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Informação Harmony™ Prenatal Test  

Lisboa, 9 de Abril de 2014 

 

É com enorme entusiasmo que informamos que o Harmony™ Prenatal Test irá passar a estar 

disponível ao preço de 495€, a que corresponde uma redução superior a 26% no preço 

anteriormente praticado. 

Esta redução significativa de preço foi possível porque o Centro de Medicina Laboratorial 

Germano de Sousa conseguiu criar condições junto do Laboratório que desenvolveu o 

Harmony™ Prenatal Test (Ariosa Diagnostics, inc.) para poder assim melhorar a 

acessibilidade ao Teste bem como a utilização mais alargada do mesmo. 

Opções e NOVOS preços do Harmony™ Prenatal Test: 

 

Harmony™ Prenatal Test padrão – para o despiste das principais Trissomias (21, 18 e 13) ao 

preço de 495€. 

Harmony™ Prenatal Test com opção “Y” – para o despiste das principais Trissomias (21, 18 e 

13) e obter informação sobre o sexo fetal, ao preço igualmente de 495€. 

Harmony™ Prenatal Test com opção “X e Y” – para o despiste das principais Trissomias (21, 

18 e 13); obter informação sobre o sexo fetal e avaliar ainda o número de cópias para ambos 

os cromossomas X e Y, que permitem avaliar o risco de aneuploidias relacionadas com os 

cromossomas sexuais (XO, XXY, XXX, XYY, XXYY), ao preço de 670€. 

O Harmony™ Prenatal Test está disponível a todas* as grávidas a partir das 10 semanas de 

gestação. 

*excluindo gestações múltiplas com mais de 2 fetos. Na gravidez gemelar: O teste não está recomendado em situações de suspeita ou 

aborto confirmado de um dos gémeos. 

Para mais esclarecimentos, por favor entre em contacto connosco ou visite o nosso site.  

TEL: 217984411 / TM: 912414445; prenatal@cm-lab.com ou  www.germanodesousa.com  
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