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Solução cloud-based para processamento computacional e 
suporte à análise de exames genéticos de Nova Geração (NGS), 
num ambiente customizável, centralizado, seguro e com validação 
clínica.

Na plataforma está embarcada uma base sólida de bioinformática
para laboratórios que desejam iniciar ou expandir a sua capacidade 
de realizar exames genéticos.

Varstation

● Pipelines validados clinicamente

● Padrões de segurança internacionais

● Algoritmos com alto desempenho

● Suporte à interpretação padronizada



SAMPLE SEQUENCING ANALYSIS REPORT

WET LAB DRY LAB

Workflow dos exames de NGS



Varstation workflow



Tipos de análise
Análises realizadas em nosso laboratório e suportadas pelo Varstation

➔ Painéis germinativos

➔ Painéis somáticos

➔ Exomas/Genomas

➔ Copy number variations (CNV)

➔ Fusões de genes

➔ Painéis Oncology (TMB e MSI)

➔ Coronavírus (VarsVID®)



Motivação: O Brasil testava apenas 0,03 pessoas por dia / 1K 
habitantes (abril/20)



● 128x PCR

● 125K/mês

● 72h (run)

Premissas

Exame Patenteado (VarsVID®)

Testagem de Massa Tecnologia

● NGS
(sequenciamento)

● Insumos

● Automação

● Diagnóstico
1 dia de sintomas



VarsVID® workflow



VarsVID® similar ao PCR

Método
Sorologia Teste 

Rápido
Sorologia ELISA ou 

CLIA
Imunocromatográfico 

Teste Rápido
PCR RT-LAMP NGS

O que detecta? Anticorpos Anticorpos
Antígeno (proteína) do 

Vírus
Material Genético do 

Vírus (RNA)
Material Genético do 

Vírus (RNA)
Material Genético do 

Vírus (RNA)

Tempo de 
Processamento 

(bancada)
30min 2h-4h Até 15min 45min a 4h 1h 72h

Sensibilidade 80-87% 92 a 99% 80 - 84% 95-99% 80% 95%

Especificidade 90% 99% 99% 99% 90% 99%

Data Ideal para Coleta 
(dias após início dos 

sintomas)
Após 15º dia Após 15º dia Até 7 dias

Até 7 dias mas pode 
permanecer positivo 

por mais tempo

Até 7 dias mas pode 
permanecer positivo 

por mais tempo

Até 7 dias mas pode 
permanecer positivo 

por mais tempo

Quando eu peço? Ou 
qual indicação?

Para verificar contato 
prévio com o vírus 

(resposta imunológica)

Para verificar contato 
prévio com o vírus 

(resposta imunológica)

Para verificar presença 
do vírus no trato 

respiratório ou COVID-19 
fase ativa

Para verificar 
presença do vírus no 
trato respiratório ou 
COVID-19 fase ativa

Para verificar presença 
do vírus no trato 

respiratório ou COVID-
19 fase ativa

Indicado para testagem 
em massa

Para verificar 
presença do vírus no 
trato respiratório ou 
COVID-19 fase ativa

Indicado para 
testagem em massa
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VarsVID® testes em massa para o Brasil
voltar a produzir


