
Cuidado da
saúde da mulher

Previsibilidade, diagnóstico e 
tratamento para a saúde da mulher



O laborató rio de gené tica do Hospital Israelita Albert Einstein conta com um vasto 
portfólio de exames para a saúde da mulher, voltados para ginecologia, obstetrícia, 

reprodução e prevenção, doenças raras, hereditárias e medicina fetal.

Com tecnologia de ponta, o laborató rio é especializado em análise de dados 

genéticos e possui assessoria científi ca composta por equipe qualifi cada que 
garante segurança e qualidade através de processos rigorosos. 

Confi ra a lista dos principais exames oferecidos:

• Hormônio Anti-Mulleriano (AMH)
Avaliação de reserva ovariana, indica se a ovulação está ocorrendo de forma 
a possibilitar a gravidez

• Painel Multiplex PCR (Dengue, Zika e Chikungunya)

Diagnóstico das três principais arboviroses realizado simultaneamente

Conheça nossos diferenciais:

• Exames com cobertura gê nica de 98 a 100% (sendo 

informado o nú mero exato no laudo)

• Taxa de variantes de signifi cado incerto (VUS) em BRCA1 
e 2 abaixo de 5% - assim como os melhores centros do 
mundo.

• Classifi caç ã o de variantes seguindo rigoroso processo 
té cnico, utilizando validações em software próprio, o 
Varstation®

• Clareza e precisão no laudeamento, com assistê ncia de 
especialistas para discussã o de resultados e dú vidas

• Selos de acreditação em todos os exames realizados, 

garantindo que os procedimentos sigam normas rigorosas



• Painel Molecular para cervicite e uretrite

Exame diagnóstico com  resultados mais precisos avaliando as mais 

comuns Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs)

• Painel NGS MULTICÂNCER TOTAL
Sequenciamento genético de mais de 140 genes associados a risco 
de tumores de diversos órgãos e sistemas, como: Ginecológico, 
Endócrino, Genitounitário, Pele, Sistema nervoso central e outros.

• Painel de Genes BRCA 1 e BRCA 2 (Câncer de mama e ovário)
A identificação precoce dos portadores de variantes nestes genes 
supressores tumorais permite o desenvolvimento de um plano de 
prevenção personalizado.

Outros Exames:

• Sorologia para Sífilis

• Sorologia para HIV 1 E 2

• Sorologia para Hepatites B e C

• Sorologia para HTLV I e II

• PCR Chlamydia Trachomatis

• PCR Qualitativo P/ Neisseria Gonorrhoeae

• Sorologia para Zika Vírus IgG e IgM

• Citologia Cervico-Vaginal (Papanicolau)

• CA 125

• FSH - Hormônio folículo-estimulante

• LH - Hormônio luteinizante

• Estradiol

• Prolactina

• TSH - Hormônio tireoestimulante

• Avaliação de diabete gestacional 

Célula de Apoio a Parceiros
Canal de atendimento para laboratórios, 
clínicas e hospitais:

Telefone: (11) 2151-4455

E-mail: apoioeinstein@einstein.br

Consultoria Médica
Dúvidas na solicitação e interpretação
dos exames:

Telefone/Whatsapp: (11) 2151-1234




