O PAnOrAMA POde. Por causa desta tecnologia exclusiva, 
o Panorama é o único nIPT que pode diferenciar entre o 
dnA da mãe e o dnA do bebê proveniente da placenta.  
Isso faz do Panorama uma triagem altamente precisa. 

Outros nIPTs não diferenciam o dnA materno e o do bebê.

Qual o diferencial do Panorama? O que os resultados do Panorama me dizem? 

Se você quiSer Saber o riSco de o seu bebê ter 
determinadas condições genéticas, o Panorama pode ser 
a opção certa. A primeira etapa é conversar com o seu 
profissional de saúde.

Algumas mulheres têm uma chance maior de o bebê 
ter determinadas condições, como Síndrome de Down, 
especialmente se:

• Tiverem mais de 35 anos
• Tiverem determinadas histórias familiares
• Apresentarem achados de ultrassom anormais
• Apresentarem resultados de exames de sangue 

anormais

Entretanto, a probabilidade de ter um bebê com uma 
síndrome de microdeleções é a mesma para todas as 
gestações, independentemente da idade.

O Panorama é destinado a todas as gestantes, de 
qualquer idade, com exceção das mulheres com os 
seguintes tipos de gestações:

• Gestações múltiplas
• Gestações provenientes de óvulo doado ou mãe de 

aluguel
• Gestantes que receberam transplante de medula 

óssea

quANDO receberei meus resulTADOs DO 
PANOrAmA?
O seu médico normalmente receberá aos resultados em 
7 a 10 dias.

quAis OuTrOs TesTes PrÉ-NATAl esTãO 
DisPONíveis?
Há vários outros testes disponíveis de outros fornece-
dores. Os testes de triagem sérica tradicionais não são tão 
precisos quanto o Panorama e fazem a triagem de menos 
condições. Os testes diagnósticos, como amniocentese ou 
CVS, podem fornecer um diagnóstico definitivo  testar 
mais condições, mas apresentam um pequeno risco de 
complicações na gestação, incluindo aborto.

1 Benn, P. Non-invasive prenatal testing using cell free DNA in maternal 
plasma: recent developments and future prospects. J Clin Med, 2014; 
3:537-565.

2 Pergament E et al. Single-nucleotide polymorphism-based noninvasive 
prenatal screening in a high-risk and low-risk cohort. Obstet & Gynecol 
2014; 124(2 Pt 1): 210-218.

O Panorama é a escolha certa para mim?

O Panorama oferece a você uma pontuação de risco 
personalizada e indica se o bebê tem alto ou baixo risco 
de ter as condições rastreadas. Como em outros testes de 
triagem, o Panorama não oferece um diagnóstico definitivo 
da condição.

quAis resulTADOs POssO receber DO 
PANOrAmA?
resultado de baixo risco: Um resultado de baixo risco 
indica que o seu bebê tem poucas chances de ser afetado 
por uma das condições no painel do Panorama. Entretanto, 
observe que um resultado de baixo risco não garante 
uma gestação saudável, pois o Panorama não é um teste 
diagnóstico e somente rastreia determinadas condições.

resultado de alto risco: Um resultado de alto risco 
significa que há maior risco de o seu bebê ter a condição, 
mas não é uma certeza. O teste invasivo durante a gestação, 
como a amiocentese (amnio) ou biópsia do vilo corial 
(CVS), ou teste após o parto, pode dar a certeza de que o 
bebê tem a condição. Fale com o seu profissional de saúde 
sobre as opções de acompanhamento.

nenhum resultado: Em uma pequena porcentagem dos 
casos, o Panorama pode não conseguir obter informações 
suficientes da sua amostra de sangue para determinar um 
resultado preciso. Se isso ocorrer, uma segunda amostra de 
sangue pode ser solicitada.

quANDO POssO fAzer O PANOrAmA? 
Você pode fazer este teste com somente 9 semanas de 
gestação. 


