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Construindo soluções para suas demandas



Ampla rede de serviços para o apoio à investigação e indústria 
farmacêutica, com padrões e certificações de alta qualidade

Sequenciamento Massivo (NGS)

Ampla base de 
dados clínicos

Consultoria de projetos sob medida

Genômica para Terapia 
e Biologia Celular

Soluções na medida de suas necesidades

Ampla base de dados clínicos
A realização de mais de 100.000 estudos diagnósticos, associado  à nossa ampla experiência no desenho e uso 

de plataformas genômicas e transcriptômicas de última geração, nos permite colocar à disposição da pesquisa 

e da indústria farmacêutica um robusto repositório de dados genômicos com múltiplas aplicações.

+ de 15.000 casos de NGS + de 25.000 array-CGH

Base de dados de exomas e array-CGH com mais de 25.000 amostras

Consultoria de projetos sob medida
Nossa equipe multidisciplinar de consultores se coloca-se à disposição para colaborar no desenvolvimento  

personalizado do seu projeto, buscando as melhores soluções para cada momento.

• Sequenciamento de DNA - encoded chemical libraries (DELs)

Tecnologia  para a síntese e detecção em alta escala de coleções de compostos de pequenas moléculas, 
cujo objetivo é acelerar o mapeamento e descobrimento de fármacos.

• Confirmação de edições e off-target CRISPR

O sequenciamento dirigido baseado no sequenciamento massivo proporciona uma solução rentável para  
confirmar as edições CRISPR e os sítios off-target previstos anteriormente in silico.

• Análise de genomas virais

Estudos de estabilidade de vetores virais com utilização no âmbito farmacológico e estudos de inserções 
sobre o genoma para analisar a especificidade dos mesmos.

Genômica para Terapia e Biologia Celular
Integração das melhores e mais adaptadas tecnologias para o controle da estabilidade celular e contaminação cruzada  em 

culturas celulares, fatores especialmente críticos para a biossegurança no manejo de células terapêuticas.

Serviços de Sequenciamento Massivo (NGS)
NIMGenetics oferece serviços de sequenciamento massivo (NGS) utilizando plataformas com diferentes capacidades, com 

o objetivo de atender a todos os tipos de projetos, tanto aqueles que requerem uma alta capacidade de sequenciamento 

(NovaSeq 6000) como moderada (MiniSeq).

Utilizamos plataformas de última geração como DRAGENTM para a análise dos dados de sequenciamento. Além disso, 

contamos com uma equipe de bioinformatas que nos permite oferecer um extenso leque de análises customizáveis

Sequenciamento
do Genoma Completo 

(WGS)

Sequenciamento
do Exoma Completo

(WES)

Sequenciamento
do Transcriptoma
 (WTS, RNA - Seq)

Serviços Genómicos para 
Pesquisa e Indústria Farmacêutica

Fundada em 2008, somos uma multina- cio-

nal biotecnológica espanhola especializada  

no desenho e comercialização de produtos 

e serviços de diagnóstico genético direciona-

dos para a saúde.
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