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o nosso projeto

Imagina-se a contar com aconselhamento cientificamente confiável sobre como poder melhorar a saúde com base 

na informação do seu ADN? E a receber atualizações contínuas quando surgem novas descobertas médicas? No 

myDNAmap sabemos que ser uma pessoa saudável não é uma tarefa fácil. 

Os especialistas sabem que são vários os fatores que intervêm no desenvolvimento de uma doença: predisposição 

genética, estilo de vida, fatores ambientais, acesso aos sistemas de saúde e nível social. Ter o seu mapa de ADN com 

os seus dados de saúde, hábitos e contexto de vida, irá permitir-lhe ter os dados chave para prevenir a aparição de 

doenças e ter uma medicina personalizada.

Por isto fundamos o myDNAmap: para aproximá-lo dos avanços científicos na área da genética/genómica e da 

bioinformática, para que tenha a possibilidade de cuidar mais e melhor da sua saúde. Acreditamos que cada pessoa 

deve ter responsabilidade sob a sua saúde e aceder a informação que a possa afetar antes que esta se deteriore. Assim, 

pode aumentar a sua capacidade de tomar decisões informadas junto dos profissionais médicos que cuidam do seu 

bem-estar. 

Conhecendo o grande potencial dos dados genómicos, formámos uma equipa multidisciplinar de médicos, biólogos 

especializados em genética molecular, bioquímicos, bioinformáticos, engenheiros de sistemas, especialistas em 

marketing, financeiros e comerciais para nos dedicarmos a um projeto complexo, ambicioso e real. 

Através das relações estabelecidas com outras empresas, colaboradores externos e cientistas proeminentes na 

área da genética, procuramos contribuir ao transformar os dados genómicos em conhecimento e ao promover 

soluções aplicáveis para preservar a saúde, prevenir doenças e melhorar a qualidade de vida. Porque enquanto que 

contribuímos individualmente para a prevenção, como empresa estamos direcionados a contribuir com a investigação 

e o desenvolvimento e melhoria dos processos e avanço dos estudos internacionais na área.  

Não estamos a desenvolver um produto:

estamos a construir um serviço que o irá acompanhar ao longo da sua vida.



a nossa abordagem

Os avanços na área da genómica tem levado a um crescimento exponencial na comercialização destes testes genéticos 
diretos ao consumidor (direct-to-consumer genetic testing ou DTCGT). Este crescimento tem gerado um grande debate 
entre a comunidade médica, as sociedades científicas e as agências governamentais, sobre tudo o que é relativo à validade 
e utilidade clínica das provas, principalmente por falta de controlo de qualidade e pela ausência de supervisão médica e 
aconselhamento genético pré e pós teste.

São vários os argumentos a favor do modelo, baseado no direito das pessoas a ter acesso direto à sua informação genética; a 
estar em controlo do seu bem-estar; e aos benefícios para a saúde que se obtêm dos resultados destas provas. Também há 
quem argumente que este modelo contribui para a formação de pessoas mais informadas e preocupadas com a sua saúde, 
melhorando a relação médico-paciente através da confiança e da adoção das recomendações médicas. 

No entanto, um ponto muito criticado dos modelos das DTCGT é a ausência de aconselhamento médico, sobretudo na 
interpretação dos resultados. Isto facilita a má interpretação dos riscos genéticos de padecer de uma determinada doença 
por parte das pessoas e que tomem decisões médicas não informadas ou, pelo contrário, tenham uma falsa sensação de 
segurança.

No myDNAmap consideramos que uma companhia que oferece serviços genómicos personalizados ao público em geral, 
deve fazê-lo através de um profissional médico qualificado desde o início do processo para dar um aconselhamento correto 
e, especialmente, na interpretação de resultados.

Por isso, os nossos médicos e especialistas irão guiar os utilizadores através da nossa plataforma online antes de solicitarem 
o teste genómico: para informar sobre a sua potencial utilidade e as suas limitações, assim como também dos benefícios 
e riscos de ter acesso à informação genética, para avaliar a conveniência de solicitar a prova e também ao receber os 
resultados, para ajudar na interpretação e para evitar confusões ou interpretações erradas.

É fundamental esclarecer que não oferecemos serviços de diagnóstico: os resultados não devem ser utlizados por si só ao 
tomar decisões médicas. Caso seja necessário, recomendaremos às pessoas que solicitam os nossos serviços para contactar 
especialistas para continuar com o aconselhamento relativo à prevenção e/ou tratamento de doenças.
 



como trabalhamos

Porque queremos oferecer um serviço diferente, não nos limitamos a enviar-lhe um relatório com os seus resultados 

genéticos. Assim que assinar o consentimento informado, iremos solicitar o teste genómico e o seu genoma completo 

será sequenciado. 

Pouco tempo depois, irá receber um relatório inicial que incluirá informação sobre as suas origens étnicas, as variantes 

do seu ADN que influenciam a maneira como o seu organismo responde frente à administração de determinados 

fármacos, nutrientes e a atividade física e informação sobre a sua predisposição a padecer de algumas doenças ou 

de as transmitir aos seus filhos.

Este relatório será explicado pelos nossos conselheiros genéticos, que responderão a qualquer dúvida que possa ter. 

E como as investigações avançam, iremos reanalisar o seu genoma anualmente, incorporando melhorias nos painéis 

genéticos analisados. Então, iremos dar-lhe um novo relatório e os nossos conselheiros genéticos irão abordá-lo 

novamente.

Porque entendemos que os resultados das provas genómicas devem integrar-se com outros dados se saúde de 

modo a obter um histórico clínico mais completo, desenvolvemos uma aplicação onde poderá introduzir qualquer 

informação relevante sobre o seu histórico de saúde, assim como informação nutricional, hábitos e localização 

geográfica.

Isto irá permitir-nos conhecer o seu perfil clínico completo que será de muita utilidade para os profissionais médicos 

encarregues pela sua saúde.

Porque o nosso compromisso consigo é a longo prazo, estamos a desenvolver uma plataforma bioinformática que 

ajudará na análise, interpretação e integração dos seus dados de saúde.

Conhecer o seu perfil genético ajuda-o a cuidar da sua saúde e da dos seus. Hoje, amanhã e sempre.



Um médico/consultor genético irá ajudá-lo a interpretar a informação 

do relatório, responderá a todas as suas perguntas e irá guiá-lo nos passos 

seguintes.
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o nosso processo

Assim que esteja subscrito 

no myDNAmap, um médico ou 

consultor genético vai-lhe explicar em 

detalhe tudo o que deve saber sobre 

os nossos serviços e responderá a 

todas as suas perguntas.

A extração de ADN irá ser feita a 

partir da sua amostra e o seu genoma 

completo será sequenciado. Com a 

sua autorização, uma amostra do seu 
ADN será congelada para utilizar em 
análises futuras, caso seja necessário.

Serão usadas as últimas 

investigações científicas para analisar 

o seu genoma. A informação 

obtida através da sequenciação será 

processada e irá gerar um relatório 

completo.

Irá receber um kit myDNAmap para a 

recolha de uma amostra de saliva. Assim 

que a amostra seja recolhida, o nosso 

serviço de correio recolherá a sua amostra 

e irá enviá-la para o nosso laboratório.

Toda a sua informação pessoal e 

informação genética será armazenada 

de forma totalmente segura e terá 

controlo total sobre a mesma.

Assim que o relatório esteja 

completo (8-10 semanas) será enviada 

uma notificação através da aplicação 
myDNAmap para que possa marcar uma 

consulta com o médico. Poderá aceder 

ao relatório utilizando a sua “chave” ou 

senha(s).
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Analisamos mais de relevantes para a sua saúde1.800
genes

No myDNAmap oferecemos um serviço completo e diferente na área da medicina preventiva: fazemos a sequenciação 

do genoma completo que contém todos os genes associados à saúde e ao bem-estar do indivíduo; prestamos 

aconselhamento pré e pós-sequenciação de maneira a responder a todas as perguntas do cliente e a explicar 

todos os resultados encontrados; desenvolvemos a myDNAapp, uma aplicação móvel onde poderá consultar os 

resultados, contactar os nossos profissionais médicos e científicos e  incluir toda a informação sobre a sua saúde 

para ajudar-nos a personalizar o seu relatório genético. Para além disso, o myDNAmap oferece atualizações anuais 

que incluem as descobertas mais recentes no campo da genética, para que o seu relatório esteja sempre atualizado. 

Por último, a sua informação genética estará armazenada num lugar seguro, mas estará sempre disponível para a 

aceder. Assim poderá consultá-la e partilhá-la com os seus profissionais de saúde.

O genótipo influencia a resposta do seu 
corpo aos nutrientes. A nutrigenética 
permite que a especialista em nutrição 
elabore uma dieta personalizada, quer 
terapêutica como preventiva. Poderá 
saber como metaboliza os açúcares, 
ácidos gordos, vitaminas e álcool; a sua 
predisposição à obesidade e como regula 
o apetite, entre outros dados

Saiba como otimizar o seu rendimento 
desportivo, rentabilizar os efeitos do 
exercício físico e levar a cabo uma 
prática desportiva segura, conhecendo 
a sua predisposição ao risco de lesões, 
a resistência ao exercício; a influência na 
perda de peso e a redução do colesterol, 
entre outros.  

Mais de 200 fármacos analisados para 
poder eleger o melhor tratamento e 
personalizar as doses. Abrangemos 
fármacos relacionados com doenças 
infeciosas, anestésicos, oncologia, 
gastroenterologia, reumatologia, sistema 
respiratório, ginecologia, urologia, 
neurologia, psiquiatria, metabolismo e 
tratamento da dor.

myDNAmap nutrição myDNAmap desportos

os nossos serviços

myDNAmap farmacogenética



Análise de mais de 300 genes 
associados a doenças cardiovasculares 
hereditárias, tanto raras como comuns, 
para identificar se é pré-sintomático e 
estabelecer programas direcionados a 
medidas preventivas. 

Poderá conhecer o seu risco de 
dependência ao álcool, cocaína, 
canabinoides, opioides e saberá como 
melhorar o tratamento da dor com 
opiáceos.

Analisamos mais de 450 genes 
relacionados com doenças neurológicas 
hereditárias, para que possa atuar de 
maneira efetiva na sua prevenção. 

Analisamos os genes associados 
aos transtornos de ânimo e doenças 
psiquiátricas.

Permite a deteção precoce de 
variantes associadas a diferentes tipos 
de cancro hereditário (mais de 150 
genes analisados). E a possibilidade 
de selecionar um tratamento 
personalizado, baseado na genética 
individual.  

A partir da sua informação genética 
é possível estimar a origem étnico-
geográfica dos seus antepassados, 
reconstruir o seu histórico familiar 
e saber se partilha um antepassado 
em comum com outras pessoas. 
Estudamos marcadores moleculares 
autossómicos, mitocondriais e marcadores 

Analisamos mais de 100 genes 
envolvidos na fertilidade masculina e 
feminina, para que você possa analisar os 
tratamentos disponíveis, se necessário. 

Analisamos mais de 750 genes 
associados a doenças que se podem 
transmitir à descendência, ainda no 
caso de ambos os progenitores serem 
saudáveis.

myDNAmap cardiologia

myDNAmap dependência

myDNAmap neurologia

myDNAmap psiquiatria

myDNAmap cancro

myDNAmap ascendência

myDNAmap fertilidade

myDNAmap
compatibilidade genética



a nossa segurança

Segurança dos dados:

O myDNAmap armazenará os seus dados em três plataformas diferentes que conterão respetivamente:

     Dados pessoais

     Dados genómicos

     Dados médicos, dados geográficos, hábitos de vida

O myDNAmap não poderá relacionar os seus dados pessoais com qualquer outro dado em nenhum momento.

Apenas você, através das suas chaves pessoais, poderá relacionar a sua identidade com o seu perfil genético.

No caso do utilizador perder as suas chaves, será necessário realizar uma prova de identificação molecular para 

procurar a concordância com o seu perfil genético e para gerar novas chaves, já que o myDNAmap não tem qualquer 

maneira de aceder aos seus dados (*). A segurança está no seu ADN.

(*) Os custos desta análise ficarão por conta do utilizador.

 

Anonimato das amostras:
Os dados de identificação pessoal do utilizador preservam-se separados dos genómicos/médicos, para que o 

anonimato seja assegurado como regra geral.



Consulte a nossa página web e descubra mais:

www.mydnamap.com



www.mydnamap.com
clientes@mydnamap.com

o poder da sua genética




