
Distúrbios Genéticos: Classificação e 
Padrão de Herança 

Silma Regina Ferreira Pereira, PhD 

Laboratório de Genética e Biologia Molecular 

Universidade Federal do Maranháo 

silma.pereira@ufma.br/silmaregina@yahoo.com.br 



Doenças Genéticas 

1.Alterações cromossômicas 
London Hospital Reports, 3:259-262,1866  2.Doenças monogênicas 

3.Doenças multifatoriais: Genes + Ambiente 4.Herança não tradicional  



•Diagnóstico correto;  
•Tratamento correto;  
•Informação do risco de recorrência.  

AVALIAÇÃO GENÉTICA DETALHADA  

Qual é o diferencial do diagnóstico de uma doença genética em 
relação ao das outras doenças ? 



• antecedentes  gestacionais  e de parto;  
histórico  familiar – Heredograma – padrão de herança 
• exposição a agentes  físicos,  químicos  e/ou biológicos  

Diagnóstico: etapas da avaliação genética 

1. REUNIR INFORMAÇÕES 

2. EXAME FÍSICO 

• exame  físico completo, com realização  de 
antropometria e cuidado para a percepção  de 
sinais  dismórficos.  

• Solicitação de avaliação de outros especialistas; 
• Exames de imagem (sistema nervoso central, ossos, 
órgãos internos); 
 

• Exames genéticos:  
Qual exame? (Cariótipo, testes bioquímicos, 
análise do DNA, aCGH); 
Em qual tecido deve ser realizado? (sangue, 
pele, líquido amniótico, vilosidade coriônica) 
Onde realizar? 

3.  AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR 

• Tratamento  
• Aconselhamento genético:   
• Seguimento 

4. INTERVENÇÃO 



Usos dos Testes Genéticos 

Testes Citogenéticos 
 
Testes Moleculares (DNA) 
 
Testes Bioquímicos 

Normal Anormal 

Diagnósticos/Prognóstico  

Preditivos com tratamento 

Preditivo sem tratamento 

Predisposicional 

Carreador/Portador 

Teste pré-natal 

TIPOS                                        ANÁLISE         OBJETIVO 



O que analisar? 

Análise dos Cromossomos  ou análise do DNA? 

Exame informativo 



Quando e qual cariótipo solicitar ? 
Síndromes cromossômicas apresentam um padrão de 

anomalias primárias múltiplas devidas à alteração 
envolvendo um ou mais cromossomos 

Indígena                 Oriental 

Cromossomo em anel 

Alteração numérica Alteração estrutural Mosaicismo 



Doenças Monogênicas 

Análise de Mutação Pontual 



Padrões Clássicos de Herança 















Erros Inatos 

ERROS INATOS DO METABOLISMO 
Mucopolissacaridoses 















Antecipação Genética 
Importante para aconselhamento genético 



Síndrome X frágil (CGG) 



Ataxia de Friedreich (GAA)n  

Imagem em gel de agarose dos alelos expandidos de 2 afetados 
(P), comparados com indivíduos heterozigotos (HZ) e normais (N) 

Ataxia progressiva de membros e marcha   
Frataxina função mitocondrial e o metabolismo 
energético da célula. 
6 a 36 repetições = normal 
> 70 repetições = afetado 
 

PCR 



Doença de Huntington (CAG) 
Características da doença: 

Doença com distúrbios motores progressivos, cognitivos 
e psiquiátricos. 

Período de acometimento = 35 a 44 anos 

Óbito = cerca de 15 a 18 anos mais tarde 

Teste molecular: 

100% dos pacientes tem a mutação DH. 

O teste genético é o único meio de se realizar o 
diagnóstico de certeza. 

Aconselhamento genético: 

Modo de herança: autossômica dominante. 

Manejo: 

Não há cura, suporte médico (nutrição, conforto), 
suporte psico-social para a família.  

 

 

Doença de Huntington: 3-8/100.000 

4p16.3 





Herança Não Tradicional  





Sindrome de Prader-Willi 

Sindrome de Angelman 









Síndrome Alcoólica Fetal 




