Testes genéticos acessíveis e
de alta qualidade para todos –
em todas as etapas da vida.

A Invitae está reinventando os testes genéticos
ao diminuir as barreiras para médicos e pacientes
obterem informações genéticas diagnósticas.
Juntos, podemos melhorar a assistência médica
para bilhões de pessoas.

“

Nossa compreensão do genoma humano tem avançado
nas últimas décadas. Chegamos agora ao momento
para o qual muitos de nós trabalhamos todos esses
anos, quando começamos a ter um impacto real tanto
no atendimento médico quanto na saúde das pessoas
e do público em geral.
ROBERT NUSSBAUM, M.D.
Diretor médico chefe da Invitae

Estamos criando um mundo no qual a informação
genética é usada para orientar decisões de saúde
em todas as fases da vida. A informação genética
tem o poder de transformar vidas, desde a decisão
de formar uma família, passando pela forma como
diagnosticamos e tratamos doenças até como
preservamos a saúde ao longo dos anos.
SEAN GEORGE, Ph.D.
Co-fundador e CEO da Invitae
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”

Os testes genéticos revelam descobertas práticas na área
médica para melhorar o diagnóstico, o prognóstico e os
resultados – em todas as fases da vida e em todas as
áreas clínicas.
Oncologia médica
• câncer de mama e ovário
• câncer colorretal
• cânceres urológicos
• painel de multi-câncer

Cardiologia
• aortopatias
• arritmias
• cardiomiopatias
• hipercolesterolemia familiar

Neurologia
• epilepsia
• neuropatias
• doenças neuromusculares
• doenças do movimento
• doenças do desenvolvimento
• teste de exoma

Pediatria
• epilepsia
• doenças neuromusculares
• ciliopatias
• Rasopatias
• doenças metabólicas hereditárias,
incluindo painéis por analito
• doenças do desenvolvimento
• teste de exoma

Metabolismo e neonatal
• doenças de depósito
lisossômico
• confirmação molecular
de resultados de exames
bioquímicos em
recém-nascidos
• doenças neurometabólicas
• porfirias hepáticas agudas
• uma variedade de condições
metabólicas raras

Obstetrícia, ginecologia e
medicina materno-fetal
• triagem de portadores
• teste pré-natal não
invasivo (NIPS)
• testes diagnósticos pré-natais
• análise de aborto
Fertilização in vitro e fertilidade
• triagem de portadores
• testes genéticos
pré-implantação

Medicina interna e familiar
• exame de câncer proativo
• exame cardiovascular proativo

Confiança começa com qualidade
• A Invitae usa os mais recentes avanços tecnológicos para oferecer respostas detalhadas a
questões complexas de saúde. Para mais detalhes, visite www.invitae.com/quality-testing.
• N
 osso conhecimento técnico é garantido por centenas de especialistas em genética,
bioinformática, engenharia e tecnologia que se preocupam com os médicos e seus pacientes.
• A
 Invitae está empenhada em promover a genética através da pesquisa.
Para mais informações sobre nossas publicações e colaborações,
visite www.invitae.com/presentations.

Nosso objetivo é tornar a informação genética mais acessível
• A
 Invitae fornece acesso a informações genéticas que podem ter aplicação médica em
todas as etapas da vida, desde a concepção até a fase adulta.
• Estamos trabalhando para oferecer os testes genéticos de maior qualidade da comunidade
médica a preços acessíveis:
–– A Invitae oferece opções de preço flexíveis, incluindo valores institucionais.
–– As opções de pagamento acessíveis custam apenas US$ 250 para diagnóstico e exame
de portador e US$ 99 para NIPS.
–– Solicite o teste de acompanhamento do painel de diagnóstico direcionado para
parentes consanguíneos sem custo adicional em um prazo de 90 dias. Para mais
detalhes, visite www.invitae.com/individuals/family-testing.
–– O exame de portador para parceiros reprodutivos está disponível por apenas US$ 100
através da opção pagamento do paciente da Invitae.
–– Para saber mais, visite www.invitae.com/billing.

Apoio confiável
• O
 apoio médico abrangente da Invitae permite que você passe mais tempo fazendo o que
mais gosta – cuidar dos seus pacientes.
• Nossa equipe de consultores genéticos pode ajudar os médicos a revisar casos, escolher
testes, interpretar resultados e recomendar acompanhamento.
• A equipe de especialistas em genética da Invitae está disponível para responder às
perguntas dos pacientes sobre testes.
• Para mais informações, visite www.invitae.com/contact.

Junte-se a nós em nossa missão de melhorar a saúde para todos.
Dê o primeiro passo visualizando nosso catálogo completo de testes em www.invitae.com.

