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O que é myNewborn?

O que inclui o teste?

O teste permite conhecer o risco do recém-nas-
cido a apresentar cerca de 390 de doenças que 
podem aparecer nas primeiras etapas de 
vida. O teste é complemento do teste do pezinho 
convencional, melhorando a utilidade clínica.

O teste analisa mais de 400 genes através do 
sequenciamento  do exoma completo (Whole 
Exome Sequencing).

Para qualquer recém-nascido sem sintomas 
aparentes de doenças.

1. Ceyhan-Birsoy, Ozge, et al. "Interpretation of Genomic Sequencing Results in Healthy and Ill Newborns: Results from the BabySeq Project."
The American Journal of Human Genetics 104.1 (2019): 76-93. 

Metabólicas
Hipercolesterolemia familiar (LDLR) 

Fenilcetonúria (PAH) 
Intolerância a frutose (ALDOB)

Surdez
Síndrome de Usher (USH2A) 
Síndrome de Alport (COL4A3-5) 

Neurológicas
Hipertermia maligna (RYR1) 
Acromatopsia (CNGA3/B3) 

Outros
Fibrose Cística (CFTR) 
Deficiência de biotinidase (BTD) 

Endócrinas
Diabetes mellitus neonatal (INS) 

Hipotiroidismo congênito (TSHB, TSHR) 
Hiperaldosteronismo (KCNJ5) 

Autoimune
Granulomatosa crônica  (CYBA) 

Imunodeficiência ligada ao X (CD4OLG) 
Febre Mediterrânea familiar (MEFV)

Que tipo de doenças inclui?

Por que solicitar myNewborn?

Conhecer este risco é importante para 
determinar e personalizar o tratamento e os 
cuidados com o  recém-nascido.

Até 9,4%(1) dos recém nascidos 
podem apresentar variantes 
genéticas relacionadas com 
doenças de aparecimento infantil.

Altamente acionáveis de aparecimento na 
infância.

Incluídas no teste bioquímico de triagem neo-
natal.

Doenças de aparecimento na idade adulta, 
que são acionáveis na infância.

Comuns, mesmo que não tratáveis, com 
frequência de portador superior a 1/100.

»

»

»

»

myNewborn é uma expansão do teste bioquí-
mico neonatal convencional, aumentando as 
doenças metabólicas e genéticas detectadas, 
o que permite a intervenção nutricional e outros 
procedimentos durante a infância, melhorando 
a saúde do recém-nascido.

Aconselhamento ao especialista
Veritas fornece um serviço diferenciado, facili-
tando o aconselhamento ao especialista para a 
interpretação dos resultados de seu paciente 
sempre que necessário.

Que tipo de amostra é necessário?
Sangue ou saliva com kit específico fornecido 
pelo Veritas.

Para quem é indicado o myNewborn? 



50,10%

31%

16,20%

2,70%

O sequenciamento do exoma completo da Veritas tem um design otimizado que melhora a cobertura 
para um sequenciamento mais homogêneo do exoma. 

Sequenciamento do exoma completo com cobertura média de 100x, sequenciando mais de 99% dos 
genes de interesse a ≥20x.

A Veritas conta com uma equipe de curators especializados que realizam a interpretação com base nos 
conhecimentos científicos mais atualizados, com um software especializado desenvolvido para uma 
classificação detalhada de variantes.

»

»

»

Exemplos de aplicação clínica do myNewborn

Tipos de doenças incluídas no myNewborn

SINTOMATOLOGIA CUIDADOS DO PACIENTE

Anemia hemolítica após 
ingerir feijão, sulfitos ou 
determinados medicamentos 
e corantes alimentares.

Doenças cardiovasculares 
(CV) precoce.

Incapacidade de 
absorção de gordura que 
altera o desenvolvimento 
do sistema nervoso.

Deficiência de 
glicose-6-fosfato
desidrogenase (G6PD)

PATOLOGIA/GENE

Abetalipoproteinemia
(MTTP) 

Hipercolesterolemia 
familiar (LDLR) 

Modificar dieta e evitar 
medicamentos 

Modificar dieta + 
medicação 

Redução de gordura na 
dieta + suplementos 

Criança sem 
sintomatologia 

Prevenção da 
doença CV

Prevenção da 
neuropatia e ataxia

Classificação das patologias 
por cuidados clínicos

Porcentagem de doenças incluídas no 
myNewborn por categoria

Controle preventivo
Controle precoce 
Controle mediante dieta 
Outro tipo de intervenção

32,20%

10,30%
9,80%

1,20%
8,80%

6,90%

6,40%

4,90%
3,40%

3,20%
2,50%2,20%

Informação técnica do exoma completo

Metabólicas 
Sindrômicas 
Pulmonares 
Musculoesqueléticas 

Hematológicas 
Endócrinas 
Neurológicas 
Cardiovasculares 

Surdez
Imunológicas 
Câncer 
Urogenital 



Resultados bioquímicos: 
Doenças metabólicas 
prevalentes  (5-30)

Cuidado médico habitual

Cuidado médico habitual

Cuidado médico específico

Cuidado médico específicoConfirmação genética

Nascimento

myNewborn
(A partir do nascimento)
6-8 semanas

Teste do pezinho (24 e 
72 horas de vida)
2-3 semanas

Resultados genéticos: 
> 390 doenças 

Ausência de variantes 

Variantes patológicas

Resultado positivo

Resultado negativo

Aconselhamento genético

Procedimento triagem Neonatal
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Veritas nasceu em 2018 pelas mãos do Dr. Luis Izquierdo, Dr. Vincenzo Cirigliano e Javier 
de Echevarría, que possuem ampla experiência no campo da genética, diagnóstico e 
biotecnologia. Inicialmente ligada à Veritas Genetics, empresa fundada em 2014 pelo Prof. 
George Church, um dos pioneiros da medicina preventiva, a Veritas nasceu com o objetivo 
de disponibilizar o sequenciamento do genoma e sua interpretação clínica ao alcance de 
todos os cidadãos como ferramenta de prevenção de doenças e melhorar a saúde e a 
qualidade de vida.
Desde a sua criação, a Veritas liderou a atividade e o desenvolvimento nos mercados em 
que atua; com o objetivo de fazer da genômica um instrumento quotidiano ao serviço do 
bem-estar das pessoas.
Em março de 2022, a Veritas anuncia que faz parte da LetsGetChecked, uma empresa 
global de soluções de saúde com sede em Dublin e Nova York.




