
é um teste genético de 
triagem que estuda doenças 
acionáveis de aparecimento 
infantil
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“myNewborn fornece uma triagem antecipada 
de doenças genéticas que aparecem durante 
as primeiras etapas da vida, fornecendo infor-
mações para uma gestão preventiva, dietética 
ou tratamento precoce.

O myNewborn  é um teste genético de triagem que 
analisa o DNA do recém-nascido através do sequen-
ciamento do exoma completo o WES (Whole Exome 
Sequencing) para determinar se apresenta alguma 
variante patogênica relacionada com doenças acionáveis 
de aparecimento infantil, permitindo ao especialista 
melhorar a atenção médica. Conhecer este risco permite 
implementar o acompanhamento antes do aparecimento 
dos sintomas.

O que é myNewborn?

O que irá receber?
Análise de mais de 400 genes relacionados com 390 
doenças metabólicas e genéticas de aparecimento  
nos primeiros anos de vida.

O teste é complemento do  teste do pezinho convencio-
nal, melhorando a utilidade clínica.

Na maioria dos casos, o resultado é negativo, propor-
cionando tranquilidade, enquanto em casos positivos a 
informação é fundamental para realizar o gerenciamen-
to precoce.

A maioria das doenças são facilmente acionáveis 
através de dieta ou intervenção precoce.

»

»

Classificação das patologias por cuidados clínicos 

66,3%

31%

2,70%
Outro tipo de intervenção

Controle preventivo 
mediante dieta ou 
tratamento

Controle para 
reduzir o 

impacto sobre 
saúde

»

»



Depois do nascimento, o recém-nascido recebe 
rotineiramente uma picada no calcanhar. Este teste 
é necessário mas é limitado a um pequeno número 
de doenças; myNewborn permite que as doenças 
estudadas sejam expandidas para oferecer a mais 
abrangente triagem neonatal.

PRECISO

AMOSTRA

PREVENTIVO

CONFIÁVEL

ALÉM DO TESTE DO PEZINHO

Necessário uma amostra de sangue do cordão 
umbilical ou de saliva, obtida através do Kit  

fornecido pelo Veritas.

Análise do DNA do recém-nascido mediante 
tecnologia de sequenciamento avançado que 

proporciona resultados confiáveis.

myNewborn é para qualquer recém-nascido sem 
sintomas de doenças como parte dos cuidados 

médicos.

myNewborn é baseado em BabySeq, um projeto 
destinado a para melhorar os cuidados médicos para 

recém-nascidos através da genômica. O estudo 
revelou que cerca de 9% tinham alterações genéticas 
que aumentava o risco de desenvolver uma doença 

infantil.



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

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

veritasint.com

Obtenha o serviço genético
mais completo do mercado



myNewborn detecta de maneira precisa mais de 
390 doenças que podem afetar o recém-nascido 
nas primeiras etapas de vida.

¿Cómo empezar?

Como começar?

Outras

Neurológicas

Surdez

Autoimune

Endócrinas

Metabólicas

As doenças se categorizam
por diferentes grupos incluindo:

Hipercolesterolemia familiar

Diabetes mellitus neonatal

Imunodeficiência ligada ao X

Síndrome de Usher 

Hipertermia maligna

Fibrose Cística

O médico solicita a realização do teste.

Veritas fornece um kit para coletar a amostra.

O relatório será discutido com os pais para 
estabelecer os seguintes passos diante dos 
resultados.

O sequenciamento e a interpretação são
realizados no laboratório credenciado pela
Veritas.

Se necessário, a Veritas fornece aconselhamento 
genético especializado ao médico para interpretação 
dos resultados do paciente.

Aconselhamento genético para o especialista



veritasint.com
infobrasil@veritasint.com

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.
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