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DNA



CROMOSSOMOS



“A genética humana lida com condições 

individualmente raras que, entretanto, constituem um 

grupo não desprezível de patologias, com 

repercussões significativas e de relevância crescente 

para a saúde comunitária.”



 Cromossomopatias.

 Gênicas: - Autossômicas:   dominantes e 

recessivas e ligadas ao cromossoma X.

 Multifatoriais.

 Mitocondriais.    

Etiologia das doenças genéticas



Política de Atenção às Pessoas com 

Doenças Raras no SUS

Dois Eixos de Doenças:

• Genéticas

• Não Genéticas

Cada Eixo com três grupos:

Doenças Não Genéticas

Doenças infecciosas
Doenças inflamatórias
Doenças autoimunes

Doenças Genéticas

Anomalias Congênitas
Deficiência Intelectual
Erros Inatos do Metabolismo



Genética Clínica

Especialidade que trabalha na prevenção, diagnóstico

e tratamento das doenças genéticas e defeitos

congênitos.

D. Hereditárias

Defeitos congênitos

Doenças genéticas



Defeitos ou anomalias Congênitas

“Toda anomalia funcional ou estrutural do 

desenvolvimento do feto decorrente de fator originado 

antes do nascimento, mesmo quando o defeito não for 

aparente no recém-nascido e só manifestar-se mais tarde”

(Organização Pan Americana da Saúde - OPAS) 



Defeitos ou anomalias  Congênitas

Alterações morfológicas ou funcionais, presentes ao

nascimento, de causa genética e/ou ambiental, pré ou

pós-concepcional

5 a 10% dos nascimentos

2ª causa de Mortalidade infantil no Brasil



Deficiência intelectual

“Condição etiologicamente heterogênea, identificada pela redução

substancial das funções intelectuais, concomitante a déficits do

comportamento adaptativo, com limitações em habilidades

conceituais, sociais e práticas, iniciada durante o período de

desenvolvimento (antes dos 18 anos).”

Considerar diagnóstico quando QI <70:

• Leve: 55 - 69

• Moderada: 40 - 54

• Grave: 25- 39

• Profunda: <20

World Health Organization. The ICD-10 Guide for Mental Retardation. Division of Mental Health and Prevention of Substance Abuse: World Health Organization, Geneve, 1992. disponível em: 
http://www.who.int/mental_health/media/en/69.pdf 
American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (ed 5). Washington, DC: American Psychiatric Association, 2013

http://www.who.int/mental_health/media/en/69.pdf


Erros inatos do metabolismo

Grupo heterogêneo de 

defeitos genéticos que 

afetam a síntese, 

degradação, processamento 

e transporte de moléculas no 

organismo. 

Individualmente raros, mas 

em conjunto têm prevalência 

≈1:800 indivíduos (Sanburjo e 

Baldellou, 2001).

Manifestações sistêmicas e

em qualquer idade



Deficiência 
intelectual

Defeitos congênitos
Erros inatos 

do Metabolismo

Os três eixos



Indicações comuns para consulta genética:
História familiar de doença hereditária

Defeito congênito isolado ou múltiplo

Síndromes dismórficas

Deficiência intelectual isolada ou não

Problemas de crescimento e desenvolvimento puberal

Distúrbios de diferenciação sexual/ Genitália ambígua

Doenças metabólicas (Erros inatos do metabolismo)

Alterações neuromusculares;

Diagnóstico pré-natal de anomalias congênitas

Orientação reprodutiva  para  casais consanguíneos

Histórico de exposição a teratógenos durante a gravidez

Casais com abortos espontâneos de repetição, infertilidade.



História pessoal

•ANTECEDENTES GESTACIONAIS:

• Idade materna

• GPA

• Pré-natal:  Sorologias e US 

• Movimentos fetais

• Intercorrências

• Exposição a teratógenos

•ANTECEDENTES PERINATAIS:

• Tipo de Parto, prematuridade

• Apresentação

• Dados antropométricos

• APGAR

• Intercorrências:  convulsões, hipoglicemia, 

alterações no choro, odor  do suor e urina, etc.

•ANTECEDENTES MÉDICOS: 

• Marcos do DNPM

• Início da dentição

• Fechamento de fontanelas

• História de regressão

• Desenvolvimento puberal

• Fraturas  ou luxações, etc.

• Desempenho escolar

• Deficiência  intelectual 



História familial

Heredograma

Idade dos pais

Consanguinidade

História gestacional

Casos semelhantes

Perdas gestacionais

Exposição a teratógenos 



Exame físico dismorfológico

Dismorfias:

• Qualquer parte do corpo

• Gravidade variável

• Heterogeneidade etiológica

• Importância do exame



Anomalias congênitas menores

•“Anomalias sem conseqüências médicas, sociais ou 

estéticas importantes”

•Variantes morfogenéticas

•Ajudam o diagnóstico num quadro sindrômico

•Frequência:

• 1 anomalia = 15% da população

• Investigar anomalias maiores escondidas

•Origem: período fetal



Apêndices Pré-auriculares

Prega palmar única

Epicanto



Anomalias congênitas maiores

•Conseqüências médicas, sociais ou estéticas 

importantes

•Não são variações normais da população

•Frequência: RN: 2-3%

•Origem mais precoce no desenvolvimento



Tipos de Anomalias

Disrupção

Deformidade Malformação



Malformação

“Defeito morfológico de um órgão, parte 

dele ou parte maior do corpo, resultando de 

um processo de desenvolvimento 

intrinsecamente anormal”



Sindactilia

Polidactilia

Fissura orofacial

http://www.fundef.org.br/unilateral01.jpg


Anomalias de Orelhas



Defeitos de fechamento do tubo neural 



Defeitos da Parede Abdominal



Deformidade ou Deformação

“Forma ou posição 

anormal de parte 

do corpo causada 

por forças 

mecânicas, não 

disruptivas”

Pés Tortos



Disrupção

“Defeito morfológico de um órgão, parte de um 

órgão ou região maior  do corpo resultando de 

uma ruptura ou interferência com o 

desenvolvimento originariamente normal”



Efeitos Fetais da 

Talidomida
Sequência de Poland



Brida amniótica



Mecanismos Patogenéticos

• Termos de vinculação:

• Síndromes

• Sequências

• Associações



Síndrome

“Padrão de anomalias múltiplas supostamente 

relacionadas patogeneticamente”



Síndrome de Down



47, XX,+ 21



Síndrome de Turner



45,X



Síndrome de Edwards

•Incidência de 
1:7500 RN

•95% abortados 
espontaneamente



47, XX, +18



Síndrome de Patau

•Incidência de 
1:15.000  a 1:25.000 
RN

•98% abortados 
espontaneamente





Síndrome de Cornelia de Lange

Mutação no NIPBL: 50 a 60% 
Heterogeneidade genética



Síndrome de Apert

Incidência 1:160.000 NV
Mutação no gene FGFR2



Síndrome do X-Frágil

50% das DI Ligadas ao X

1/4.000 homens

Causa herdada isolada mais comum de DI

Expansão de trinucleotídeos CGG

• 6-50 normal

• > 200 fenótipo

FMR-1 (Xq27.3)



Síndrome de Waardenburg

Mutação do gene PAX3



Acondroplasia

Mutação no gene FGFR3



Acondroplasia



Osteogênese Imperfeita

• Defeitos do colágeno tipo I

• Fraturas ósseas e deformidade 
esquelética

• heterogeneidade alélica e do lócus

• Herança Autossômica Dominante



MPS VI – Sindrome de Marouteaux - Lamy



Doenças 
Musculares:

EX: Distrofia 
Muscular de 
Duchenne –
Herança 
recessiva ligada 
ao X. Historia de 
quedas e perda 
de força 
muscular a 
partir 2 anos



Manobra de Gower – para levantar - DMD



Síndrome de Williams-Beuren

Microdeleção 7q11.23



AlbinismoEpidermólise bolhosa

Alterações bem evidentes ao nascimento



NeurofibromasManchas Café com leite 

Neurofibromatose



Sequência

“Padrão de anomalias múltiplas derivadas 

de uma anomalia ou fatores mecânicos 

presumivelmente anteriores e causadores”



SEQUÊNCIA DE PIERRE ROBIN



Palato 

fendido

Pé torto

Contraturas

Perfil facial achatado

Sequência de Potter

Micrognatia

Agenesia

Renal



Importância do Diagnóstico

•Prognóstico

•Opções terapêuticas

•Anormalidades ocultas

•Risco de recorrência e aconselhamento 

genético



Aconselhamento Genético – o que é?

Orientar os pacientes e 

familiares, fornecendo 

informações e apoio às 

famílias em risco, para 

permitir que estes 

compreendam o diagnóstico, 

o curso provável da doença e 

as medidas de controle

existentes e os riscos de 

recorrência entre os 

familiares.



• História pessoal e familial

• Exame físico

• Exames complementares

• Hipótese Diagnóstica

• Padrão herança

• Estimativa de risco

• Planejar medidas de seguimento, tratamento ou 
prevenção

Aconselhamento Genético: 



Manejo

•Tratamento especializado

•Medidas antecipatórias de 

saúde/seguimento/grupos 

de apoio

•Riscos de recorrência 

(decisões reprodutivas)

•Medidas para evitar 

recorrência

Paciente e 
família

Geneticis
ta

Fonoaudio
logia

Nutrição

Fisioterap
ia

Psicologia
Terapia 

ocupacio
nal

Serviço 
social

Enfermag
em

Demais 
especiali

dades



Recomendações e o que devemos evitar

1. Evitar solicitar exames de genética complexos antes da consulta genética especializada no ambulatório de 
raras– evitar stress para as famílias e evitar gastos desnecessários;

2. Lembrar de solicitar o resultado do  Teste do Pezinho para  as crianças; ou solicitar a quem não fez.

3. O cariótipo é um exame que esta no SUS e pode ser encaminhado para ser realizado na APAE e na UFBA. 
Apesar de não ser exame tão complexo as vezes é solicitado desnecessariamente;

4. A marcação de consulta nos 2 serviços de raras( APAE-Salvador e HUPES) deve ser feita via regulação no 
SISTEMA VIDA.

5. Na grande maioria os casos com suspeita de doença genética são na infância, mas pode ser demandado 
em qualquer idade.

6. A maioria dos casos não são urgentes, mas alguns podem ser. Trataremos disso em outro momento.

7. A atenção básica pode encaminhar este paciente para algumas terapias e para realização de exames mais 
gerais antes mesmo da realização da consulta genética.




