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Catálogo de diferenças genômicas 

2003 

Clinical Center Genomics Opportunity (CCGO) 

Sequenciamento e análise – 1.000 exomas 

(1-2% genoma que produz proteínas) 

 
 "At some time in the future, I imagine we will be sequencing everybody-

maybe full whole- genome sequencing," Dr. Gottesman 



Só o DNA? 

Epigenética 















Banco público de dados genômicos da população brasileira 
17 de novembro de 2015 



Drogas sintéticas baseadas em genes para 
diabetes, hipertensão, no mercado 
 
Impressão digital de tumor: Terapia do câncer 
precisamente orientada por análise molecular!  
 
Abordagem farmacogenômica como uma prática 
comum!  

2020 



Medicina preventiva  individualizada disponível  
 
Doenças são detectadas precocemente pela vigilância molecular!  
 
Terapia gênica e terapia com drogas à base de gene está 
disponível para muitas doenças!  
 
Modelo de computador de célula humana substitui muitos 
experimentos de laboratório!  
 
Média de vida atinge 90 anos,  alterando normas 
socioeconômicas! 
 
Debate sério sobre os seres humanos, e a possibilidade de  
"Tomar conta" de sua própria evolução 

2030 



O que temos de concreto? 



LMC: diagnóstico e acompanhamento   

Bandeamento G 

Sensibilidade > 90% (1:20 céls) 

Identificação de outros rearranjos e 

PH variantes  

 

Técnica demorada 

10% pacientes sem PH detectável 

Utilizada em pacientes com 

sintomas sem detecção de 

cromossomo PH 

RT-PCR e real time PCR 

(quantitativa) 

Importante no monitoramento após 

transplante de MO ou durante o 

tratamento com imatinibe 



Diagnóstico de mutações 
  Exemplos de tumores com os respectivos genes para os quais pode-se detectar mutações 

Sequenciamento 
Pop (judeus Ashkenazi, Islândia): busca por 3 mutações 

População geral: sequenciamento  completo 



O USO DOS MARCADORES NA MEDICINA 

Marcadores 
de Risco 

Marcadores 
de Diagnóstico 

Marcadores 
de Prognóstico 

Marcadores 
de tratamento 

Marcadores de 
Sobrevivência 



Marcador de Prognóstico de Ca de Mama: MAMMA PRINT® 
  

Assinatura de expressão gênica para 

câncer de mama  

 

 

Calcula o prognóstico para 

desenvolvimento de metástases à 

distância para pacientes linfonodos 

negativas, probabilidade de recorrência 

e como a paciente responderá aos 

tratamentos disponíveis 

 

 

Foi baseado na análisde de 

características tumorais de 15.000 

pacientes européias e americanas.  
 

. 

 

 

 

MICROARRAY 



Ciência x Tecnologia 
 

 A biologia molecular pode ter chegado a um ponto em 
que um sistema complexo pode ser descrito pela 

linguagem matemática, mas que não permite 
plenamente o observador humano "entender" o seu 
significado, semelhante ao que aconteceu na física 

quântica, há um século. 

Desafio “Tornar o complexo em ação simples, 
eficiente e acessível a todos e para o bem de todos” 



 

SEMIOLOGIA GENÉTICA 



EXAME MORFOLÓGICO DA CRIANÇA 

• Identificar o número de anomalias presentes no paciente. 

• Caracterizar o tipo de anomalia diagnóstico 

 

 

    Diagnóstico 

 

• ANAMNESE 

• EXAME FÍSICO 

 



ANAMNESE 
 

• História da moléstia atual 

• História da gravidez 

• História do parto 

• História familiar 

• Avaliação do crescimento e desenvolvimento 

     
 

 

 800 síndromes com baixa estatura 

     50 com alta estatura 

 

 



Heredograma 



EXAME FÍSICO 

     Inspeção 
 

• Documentação fotográfica 

• Mensuração e comparação com curvas normais:  

 verificar assimetrias, forma, posição relativa, 
pigmentação normal e suas alterações, textura, 
apêndices, órgãos ou segmentos extranumerários ou 
ausentes, hiper ou hipoplasia. 

 



EXAME FÍSICO 

Aspecto geral = impressão gestáltica 

Medidas corporais gerais e específicas: 
   peso 

   comprimento/estatura, 

   perímetro cefálico, 

   envergadura, 

   altura sentado, 

   segmento superior, segmento inferior, 

   distância intercantal interna e externa, 

   distância interpupilar,  

   comprimento e largura da orelha,  

   perímetro torácico e distância intermamilar, 

   comprimento da mão, do dedo médio e do pé. 







EXAME FÍSICO 
 

 CRÂNIO 

       Braquicefalia                                Dolicocefalia                    Microcefalia 

 

 

 



Esclerose tuberosa 

PELE E ANEXOS 

• Elasticidade, textura, pigmentação e lesões 

 

 

 

 

      

 

 

  

 

 

Síndrome de Turner 



EXAME FÍSICO 
         FACE  

 

• Impressão gestáltica – diagnóstico provisório 

• Faces sindrômicas: 

 face de Down 

  

 

 

 

face de assobiador ou de máscara  

  

  



face grosseira na mucopolissacaridose 

face de duende (S. de Williams); 



EXAME FÍSICO 
   OLHOS E REGIÃO ORBITÁRIA 

 

• Hipotelorismo 

• Hipertelorismo 

• Inclinação da fenda palpebral 

• Nistagmo 

• Estrabismo 

• Esclera azulada 

• Opacificação da córnea 

• Aniridia 

• Cataratas 

 

Hipertelorismo e ponte nasal baixa 
Esclera azulada Aniridia 

Ptose  



EXAME FÍSICO 
        BOCA 

 

• Macrostomia ou microstomia 

• Lábios grossos ou finos 

• Fendas faciais centrais ou laterais 

• Macro ou microglossia 

• Alterações dentárias 

• Sialorreia 

Palato ogival 

Fenda submucosa Fenda palatina completa 



EXAME FÍSICO 

NARIZ: ponte nasal baixa, achatado 

 

ORELHAS: muito pequena ou de abano; implantação baixa 

 

PESCOÇO: torcicolo congênito, cistos, fístulas, hemangiomas, excesso de pele 

 

TÓRAX : peito de pombo ou escavado 

 



ABDOMEN: onfalocele, visceromegalias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COLUNA VERTEBRAL : Lordose, cifose ou escoliose 



EXAME FÍSICO 

    MEMBROS 

Assimetria dos membros 

Geno valgo ou varo, cúbitos valgo (Turner) 

Pé torto (equinovaro, equinovalgo), 



Prega simiesca, 

Ectrodactilia, sindactilia, clinodactilia, camptodactilia. 

EXAME FÍSICO 



EXAME FÍSICO 

   GENITÁLIA EXTERNA 

 

• Feminina: pêlos pubianos, grandes e pequenos lábios, 
clitóris, vagina e uretra. 

 

• Masculina; pênis, bolsa escrotal e uretra; verificar 
hipospádia ou epispádia, criptorquidia, testículo 
retrátil ou ectopia testicular. 

Criptorquidia 

Escroto vazio à direita 

Clitoromegalia 





Síndrome de Williams  









ambiental 



ambiental 

Síndrome alcóolica fetal 



Qual a importância do 
reconhecimento precoce 
das doenças genéticas e 
das anomalias congênitas? 



Redução da morbi-mortalidade dos indivíduos afetados; 

 

Permitir medidas de suporte aos familiares através de 

aconselhamento genético para os indivíduos em risco e de 

orientações específicas sobre a patologia em questão; 

 

O registro populacional adequado das AC possibilita a 

obtenção de informações tanto para estabelecer o perfil 

epidemiológico desses agravos entre os recém-nascidos, 

quanto para embasar as políticas públicas direcionadas aos 

cuidados de prevenção e de promoção à saúde nos 

períodos pré/peri/pós-natais. 



As doenças raras são raras, mas os portadores de doenças raras são numerosos 


