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DIETA E COMPORTAMENTOS COMERCIAIS

CONDIÇÕES / CARACTERÍSTICAS RESULTADOS

Tipo de dieta correspondente : Dieta balanceada

Sensação de saciedade plena : Típica

Desejo de comida : Típica

Desinibição Alimentar : Mais provável

Fome : Aumentou

Guloso : Aumentou

Beliscando : Típica

NUTRIENTES

CONDIÇÕES / CARACTERÍSTICAS RESULTADOS

Vitamina A : Otimize o consumo

Vitamina B2 : Fique equilibrado

Vitamina B6 : Fique equilibrado

Ácido fólico folato : Otimize o consumo

Vitamina b12 : Otimize o consumo

Vitamina C : Fique equilibrado

Vitamina D : Otimize o consumo

Vitamina E : Otimize o consumo

Níveis Omega-6 e Omega-3 : Diminuiu

REAÇÕES ALIMENTARES

CONDIÇÕES / CARACTERÍSTICAS RESULTADOS

Metabolismo da cafeína : Metabolizador rápido

Resposta a gorduras poliinsaturadas : Benefício aumentado

Resposta a gorduras monoinsaturadas : Neutro

Intolerância a lactose : Menos provável

Descarga de álcool : Menos provável

Gosto doce : Típica

Gosto amargo : Provador

Sensibilidade ao Glúten : Baixo risco

EXERCÍCIO E FITNESS

CONDIÇÕES / CARACTERÍSTICAS RESULTADOS

Densidade óssea e ingestão de cálcio : Risco Médio
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DIETA E COMPORTAMENTOS COMERCIAIS

TIPO DE DIETA DE CORRESPONDÊNCIA
SEU RESULTADO

DIETA BALANCEADA

Devo comer uma variedade de frutas, vegetais, grãos inteiros, proteínas magras e gordura saudável. Devo evitar 

alimentos processados, gorduras trans e açúcares adicionados.

55%
CARBS

25% 20%
GORDURAS PROTEÍNA

Sua dieta foi selecionada observando-se muitas variantes genéticas associadas ao 

modo como as pessoas respondem aos diferentes macronutrientes (proteínas, 

gorduras e carboidratos) em seus alimentos. Seus perfis de risco genético para 

fatores metabólicos de saúde também foram avaliados para determinar sua dieta 

recomendada. Juntos, seus resultados genéticos sugerem qual das seguintes 

dietas pode ser a melhor para você: "Baixo teor de gordura", "Baixo teor de 

carboidratos", "Mediterrâneo" ou "Dieta balanceada". É altamente recomendável 

discutir qualquer mudança em seu plano de dieta com seu médico.

Nutrição
CÓDIGO DE ATIVAÇÃO: YAHAN-VKCJI NOME / ID: Paciente Amostra

Página 25/02



SENSAÇÃO DE SATIDADE COMPLETA
SEU RESULTADO

TÍPICA

Posso não ter dificuldade em me sentir satisfeito após as refeições.

A saciedade pode ser descrita como a sensação de saciedade depois de comer. O gene FTO (associado à massa gorda e à 
obesidade) é conhecido por ser um fator importante que predispõe uma pessoa a um nível de peso corporal saudável ou não. 
Os dois resultados possíveis neste relatório são "Dificuldade em se sentir completo" e "Típico". Pessoas que têm "Dificuldade 
para se sentir saciado" tendem a comer mais sem se sentir satisfeitas. Para ajudar a controlar esse resultado, você pode 
aumentar a quantidade de fibras em sua dieta e equilibrar as refeições e lanches ao longo do dia. Exemplos de alimentos 
ricos em fibras incluem pão integral, aveia, cevada, lentilha, feijão preto, alcachofra, framboesa e ervilha. Em um estudo de 
2008, o genótipo A / A em rs9939609 no gene FTO foi associado com "Dificuldade em sentir-se cheio".
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DESEJO DE ALIMENTOS
SEU RESULTADO

TÍPICA

Não posso fazer um esforço extra para obter meus alimentos favoritos.

Embora não haja um método objetivo para quantificar a sensação de fome ou gosto de alguém por um determinado tipo de alimento, os cientistas comportamentais desenvolveram técnicas 

para medir a motivação de um indivíduo para consumir alimentos e compará-la com a de outros. Essa medida, chamada de valor de reforço dos alimentos, descreve quanto esforço um indivíduo 

está disposto a fazer para ter acesso aos alimentos. O valor de reforço pode ser determinado por meio de uma série de testes em um ambiente de laboratório. Em cada um desses testes, o 

indivíduo que está sendo testado é solicitado a completar uma tarefa em troca de uma pequena porção de sua comida favorita. A tarefa do teste inicial é fácil, por isso a comida não é difícil de 

ganhar. Conforme os testes continuam, a tarefa fica cada vez mais difícil até que, em algum ponto, o participante sente que a comida não vale mais o esforço e decide parar. Este experimento nos 

diz que aqueles que desistem cedo, quando comparados com os que desistem mais tarde, têm baixo reforço alimentar. Usando essa técnica, um estudo de 2007 identificou um componente 

genético no reforço alimentar. Entre as pessoas consideradas obesas, aquelas que tinham uma variante específica (alelo T) do marcador genético rs1800497 tinham uma probabilidade 

"aumentada" de fazer mais esforço para obter seus alimentos favoritos e comê-los mais. Em contraste, o genótipo C / C foi associado a níveis "Típicos" de reforço alimentar. Entre as pessoas 

consideradas obesas, aquelas que tinham uma variante específica (alelo T) do marcador genético rs1800497 tinham uma probabilidade "aumentada" de fazer mais esforço para obter seus 

alimentos favoritos e comê-los mais. Em contraste, o genótipo C / C foi associado a níveis "Típicos" de reforço alimentar. Entre as pessoas consideradas obesas, aquelas que tinham uma variante 

específica (alelo T) do marcador genético rs1800497 tinham uma probabilidade "aumentada" de fazer mais esforço para obter seus alimentos favoritos e comê-los mais. 
 
Em contraste, o genótipo C / C foi associado a níveis "Típicos" de reforço alimentar.
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DESINIBIÇÃO ALIMENTAR
SEU RESULTADO

MAIS PROVÁVEL

Frequentemente, meus olhos são maiores do que meu estômago e tenho uma tendência maior de comer demais quando há alimentos 

reconfortantes disponíveis.

A desinibição alimentar descreve a tendência de comer mais do que o normal em resposta a um estímulo, como uma comida saborosa ou em situações 

que desencadeiam uma alimentação excessiva (por exemplo, estresse emocional ou situações sociais específicas). Em um estudo de 2010, o alelo T de 

rs1726866 foi "mais provável" de estar associado à desinibição alimentar em mulheres. O genótipo C / C no mesmo marcador era "menos provável" de 

estar associado à desinibição alimentar.
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FOME SEU RESULTADO

AUMENTOU

Tenho uma probabilidade genética de sentir fome com mais frequência e intensidade do que os outros.

Embora a maioria de nós conheça a sensação de fome, algumas pessoas sentem fome com mais intensidade e frequência do que outras. A 

suscetibilidade à fome agora pode ser parcialmente explicada pela genética. Uma variação no gene NMB foi associada ao aumento da sensação de fome. 

Quando questionados sobre seus próprios comportamentos alimentares em um questionário, as pessoas com um genótipo T / T eram mais propensas a 

relatar uma suscetibilidade "aumentada" à fome, enquanto outras provavelmente teriam uma resposta de fome "Típica". Esta informação preliminar é 

baseada em um estudo classificado com uma estrela de força científica.
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GULOSO
SEU RESULTADO

AUMENTOU

Estou mais propenso a comer alimentos ricos em açúcar. Recomenda-se manter opções saudáveis   disponíveis, como frutas 
e vegetais sem amido.

O desejo por alimentos doces às vezes é descrito como "guloso". Os resultados possíveis neste relatório são "Aumentado" ou "Típico". Se o seu genótipo 

mostra uma probabilidade "aumentada" de comer muitos doces, tente escolher frutas como uma alternativa doce saudável aos alimentos açucarados ou 

refrigerantes. Certifique-se de seguir sua dieta, pois alguns planos de dieta, como as dietas de baixo carboidrato, limitam significativamente a 

quantidade de açúcar que você pode comer. Alimentos doces podem incluir alimentos saudáveis, como frutas, ou alimentos não saudáveis, como doces 

e bebidas adoçadas. Pessoas com os genótipos C / T e T / T mostraram uma probabilidade "aumentada" de comer mais doces e alimentos açucarados, 

enquanto as pessoas com o genótipo C / C eram mais propensos a ter uma ingestão "típica" de alimentos açucarados.
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BELISCANDO
SEU RESULTADO

TÍPICA

Meus genes não estão associados a um comportamento extremo de lanches

Comer pode ser um comportamento saudável ou prejudicial à saúde. Comer alimentos balanceados, contendo gorduras saudáveis, 
proteínas magras, fibras e carboidratos de baixo índice glicêmico, em pequenas porções, ao longo do dia pode ajudar a controlar a 
fome e reduzir a ingestão calórica total, enquanto comer junk food pode ter efeitos negativos para a saúde. Os marcadores genéticos 
associados ao comportamento de comer lanches incluem variantes no receptor de leptina, um hormônio essencial para a regulação 
da ingestão de alimentos. Os resultados possíveis neste relatório são "Típico" e "Aumentado". Se você receber o resultado 
"Aumentado", pode reduzir os efeitos negativos dos lanches escolhendo lanches saudáveis, comendo devagar e reduzindo o tamanho 
ou as calorias dos lanches. Pessoas com o genótipo G / G em um marcador genético do receptor de leptina (LEPR) eram mais 
propensas a mostrar "
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NUTRIENTES

VITAMINA A
SEU RESULTADO

OTIMIZE A INGESTÃO

Posso não ser capaz de converter o beta-caroteno de forma eficiente na forma ativa da vitamina A, então posso precisar comer mais alimentos 

ricos em vitamina A.

A vitamina A é um nutriente que descreve vários compostos relacionados, incluindo retinol, retinal e ácido retinóico. A vitamina A é crítica para várias funções no corpo, incluindo  
visão saudável, ação do sistema imunológico, crescimento ósseo, reprodução e a regulação adequada da expressão gênica. A ingestão recomendada de vitamina A para a maioria  
dos adultos é de 700 a 900 microgramas por dia. Grande parte da vitamina A encontrada em seu corpo é derivada do beta-caroteno, um nutriente encontrado em algumas plantas 

e alimentos, como abóbora, cenoura, batata-doce e espinafre. Um estudo genético descobriu que a conversão da vitamina A do beta-caroteno é prejudicada em mulheres portadoras 

de variantes do gene BCMO1. Esta associação não foi estudada em homens. Aqueles com um resultado de "Otimização da ingestão" podem contornar esse efeito consumindo  
quantidades adequadas de vitamina A pré-formada, que pode ser encontrada no leite fortificado e cereais matinais, bem como em multivitaminas contendo palmitato de retinila ou  
acetato de retinila. As pessoas que recebem o resultado "Permanecer equilibrado" devem manter uma dieta saudável. Um resultado adicional neste relatório é "Inconclusivo",  
o que significa que não havia evidência científica suficiente para determinar como seu genótipo se relaciona com a eficiência de conversão de betacaroteno em vitamina A.  
O estudo que relatamos observou associações entre os níveis de vitamina A e genótipos específicos. No entanto, isso não significa que seus níveis estejam desequilibrados. Você  
deve ter uma dieta saudável e falar com seu médico antes de fazer mudanças específicas em seu regime alimentar. As pessoas que recebem o resultado "Permanecer equilibrado"  
devem manter uma dieta saudável. Um resultado adicional neste relatório é "Inconclusivo", o que significa que não havia evidência científica suficiente para determinar como seu  
genótipo se relaciona com a eficiência de conversão de betacaroteno em vitamina A. O estudo que relatamos observou associações entre os níveis de vitamina A e genótipos  
específicos. No entanto, isso não significa que seus níveis estejam desequilibrados. Você deve ter uma dieta saudável e falar com seu médico antes de fazer mudanças específicas  
em seu regime alimentar. As pessoas que recebem o resultado "Permanecer equilibrado" devem manter uma dieta saudável. Um resultado adicional neste relatório é "inconclusivo",  
o que significa que não havia evidência científica suficiente para determinar como seu genótipo se relaciona com a eficiência de conversão de betacaroteno em vitamina A. 
O estudo que relatamos observou associações entre os níveis de vitamina A e genótipos específicos. No entanto, isso não significa que seus níveis estejam desequilibrados.  
Você deve ter uma dieta saudável e falar com seu médico antes de fazer mudanças específicas em seu regime alimentar. o que significa que não havia evidência científica suficiente  
para determinar como seu genótipo se relaciona com a eficiência de conversão de betacaroteno em vitamina A. O estudo que relatamos observou associações entre os níveis de  
vitamina A e genótipos específicos. No entanto, isso não significa que seus níveis estejam desequilibrados. Você deve ter uma dieta saudável e falar com seu médico antes de fazer  
mudanças específicas em seu regime alimentar. o que significa que não havia evidências científicas suficientes para determinar como seu genótipo se relaciona com a eficiência de  
conversão de betacaroteno em vitamina A. O estudo que relatamos observou associações entre os níveis de vitamina A e genótipos específicos. No entanto, isso não significa que  
seus níveis estejam desequilibrados. Você deve ter uma dieta saudável e falar com seu médico antes de fazer mudanças específicas em seu regime alimentar.

VITAMINA B2
SEU RESULTADO

MANTENHA-SE EQUILIBRADO

Meus genes não estão associados à deficiência de vitamina B2. Devo manter uma dieta saudável em geral.

A vitamina B2, ou riboflavina, é um componente central do mononucleotídeo de flavina (FMN) e dinucleotídeo de flavina adenina (FAD), os quais servem 

como cofatores de várias enzimas críticas envolvidas na cadeia de transporte de elétrons, bem como no metabolismo de carboidratos, gorduras e 

proteínas. A vitamina B2 é encontrada em uma variedade de alimentos, incluindo leite, queijo, vegetais de folhas verdes, legumes, feijão, carnes magras 

e grãos fortificados. Indivíduos com o genótipo T / T em uma variante do gene MTHFR provavelmente têm níveis aumentados de homocisteína, que são 

um fator de risco para doenças cardiovasculares e acidente vascular cerebral. Os níveis de homocisteína foram mais elevados em indivíduos T / T com 

níveis baixos de riboflavina ou vitamina B2 e, além disso, a suplementação de riboflavina reduziu os níveis de homocisteína nesses indivíduos. Assim, 

indivíduos com o genótipo T / T devem "otimizar a ingestão" de vitamina B2 comendo alimentos ricos em vitamina B2. Por outro lado, é provável que os 

níveis de vitamina B2 tenham um impacto relativamente pequeno sobre os níveis de homocisteína em pessoas com os genótipos C / T ou C / C e, 

portanto, devem "permanecer equilibrados" e manter uma dieta saudável.

Nutrição
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VITAMINA B6
SEU RESULTADO

MANTENHA-SE EQUILIBRADO

Meus genes não estão associados à deficiência de vitamina B6. Devo manter uma dieta saudável em geral.

A vitamina B6, também chamada de piridoxina, ajuda o sistema neurológico do corpo a funcionar corretamente, promove a 
saúde dos glóbulos vermelhos e está envolvida no metabolismo do açúcar ("http://ods.od.nih.gov/factsheets/vitaminb6/"). A 
vitamina B6 é encontrada naturalmente em muitos alimentos, incluindo feijão, grãos inteiros, carne, ovos e peixes. A maioria 
das pessoas recebe quantidades suficientes de vitamina B6 de uma dieta saudável, e a deficiência de B6 é rara nos Estados 
Unidos. O marcador genético rs4654748 no gene NBPF3 (próximo ao gene ALPL) foi encontrado em vários estudos como 
associado a níveis reduzidos de vitamina B6, possivelmente devido a uma eliminação mais rápida do que o normal dessa 
vitamina da corrente sanguínea. Os indivíduos com genótipo C / C ou C / T apresentaram níveis mais baixos de B6 do que 
aqueles com genótipo T / T. Portanto, se o seu genótipo for C / C ou C / T, você obterá um resultado de "

1,3 a 1,7 miligramas por dia.
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ÁCIDO FOLATO-FÓLICO
SEU RESULTADO

OTIMIZE A INGESTÃO

Posso ter níveis mais baixos de folato no sangue e níveis mais altos de homocisteína, então devo aumentar minha ingestão de alimentos ricos 

em folato.

O folato é encontrado em muitos alimentos, como vegetais de folhas verdes como acelga ou couve, bem como feijão, lentilha, frutas e grãos fortificados. Este nutriente 

desempenha um papel no metabolismo das proteínas, bem como no reparo do DNA. O folato pode reduzir o nível de homocisteína no sangue, uma substância associada a 

doenças cardiovasculares em níveis elevados. As dietas ricas em folato foram associadas à redução do risco de doenças cardiovasculares. O folato é particularmente importante 

no início da gravidez para prevenir alguns defeitos congênitos. Por esta razão, mulheres grávidas ou mulheres que pretendem engravidar são aconselhadas a uma ingestão diária 

elevada recomendada de 600 microgramas de folato. A ingestão recomendada de folato para a maioria dos adultos é de 400 microgramas por dia. Uma variante relativamente 

comum no gene MTHFR, conhecido como C677T (rs1801133), foi associada a níveis baixos de folato e níveis elevados de homocisteína no sangue. Portanto, as pessoas com 

genótipo T / T ou C / T devem "Otimizar a ingestão" de folato. Pessoas com o genótipo C / C devem "manter o equilíbrio" e manter uma dieta saudável. Os estudos que relatamos 

observaram associações entre os níveis de vitaminas e genótipos específicos; entretanto, isso não significa que seus níveis estejam desequilibrados. Você deve certificar-se de que 

está seguindo uma dieta saudável e discutir esse resultado com seu médico. isso não significa que seus níveis estejam desequilibrados. Você deve certificar-se de que está 

seguindo uma dieta saudável e discutir esse resultado com seu médico. isso não significa que seus níveis estejam desequilibrados. Você deve certificar-se de que está seguindo 

uma dieta saudável e discutir esse resultado com seu médico.
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VITAMINA B12
SEU RESULTADO

OTIMIZE A INGESTÃO

Posso ter diminuído os níveis de vitamina B12 no sangue, então posso precisar aumentar minha ingestão.
A vitamina B12 desempenha um papel importante no funcionamento do cérebro e do sistema nervoso. Ajuda a manter os glóbulos vermelhos saudáveis 

  

e é um componente crítico para a 

síntese e regulação do seu DNA. A vitamina B12 é encontrada naturalmente em alimentos de origem animal, incluindo carnes, peixes, aves, ovos e produtos lácteos. Uma dieta saudável 

normalmente fornece B12 suficiente, embora vegetarianos, veganos, pessoas idosas e aqueles com problemas de absorção de B12 devido a distúrbios do sistema digestivo possam ser 

deficientes. Os sintomas de deficiência de vitamina B12 podem variar, mas podem incluir fadiga, fraqueza, distensão abdominal ou dormência e formigamento nas mãos e nos pés. A ingestão 

recomendada para adultos é de 2,4 microgramas por dia. Vários estudos genéticos identificaram um marcador no gene FUT2 como estando associado a níveis mais baixos de B12 no sangue. Este 

efeito pode ser devido à absorção reduzida de B12 no intestino. Pessoas com genótipos G / G ou A / G são recomendados para "Otimizar a ingestão" porque eles podem ter níveis mais baixos de 

B12. Comer alimentos ricos em vitamina B12 pode promover níveis saudáveis 

  

de B12, especialmente para pessoas com mais de 50 anos. Pessoas com o genótipo A / A devem "manter o 

equilíbrio" e manter uma dieta saudável. Os estudos que relatamos observaram associações entre os níveis de vitamina B12 e genótipos específicos; entretanto, isso não significa que seus níveis 

estejam desequilibrados. Você deve certificar-se de que está seguindo uma dieta saudável e discutir esse resultado com seu médico. Comer alimentos ricos em vitamina B12 pode promover níveis 

saudáveis 

  

de B12, especialmente para aqueles com mais de 50 anos. Pessoas com o genótipo A / A devem "manter o equilíbrio" e manter uma dieta saudável. Os estudos que relatamos 

observaram associações entre os níveis de vitamina B12 e genótipos específicos; entretanto, isso não significa que seus níveis estejam desequilibrados. Você deve certificar-se de que está 

seguindo uma dieta saudável e discutir esse resultado com seu médico. Comer alimentos ricos em vitamina B12 pode promover níveis saudáveis 

  

de B12,  especialmente para aqueles com   
 
mais de 50 anos. Pessoas com o genótipo A / A devem "manter o equilíbrio" e manter uma dieta saudável.  
 
Os estudos que relatamos observaram associações entre os níveis de vitamina B12 e genótipos específicos; entretanto, isso não significa que seus níveis estejam desequilibrados.  
 
Você deve certificar-se de que está seguindo uma dieta saudável e discutir esse resultado com seu médico.
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VITAMINA C
SEU RESULTADO

MANTENHA-SE EQUILIBRADO

Meus genes não estão associados à deficiência de vitamina C. Devo manter uma dieta saudável em geral.

A vitamina C, ou ácido L-ascórbico, deve ser adquirida de fontes dietéticas, pois os humanos são incapazes de sintetizá-la. Algumas fontes 

dietéticas de vitamina C incluem limões, laranjas, pimentões vermelhos, melancias, morangos e sucos cítricos ou sucos fortificados com 

vitamina C. Embora uma deficiência severa de vitamina C leve ao escorbuto, variações nos níveis de vitamina C também foram associadas a um 

ampla gama de doenças crônicas complexas, como aterosclerose, diabetes tipo 2 e câncer. Acredita-se que essas associações resultem de uma 

contribuição da vitamina C como antioxidante, bem como de seu papel na síntese de colágeno e vários hormônios. Após a ingestão, a vitamina 

C da dieta é transportada através da membrana celular por meio de proteínas de transporte, uma das quais é a SLC23A1. Um estudo recente 

de mais de 15, 000 pessoas descobriram que o alelo A de uma variante em SLC23A1 estava associado a níveis reduzidos de vitamina C 

circulante. Portanto, se seu genótipo for A / A ou A / G, você obterá um resultado de "Otimize a ingestão". Pessoas com genótipo G / G devem 

"manter o equilíbrio" e manter uma dieta saudável.
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VITAMINA D
SEU RESULTADO

OTIMIZE A INGESTÃO

Posso ter níveis mais baixos de vitamina D no sangue e deveria comer mais alimentos ricos em vitamina D.

A vitamina D é importante para a absorção e utilização do cálcio, o que é benéfico para a manutenção da boa saúde óssea. A exposição à luz solar é um 

determinante importante do nível de vitamina D de uma pessoa, uma vez que existem poucas fontes dietéticas naturais de vitamina D. Embora o uso de 

protetor solar bloqueie a produção de vitamina D na pele, a exposição excessiva ao sol é um fator de risco para câncer de pele e doenças relacionadas, e 

não é recomendado. As fontes dietéticas de vitamina D incluem alguns peixes gordurosos, óleos de fígado de peixe e leite ou cereais enriquecidos com 

vitamina D. A ingestão recomendada de vitamina D para a maioria dos adultos é de 600 UI por dia. Cerca de 115 UI de vitamina D são encontradas em 

uma xícara de leite fluido fortificado com vitamina D, sem gordura. Vários estudos genéticos identificaram uma variante no gene GC que codifica a 

proteína de ligação da vitamina D que está associada com a diminuição dos níveis sanguíneos de 25-hidroxivitamina D, que é a principal forma circulante 

de vitamina D. Pessoas com G / G ou O genótipo G / T neste marcador genético pode ser suscetível a níveis mais baixos de vitamina D no sangue devido 

à capacidade reduzida de transportar vitamina D no corpo. Portanto, essas pessoas podem precisar "otimizar a ingestão" de vitamina D. Pessoas com 

genótipo T / T são aconselhadas a "manter o equilíbrio" e manter uma dieta saudável. Os estudos que relatamos observaram associações entre os níveis 

de vitamina D e certos genótipos; entretanto, isso não significa que seus níveis estejam desequilibrados. Você deve ter uma dieta saudável e falar com 

seu médico antes de fazer mudanças específicas em seu regime alimentar.
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VITAMINA E
SEU RESULTADO

OTIMIZE A INGESTÃO

Devo comer mais alimentos ricos em vitamina E para promover níveis normais de vitamina E.

A vitamina E é um grupo de oito moléculas antioxidantes, das quais o alfa-tocoferol é o mais abundante no corpo. A vitamina E funciona para promover um sistema imunológico forte e regula 

outros processos metabólicos. A ingestão recomendada de vitamina E para a maioria dos adultos é de 15 miligramas por dia. Observe que as variedades sintéticas de vitamina E encontradas em 

alguns alimentos fortificados e suplementos são menos biologicamente ativas. As fontes de vitamina E que ocorre naturalmente nos alimentos são óleos vegetais, vegetais de folhas verdes, ovos 

e nozes. Um estudo com 3.891 indivíduos descobriu que pessoas com os genótipos A / A ou A / C em um marcador intergênico, rs12272004, próximo ao gene APOA5, tinham níveis plasmáticos 

aumentados de alfa-tocoferol. Portanto, eles devem "permanecer equilibrados" e manter uma dieta saudável. Esta é uma boa notícia, uma vez que os níveis elevados de vitamina E estão 

associados à diminuição da fragilidade e incapacidade na velhice. Pessoas com o genótipo C / C não foram associadas a níveis aumentados de alfa-tocoferol e, portanto, precisariam "otimizar a 

ingestão" de vitamina E por meio do aumento da ingestão de alimentos ricos em vitamina E. Lembre-se, no entanto, que a maioria os adultos normalmente não tomam quantidades adequadas 

de vitamina E diariamente, portanto, ficar de olho na ingestão de vitamina E é um bom conselho para qualquer pessoa. Os estudos que relatamos observaram associações entre os níveis de 

vitamina E e certos genótipos; entretanto, isso não significa que seus níveis estejam desequilibrados. Você deve ter uma dieta saudável e falar com seu médico antes de fazer mudanças 

específicas em seu regime alimentar. Pessoas com o genótipo C / C não foram associadas a níveis aumentados de alfa-tocoferol e, portanto, precisariam "otimizar a ingestão" de vitamina E por 

meio do aumento da ingestão de alimentos ricos em vitamina E. Lembre-se, no entanto, que a maioria os adultos normalmente não tomam quantidades adequadas de vitamina E diariamente, 

portanto, ficar de olho na ingestão de vitamina E é um bom conselho para qualquer pessoa. Os estudos que relatamos observaram associações entre os níveis de vitamina E e certos genótipos; 

entretanto, isso não significa que seus níveis estejam desequilibrados. Você deve ter uma dieta saudável e falar com seu médico antes de fazer mudanças específicas em seu regime alimentar.  
 
Pessoas com o genótipo C / C não foram associadas a níveis aumentados de alfa-tocoferol e, portanto, precisariam "otimizar a ingestão" de vitamina E por meio do aumento da ingestão de alimentos  
 
ricos em vitamina E. Lembre-se, no entanto, que a maioria os adultos normalmente não tomam quantidades adequadas de vitamina E diariamente, portanto, ficar de olho na ingestão de vitamina E  
 
é um bom conselho para qualquer pessoa. Os estudos que relatamos observaram associações entre os níveis de vitamina E e certos genótipos; entretanto, isso não significa que seus níveis estejam  
 
desequilibrados. Você deve ter uma dieta saudável e falar com seu médico antes de fazer mudanças específicas em seu regime alimentar. Lembre-se, entretanto, de que a maioria dos adultos  
 
normalmente não ingere quantidades adequadas de vitamina E diariamente, portanto, ficar de olho na ingestão de vitamina E é um bom conselho para qualquer pessoa.  
 
Os estudos que relatamos observaram associações entre os níveis de vitamina E e certos genótipos; entretanto, isso não significa que seus níveis estejam desequilibrados.  
 
Você deve ter uma dieta saudável e falar com seu médico antes de fazer mudanças específicas em seu regime alimentar. Lembre-se, entretanto, de que a maioria dos adultos normalmente não  
 
ingere quantidades adequadas de vitamina E diariamente, portanto, ficar de olho na ingestão de vitamina E é um bom conselho para qualquer pessoa.  
 
Os estudos que relatamos observaram associações entre os níveis de vitamina E e certos genótipos; entretanto, isso não significa que seus níveis estejam desequilibrados.  
 
Você deve ter uma dieta saudável e falar com seu médico antes de fazer mudanças específicas em seu regime alimentar.
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NÍVEIS OMEGA-6 E OMEGA-3
SEU RESULTADO

REDUZIDO

Posso ter diminuído os níveis sanguíneos de ácidos graxos ômega-6 e ômega-3, então posso precisar aumentar minha ingestão.

As gorduras poliinsaturadas (PUFAs) em nossa dieta são compostas de ácidos graxos ômega-6 e ômega-3, ambos recomendados pela 
American Heart Association (AHA) para uma boa saúde cardíaca. Os PUFAs de cadeia longa são fornecidos por nossa dieta, mas 
também podem ser sintetizados em nossos corpos a partir dos ácidos graxos essenciais precursores, ácido linoléico (LA, ômega-6) e 
ácido alfa-linolênico (ALA, ômega-3). As gorduras ômega-6 e ômega-3 são processadas no corpo pelo mesmo complexo enzimático. As 
principais fontes dietéticas de ácidos graxos ômega-3 incluem alimentos, como semente de linhaça e nozes, bem como óleos de peixe 
e peixes como salmão. Alimentos processados   geralmente contêm altos níveis de ômega-6, enquanto as fontes saudáveis   de 
ômega-6 incluem óleos de prímula e borragem, bem como azeitonas, nozes e aves. Historicamente, a proporção de ômega-6 para 
ômega-3 na dieta foi mantida próxima a um valor saudável de 1: 1, enquanto na dieta ocidental atual é estimada em cerca de 15: 1. 
Em estudos recentes de associação do genoma que incluíram mais de 10.000 pessoas, verificou-se que aqueles com os genótipos C / 
C ou C / T em uma variante do gene FADS1, que codifica para uma das enzimas envolvidas no processamento de ômega-6 e as 
gorduras ômega-3 tinham níveis sanguíneos "reduzidos" de ácido araquidônico (AA), uma gordura ômega-6 de cadeia longa, bem 
como do ácido eicosapentaenóico (EPA), uma gordura ômega-3 de cadeia longa. Por outro lado, aqueles com um genótipo T / T 
tinham níveis "típicos" dessas duas gorduras ômega. Uma vez que AA e EPA são precursores de metabólitos biologicamente 
importantes, aqueles com um resultado "Diminuído" devem aumentar sua ingestão alimentar de ácidos graxos ômega-6 e ômega-3.
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REAÇÕES ALIMENTARES

CAFEÍNA METABOLISMO
SEU RESULTADO

METABOLIZADOR RÁPIDO

É mais provável que a cafeína se mova pelo meu metabolismo a uma taxa mais rápida, por isso pode não ter um efeito tão grande ou 

duradouro.

A cafeína é um dos estimulantes mais consumidos no mundo e é encontrada nas folhas e sementes de muitas plantas. Também é produzido 

artificialmente e adicionado a alguns alimentos. A cafeína é encontrada no chá, café, chocolate, muitos refrigerantes e bebidas energéticas, 

bem como em alguns analgésicos e outros medicamentos de venda livre. A cafeína é metabolizada por uma enzima hepática, que é codificada 

pelo gene CYP1A2. A variação em um marcador no gene CYP1A2 resulta em diferentes níveis de atividade enzimática e, portanto, em 

diferentes taxas de metabolismo da cafeína. Portanto, os dois resultados genéticos possíveis neste relatório são "Metabolizador Rápido" e 

"Metabolizador Lento". Se você for um "Metabolizador Lento", a cafeína pode ter efeitos estimulantes mais duradouros para você. Além da 

genética, a capacidade do seu corpo de metabolizar a cafeína também depende de outros fatores do estilo de vida. Por exemplo, a quantidade 

de café que você bebe, se você fuma ou toma anticoncepcionais hormonais, também pode afetar sua capacidade de metabolizar a cafeína. 

Como esses e outros fatores do estilo de vida podem aumentar ou diminuir o metabolismo da cafeína, o conselho mais sensato é fazer 

escolhas de estilo de vida que tenham o máximo benefício para sua saúde geral.
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RESPOSTA A GORDURAS POLI-SATURADAS
SEU RESULTADO

AUMENTO DE BENEFÍCIOS

Incluir gorduras poliinsaturadas em minha dieta me ajudará a manter um peso corporal mais baixo.

A gordura poliinsaturada é considerada uma gordura saudável e é importante para o funcionamento do coração e do 
cérebro, bem como para o crescimento e desenvolvimento. Dois tipos de gorduras poliinsaturadas são as gorduras ômega-6 
e ômega-3. Boas fontes de gorduras ômega-6 incluem óleos de prímula e borragem, bem como azeitonas, nozes e aves. Além 
disso, boas fontes de gorduras ômega-3 incluem peixes e frutos do mar, bem como sementes de linhaça, nozes, sementes de 
cânhamo e vegetais de folhas verdes escuras. Os dois resultados possíveis neste relatório são "Benefício aumentado" ou 
"Neutro". Ter um "benefício aumentado" da gordura poliinsaturada significa que você deve tentar comer alimentos que 
contenham gorduras poliinsaturadas. Em geral, é melhor evitar as gorduras trans e minimizar as gorduras saturadas.
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RESPOSTA A GORDURAS MONO-SATURADAS
SEU RESULTADO

NEUTRO

A quantidade de gordura monoinsaturada que como pode não afetar meu peso corporal. Manter uma alimentação saudável, 

evitando gorduras trans e substituindo algumas gorduras saturadas por fontes monoinsaturadas ainda é recomendado.

A gordura é uma parte importante de qualquer dieta, e nem todas as gorduras são ruins. A gordura monoinsaturada é 
considerada uma gordura alimentar saudável encontrada em abacates, azeitonas e algumas nozes, bem como em óleos, 
como o azeite de oliva. Os dois resultados possíveis para este teste são "Benefício aumentado" ou "Neutro". Ter um "benefício 
aumentado" da gordura monoinsaturada sugere que você pode se beneficiar comendo alimentos que contenham gorduras 
monoinsaturadas. Em geral, é melhor evitar gorduras trans e limitar a ingestão de gorduras saturadas. Variantes genéticas 
em dois genes, ADIPOQ e PPARG, foram associadas a um menor peso corporal em indivíduos quando mais de 13% de suas 
calorias vêm de gorduras monoinsaturadas.
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INTOLERÂNCIA A LACTOSE
SEU RESULTADO

MENOS PROVÁVEL

Tenho menos probabilidade de sentir efeitos colaterais desagradáveis   por consumir lactose.

A intolerância à lactose é a incapacidade de digerir a lactose, o açúcar encontrado no leite e seus derivados. Essa condição é causada pela falta 

de uma enzima chamada lactase. A variante rs4988235 fica próxima ao gene da lactase (LCT), no gene MCM6, e demonstrou regular os níveis 

de lactase. Se você é intolerante à lactose, certifique-se de obter cálcio suficiente de fontes não lácteas ou sem lactose. Por outro lado, se você 

não é intolerante à lactose, esteja ciente de que os laticínios podem ser ricos em calorias, gordura ou ambos. Você precisa tomar cuidado com 

sua ingestão ou selecionar produtos lácteos com baixo teor de gordura. Pessoas com um genótipo C / C em rs4988235 são "mais prováveis" de 

serem intolerantes à lactose, enquanto pessoas com outros genótipos são "menos prováveis".
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ÁLCOOL FLUSH
SEU RESULTADO

MENOS PROVÁVEL

Tenho menos probabilidade de ter uma reação depois de beber até mesmo pequenas quantidades de álcool.

Beber bebidas alcoólicas é uma atividade relaxante ou social para muitos, mas para alguns é extremamente desagradável devido à reação 

adversa do corpo ao álcool. Uma dessas reações é chamada de rubor de álcool, em que beber até mesmo pequenas quantidades de álcool faz 

com que o rosto de uma pessoa fique vermelho e, em alguns casos, sinta calor e coceira. As pessoas que apresentam rubor também podem 

apresentar outros sintomas desagradáveis, como taquicardia, náusea ou tontura em resposta ao álcool. A descarga de álcool é amplamente 

atribuída à variação genética no gene ALDH2, que codifica uma enzima crítica para o metabolismo adequado do álcool. Aqueles que carregam 

a versão inativa desse gene são muito "mais propensos" a ruborizar e experimentar outras respostas negativas ao álcool, enquanto pessoas 

com outros genótipos são "menos prováveis" de ruborizar. Talvez não seja surpreendente, esta variante também está associada ao consumo 

geral reduzido de álcool. Na maioria dos casos, evitar o álcool é o melhor remédio para quem sofre de rubor.

GOSTO DOCE
SEU RESULTADO

TÍPICA

Meus genes não estão associados à sensibilidade aos sabores doces.

Doce é um dos sabores mais básicos que podemos experimentar e geralmente é encontrado no açúcar e em alimentos açucarados. A sensação de sabor 

doce é acionada no cérebro a partir das papilas gustativas. Existem receptores em sua língua que são programados por seus genes para determinar 

como você prova a doçura. Um estudo de 2009 mostrou que variantes genéticas encontradas nos receptores de sabor doce podem resultar em 

sensibilidade "Típica" ou "Diminuída" ao sabor doce do açúcar. Pessoas com sensibilidade "diminuída" podem preferir alimentos com mais açúcar, uma 

vez que são menos propensos a sentir doçura em alimentos com baixo teor de açúcar.
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GOSTO AMARGO
SEU RESULTADO

PROVADOR

Posso ser mais sensível aos sabores amargos encontrados em alimentos como toranja, café, chocolate amargo e vegetais 
crucíferos, como couve e couve de Bruxelas.

As pessoas experimentam as coisas de maneira diferente. Variações no gene TAS2R38 estão associadas a diferentes níveis de 
sensibilidade a uma substância química chamada PTC, que produz um sabor amargo forte. Os resultados possíveis para o sabor 
amargo são "Provador", "Não Provador" ou "Inconclusivo". Uma pessoa descrita como "Provador" pode ser mais sensível aos sabores 
amargos encontrados em alimentos, como toranja, café, chocolate amargo e vegetais crucíferos, como couve de Bruxelas, repolho e 
couve. Ser um "Provador" não significa que você não goste desses alimentos, mas pode sentir um sabor amargo mais forte em 
comparação com um "Não Provador". Além disso, os degustadores podem precisar tomar cuidado com a ingestão de sal, pois podem 
ter uma preferência maior por alimentos salgados, que mascaram o amargor. Um resultado genético de "inconclusivo"
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SENSIBILIDADE AO GLÚTEN
SEU RESULTADO

BAIXO RISCO

Tenho baixo risco de desenvolver doença celíaca, que é um tipo de sensibilidade ao glúten. Embora seja muito improvável que eu 

desenvolva a doença celíaca, posso ter outros fatores de risco para sensibilidade não celíaca ao glúten (NCGS) ou sensibilidade não 

celíaca ao trigo (NCWS).

O glúten é uma proteína encontrada em certos grãos, incluindo trigo, cevada e centeio. Além de fontes dietéticas, o glúten pode ser encontrado em muitos produtos de consumo, como 

medicamentos, vitaminas ou protetores labiais. A sensibilidade ao glúten é desencadeada pela ingestão de glúten, o que leva a sintomas intestinais e, às vezes, a erupções que geralmente 

melhoram quando os alimentos que contêm glúten são removidos da dieta. Indivíduos com sensibilidade ao glúten podem sentir desconfortos, incluindo dor abdominal, gases e cansaço e outros 

sintomas. Existem basicamente dois tipos de sensibilidade ao glúten: 1) Doença celíaca (DC) e 2) Sensibilidade ao glúten não celíaca (NCGS) ou sensibilidade ao trigo não celíaca (NCWS). A 

sensibilidade ao glúten baseada no CD é um distúrbio digestivo que danifica o intestino delgado. DC é a intolerância alimentar geneticamente predisposta mais comum, afetando 

aproximadamente 1 em 100 indivíduos da população em geral. A DC pode causar problemas digestivos de longo prazo resultantes da absorção incorreta de muitos nutrientes diferentes. Essa 

condição pode se desenvolver em qualquer idade, geralmente na infância, e os indivíduos afetados se beneficiam de evitar o glúten em sua dieta por toda a vida. Esta condição tem forte 

herdabilidade familiar e pode ser determinada por marcadores genéticos nos genes HLA-DQA1 e HLA-DQB1 em quase 100% dos casos; enquanto NCGS ou NCWS têm associação mínima com 

marcadores do gene HLA. Esta condição tem forte herdabilidade familiar e pode ser determinada por marcadores genéticos nos genes HLA-DQA1 e HLA-DQB1 em quase 100% dos casos; 

enquanto NCGS ou NCWS têm associação mínima com marcadores do gene HLA. Esta condição tem forte herdabilidade familiar e pode ser determinada por marcadores genéticos nos genes 

HLA-DQA1 e HLA-DQB1 em quase 100% dos casos; enquanto NCGS ou NCWS têm associação mínima com marcadores do gene HLA.

O teste de Gluten Fit pode ajudar a descartar a sensibilidade ao glúten relacionada à doença celíaca.

O teste genético de marcadores HLA pode ajudar a descartar a possibilidade de sensibilidade ao glúten relacionada à doença celíaca; tornando muito 

mais provável que uma pessoa com sintomas tenha NCGS ou NCWS. Seu resultado de risco genético é apresentado em uma destas categorias: baixo, 

abaixo da média, alto ou risco muito alto para doença celíaca.
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EXERCÍCIO E FITNESS

DENSIDADE ÓSSEA E INGESTÃO DE CÁLCIO
SEU RESULTADO

RISCO MÉDIO

Meu genótipo está associado a uma probabilidade média de baixa densidade óssea.

A osteoporose é uma doença óssea metabólica caracterizada por baixa massa óssea e deterioração do tecido ósseo, os quais levam a um risco 

aumentado de fratura osteoporótica. Estudos têm demonstrado que a osteoporose envolve fatores genéticos e ambientais, com contribuições 

de 70% e 30%, respectivamente. Variantes genéticas que mostraram se correlacionar com osteoporose e / ou baixa densidade mineral óssea 

podem ser usadas para atribuir dois níveis de classificação para 'risco de baixa densidade óssea' com base no genótipo específico de um 

indivíduo: "Risco médio" e "Risco aumentado". Este sistema de classificação pode ser usado para ajudar os indivíduos a compreender seu risco 

potencial de baixa absorção de cálcio, problemas de densidade óssea e para identificar medidas apropriadas para controlar a absorção de 

cálcio e prevenir danos ósseos e fraturas.
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AVISO LEGAL

Este teste foi desenvolvido e suas características de desempenho determinadas pela Ome Ventures, Inc (“OmeCare”). O laboratório da OmeCare 
é licenciado pela CLIA e credenciado pela CAP para realizar testes genéticos de alta complexidade. Este teste deve ser usado para fins de saúde 
e bem-estar e não deve ser usado para fins de diagnóstico médico.

Se você tiver alguma dúvida sobre este relatório ou quiser falar com um dos conselheiros genéticos da OmeCare, ligue para (877)
505,7374. Além disso, se você deseja obter mais informações sobre marcadores ou genótipos usados   neste teste, ligue para o atendimento ao 
cliente e OmeCare pode fornecer informações complementares.

RISCOS E LIMITAÇÕES

Risco de problemas técnicos de laboratório ou erro de laboratório

O laboratório da OmeCare possui procedimentos padronizados e eficazes para proteção contra problemas técnicos e operacionais. No entanto, esses 

problemas ainda podem ocorrer. O laboratório da OmeCare recebe amostras coletadas pelos clientes. Podem ocorrer problemas no envio para o 

laboratório ou no manuseio da amostra, incluindo, mas não se limitando a, danos à amostra ou papelada relacionada, etiquetagem incorreta e perda ou 

atraso no recebimento da amostra. Podem ocorrer problemas laboratoriais que podem levar à incapacidade de obter resultados. Os exemplos incluem, 

mas não estão limitados a, etiquetagem incorreta da amostra, contaminação do DNA, resultados não interpretáveis   e erros humanos e / ou do sistema 

de teste. Nesses casos, o laboratório da OmeCare pode precisar solicitar uma nova amostra. No entanto, após o novo teste, os resultados podem ainda 

não ser obtidos.

Há uma pequena chance de que o laboratório possa relatar informações imprecisas. Por exemplo, o laboratório pode relatar que um determinado 

genótipo está presente quando na verdade não está. Qualquer tipo de erro laboratorial pode levar a decisões incorretas em relação às recomendações de 

dieta, nutrição e condicionamento físico.

Limitações

O objetivo deste teste é fornecer informações sobre como os genes de um indivíduo testado podem afetar sua capacidade de metabolizar alimentos, 

nutrientes, vitaminas e exercícios, e oferecer dieta, nutrição e / ou exercícios baseados na genética desse indivíduo.

A ciência por trás da importância ou interpretação de certos resultados de testes continua a evoluir. Embora grandes avanços tenham sido 
feitos para aumentar a utilidade potencial dos testes genéticos, ainda há muito a ser descoberto. Os testes genéticos são baseados em 
informações, desenvolvimentos e técnicas de teste que são conhecidas hoje. Pesquisas futuras podem revelar mudanças na interpretação dos 
resultados de testes genéticos obtidos anteriormente. Por exemplo, qualquer teste genético é limitado pelas variantes testadas. A interpretação 
do significado de algumas variantes pode mudar à medida que mais pesquisas são feitas sobre elas. Algumas variantes associadas a doenças, 
resposta a medicamentos ou dieta, nutrição e resposta a exercícios podem não ser testadas; possivelmente, essas variantes ainda não foram 
identificadas em estudos genéticos.

Muitas das condições testadas dependem de fatores genéticos, bem como de fatores não genéticos, como idade, saúde pessoal e 
histórico de saúde familiar, exercícios, dieta e etnia. Como tal, um indivíduo pode não apresentar a resposta específica da doença, 
dieta, nutrição e exercício consistente com os resultados do teste genético.

Se a etnia do cliente não for divulgada no formulário de requisição de teste, o campo de etnia no relatório será lido como "Etnia: Não 
relatada".

Resultados do teste revisados   e aprovados 
por: Diretor do Laboratório: Jess Savala Jr. MD

Nutrição
CÓDIGO DE ATIVAÇÃO: YAHAN-VKCJI NOME / ID: Paciente Amostra
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