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Aconselhamento genético


O aconselhamento genético é um processo
através do qual um individuo doente ou em
risco para uma doença hereditária é
informado da natureza e consequências da
mesma, da possibilidade de a desenvolver ou
transmitir e quais as opções para o
manuseamento desta ou para um planeamento
familiar, tendo em vista prevenir ou tratar
precocemente.



O Aconselhamento genético pode ser






pré-concepcional
na gravidez
ao nascimento ou após abortamento
na infância
na idade adulta

Aconselhamento genético

Rastreio

Aconselhamento genético

Diagnóstico
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Rastreio


Dirigido a população não doente



Aplicável a todos os elementos de uma
comunidade / região / país em risco



Custos / benefícios avaliados



Conduta adequada na avaliação e orientação dos
resultados
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Rastreio


Prevalência da patologia em estudo



Falsos positivos



Falsos negativos



Valores preditivos



Análise criteriosa dos prestadores dos rastreios
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Rastreio


História familiar



Teste do pézinho (fenilcetonúria, hipotiroidismo)



Rastreio bioquímico (DPN)



Rastreio imagiológico (cancro da mama)
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O aconselhamento genético é tanto mais
orientado quanto mais preciso é o diagnóstico
etiológico.
O diagnóstico etiológico depende de muitos
factores:









Heredograma com 3 gerações
História pré, peri e pós natal
História familiar
Exame físico exaustivo
Observar familiares sempre que necessário
Exames complementares de diagnóstico efectuados
Estudo anatomopatológico
Registos precisos no processo, nomeadamente fotográficos
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Que diagnóstico?


Diagnóstico específico

• Prognóstico
• Informação clínica útil para a família
• Opções terapêuticas
• Risco de recorrência
• Possibilidades de opções reprodutivas para o indivíduo ou
para a família
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Porquê um diagnóstico etiológico?



Benefícios para o doente
• Abstenção de exames desnecessários
• Possibilidade de tratamento
• Acompanhamento apropriado
• Vigilância das complicações associadas
• Planeamento educativo
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Porquê um diagnóstico etiológico?



Benefícios para a família
• Conhecimento do prognóstico a curto e a longo
prazo
• Acesso a acompanhamento e apoio institucional
• Possibilidade de contacto com outras famílias
em situação similar
• Aconselhamento genético
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Que










protocolos?

Vários protocolos são propostos
Deve imperar o bom senso
Ser criteriosos na avaliação clínica
Exames complementares sequenciais tendo em
conta os benefícios para o diagnóstico etiológico
Estudos específicos dispendiosos a ponderar caso a
caso quer no diagnóstico quer no estudo de
familiares em risco.
Avaliação interdisciplinar
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Conceitos







comuns na população

Todas as doenças ou anomalias presentes no
nascimento têm origem genética e são hereditárias
Alterações cromossómicas são sempre herdadas
As doenças genéticas ou o estado de portador é
detectado pela análise dos cromossomas
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Conceitos








comuns na população

Ausência de outros familiares afectados significa
que a doença não é herdada
Se o risco de recorrência é de 1 em 4 e o primeiro
filho é afectado os outros serão saudáveis
Confusão entre risco de ser portador e de ser
afectado
Alterações físicas e emocionais são causa de
anomalia fetal
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Hereditariedade mendeliana



Hereditariedade não mendeliana
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Hereditariedade autossómica dominante











Indivíduos afectados são heterozigóticos
Risco de transmissão da doença aos descendentes
de 50%
Mutação de novo – Progenitores com alelos normais
(risco inferior a 1%)
Mosaicismo gonadal – presença de mutação na linha
germinativa e a sua ausência nas células somáticas
Penetrância incompleta ou de expressividade
variável
Antecipação – a expressão clínica de um gene
mutado agrava-se
e/ou manifesta-se mais
precocemente de geração em geração
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Hereditariedade autossómica recessiva









Genes mutados só se manifestam em homozigotia
Ambos os alelos são afectados igualmente
A doença só ocorre numa geração
A consanguinidade é um factor de risco
O primeiro caso na família (homozigoto) permite
identificar a heterozigotia dos pais (um alelo
normal e um alelo mutado)
Risco de recorrência em irmãos do doente é de
25%
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Hereditariedade recessiva ligada ao X











Anomalias devido a mutação recessiva no
cromossoma X
Muito mais frequente no sexo masculino
As mulheres heterozigóticas são o dobro dos
homens afectados (têm dois cromossomas X)
Risco de 50% de uma mulher ter filhas
heterozigóticas e 50% de ter filhos afectados
Inactivação do cromossoma X
Mosaicismo gonadal deve também ser considerado
(Duchenne)
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Hereditariedade dominante ligada ao X










Pouco frequente
Patologia mais frequente no sexo feminino
Morte in uteru no sexo masculino
Exclusão desta situação num feto masculino a
termo
Irmãos dos afectados (sexo masculino) nunca são
doentes
As irmãs têm possibilidades iguais de serem
normais ou doente
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… mas cada vez são mais os conceitos
novos que vão surgindo.
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Hereditariedade não mendeliana









Monogénica não mendeliana
Limitada ou influenciada pelo sexo
Mutações dinâmicas
Imprinting gamético
Hereditariedade mitocondrial

Hereditariedade digénica
Hereditariedade poligénica

Aconselhamento genético


Limitada ou influenciada pelo sexo







Cancro da mama/ovário e mutações nos
genes BRCA1 e BRCA2
Puberdade precoce e mutação no
receptor LH (AD)
Pseudohermafroditismo
masculino
mutação no receptor LH (AR)

e
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Mutações dinâmicas







X frágil
Distrofia miotónica
Doença de Huntington
Ataxias espinho cerebelosas
Ataxia de Friedreich
Epilepsia mioclónica progressiva

(CGG)
(CTG)
(CAG)
(CAG)
(GAA)
(CCC CGC CCC GCG)
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Patologia

Frequência na
população (%)

Hipertensão idiopática

5

Importância dos
factores
hereditários(%)
62

Úlcera péptica

4

37

Asma

4

80

Esquizofrenia

1

85

Cardiopatia congénita

0,5

35

Patologia do tubo neural

0,5

60

Estenose hipertrófica do piloro

0,3

75

Luxação congénita da anca

0,1

60

Pé boto

0,1

68

0,1

76

0,03

92

Lábio leporino
Autismo
Emery AEH e Mueller RF
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Variação com o nº de familiares afectados e o seu parentesco
Familiar com lábio leporino

Progenitor

Irmão

Dois irmãos

Progenitor e
irmão

Risco de recorrência (%)

4

3,9

10

15

Familiar com cardiopatia
congénita

Progenitor

Irmão

Dois irmãos

Progenitor e
irmão

Risco de recorrência (%)
Familiar com
diabetes mellitus
Risco de recorrência (%)
Familiar com
esquizofrenia
Risco de recorrência (%)

3

2

10

10

Progenitor

Irmão

Dois irmãos

Progenitor e
irmão

4

7

15

15

Progenitor

Irmão

Dois irmãos

Progenitor e
irmão

13

9

12

15
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A M, 27 anos, grávida de 13 semanas

Motivo de Consulta: atraso mental ligeiro
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Antecedentes Pessoais:
I gestação de casal jovem, não consanguíneo
Grávida:


Epilepsia mioclónica com inicio aos 7 anos



Dificuldades de aprendizagem



Ataxia e movimentos coreiformes desde há 6 meses



Terapêutica com Valproato de Sódio
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Antecedentes Familiares:


Dois irmãos falecidos aos 9 e 12 anos (atraso de
desenvolvimento psicomotor e epilepsia).



Dois irmãos com 22 (figura) e 28 anos com
epilepsia mioclónica, ataxia desde a infância e
perda de marcha autónoma desde a adolescência.
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Diagnóstico até então
Epilepsia mioclónica provavelmente de causa
autossómica recessiva
… mas
• Pai da grávida com ataxia e disartria desde os 50 anos
• Tios paternos e avó paterna com ataxia
• Primos com atraso de desenvolvimento psicomotor moderado a grave,
epilepsia e ataxia
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Comentários



A dificuldade de efectuar um diagnóstico etiológico
sobretudo em patologias pouco frequentes, torna
muitas vezes impossível um diagnóstico pré-natal em
grávidas sem orientação prévia.



A história familiar mais precisa poderia, neste caso,
ter conduzido a um diagnóstico mais precoce.



Felizmente foi possível confirmar molecularmente o
diagnóstico
e
proceder
atempadamente
ao
diagnóstico pré-natal molecular solicitado pelo casal.
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A. R., 32 anos
Motivo de Consulta: Estudo de atrofia ótica de

Leber
mas,
o marido com 34 anos
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34 Anos
•
•
•
•
•



Surdez grave
Ausência de visão no O E, miopia grave no OD
Achatamento da face
“Articulacões largas” (joelhos e punhos) com
dor à manipulação
Estatura 157 cm

7 Anos
•
•

Descolamento da retina após pequena queda
de bicicleta
Artralgias
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Rx

•

Braquidactilia

•

Tronco e ossos longos - curtos

•

Alterações meta-epifisárias dos membros +
alterações degenerativas da coluna

•

Sinais de artrose importante nos joelhos
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∆ Síndroma de Stickler
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?
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S.D.R., DN 23/11/95
•

Antecedentes pessoais

irrelevantes
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4 Anos
•

Epicanto; hipertelorismo; ponte nasal larga; nariz
pequeno; narinas antevertidas

•

Micrognatia; má oclusão dentária

•

Achatamento da face

•

Pav. auriculares ligeiramente displásicos e rodados
posteriormente

•

Estatura no P5

•

“Articulações largas” (cotovelos, punhos e joelhos)
com dor à manipulação e sinais inflamatórios
intermitentes nos joelhos
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•

•
•
•

Ex. Oftalmológico - Miopia grave
(OD 9 dioptrias e OE 10 dioptrias)
Ex. Otorrinolaringológico - Normal
Ecografia cardíaca - Normal
Rx do esqueleto – alterações meta-eipifisárias
Terapia laser (ocular) + fisioterapia
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Comentários
O Síndroma de Stickler tem hereditariedade



autossómica dominante
Estar



atento

à

história

familiar

é

sempre

importante, mesmo que o diagnóstico de quem nos
procura esteja já efectuado.
Neste caso ao ser valorizada a situação clínica do



marido foi possível oferecer uma terapêutica ao
pai e ao filho com vista a prevenir o agravamento
da doença.
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Testes pré-sintomaticos/preditivos
 Aspectos éticos, sociais e legais









Consentimento informado
Confirmação molecular
Teste preditivo
Testes pré-sintomáticos em crianças
Confidencialidade
Implicações no trabalho
Implicações na aquisição de seguros
Opções reprodutivas
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Testes pré-sintomaticos/preditivos
 Doenças neurodegenerativas
multifactoriais
Poor
Nutrition

Genetics

Environmental
Toxins

Other
Diseases

Adverse Health
Outcome

Obesity

Development
and Age

Drugs

http://www.niehs.nih.gov/od/presentations/ppt/NIH-DHHS/PD-Schwartz-2006.ppt
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Testes pré-sintomaticos/preditivos
 Doenças neurodegenerativas
multifactoriais
Environmental
agents

+

Parkinson’s
disease/parkinsonism

Genes

Ac. genético após IMG, abortamento e RN malformado

IMG


Exames imagiológicos:





Estudos citogenéticos







Ecografia
RMN
Citogenética convencional
FISH

Estudos moleculares
Estudos enzimáticos
Estudos bioquímicos
Com ou sem diagnóstico etiológico

Ac. genético após IMG, abortamento e RN malformado

IMG


Observação do feto e placenta



Registo fotográfico



Colheita

de

material

biológico

para

confirmação de resultados prévios ou outros


Radiograma



Estudo anatomopatológico

Ac. genético após IMG, abortamento e RN malformado

IMG
Não foi possível amniocentese ou cordocentese

Cariótipo em fibroblastos – 46,XY

Estudo anatomopatológico – válvulas da uretra
posterior; sem outras anomalias

Ac. genético após IMG, abortamento e RN malformado

IMG
DPN ecográfico: rins de grandes dimensões com
má diferenciação cortico-medular e pés botos

Cariótipo – em curso

Estudo anatomopatológico – aguarda

Diagnóstico - Meckel Gruber

Ac. genético após IMG, abortamento e RN malformado

Abortamento /morte fetal in utero


Observação do feto, cordão umbilical e
placenta



Registo fotográfico



Colheita de material biológico para exames
complementares de diagnóstico



Radiograma



Estudo anatomopatológico

Ac. genético após IMG, abortamento e RN malformado

Abortamento / morte fetal in utero

Amniocentese : estudo citogenético e doenças
lisossomiais

Cariótipo – 45,X

Ac. genético após IMG, abortamento e RN malformado

Abortamento / morte fetal in utero
Serologias maternas
Grupo TORCH – Negativo
Parvovírus B19 – Negativo
Amniocentese
Cariótipo – 46,XX
Estudo actividade enzimática
lisossomial
Exame Físico do Feto
Hidrópsia com ascite volumosa.
Hipertelorismo.
Pavilhões auriculares de
implantação baixa.
Estudo Anatomopatológico
Confirma a ausência de outras
anomalias

Ac. genético após IMG, abortamento e RN malformado

Abortamento / morte fetal in utero

ACTIVIDADE ENZIMÁTICA NOS
AMNIÓCITOS
β-GLUCORONIDASE – 1,1nmol/h/mg
(Control = 59nmol/h/mg)

DIAGNÓSTICO
MUCOPOLISSACARIDOSE TIPO VII

Ac. genético após IMG, abortamento e RN malformado

Abortamento / morte fetal in utero

Ac. genético após IMG, abortamento e RN malformado

RN malformado
Observação
Imagiologia







Ecografias transfontanelar, cardíaca e renal
RX de esqueleto
RMN

Colheita de material biológico para exames
complementares de diagnóstico







Citogenética (convencional ou molecular)
Biologia molecular (orientado)
Bioquímica (orientado)
Biopsia de pele e extracção de DNA sempre que indicado e
houver risco de morte

Quando a vida não está em risco os exames
deverão ser criteriosos e sequenciais

Ac. genético após IMG, abortamento e RN malformado

RN malformado
Ecocardiograma gémea 1: ventriculo esquerdo e
aorta hipoplásicos.
Ecocardiograma gémea 2: canal atrioventricular
completo.
Ecografia Transfontanelar gémeas 1 e 2:
ventriculomegália, agenesia do corpo caloso,
hipoplasia do vermis e do cerebelo, aumento da
cisterna magna com amonalia tipo DandyWalker na gémea 1.
Ecografia renal: sem anomalias.
Cariótipo gémea 1:
46,XX,ish22q11.2(D22S75x2),subtel(41x).
Cariótipo gémea 2: 46,XX.
Ácidos gordos de cadeia muito longa: ?
DNA guardado.

Ac. genético após IMG, abortamento e RN malformado

RN malformado
∆

Sindroma 3 C

Óbito no hospital de área da residência ao mês
e aos 2 meses de idade respectivamente.
Apesar de solicitado não fez biopsia de pele
após morte.

Posteriormente: doença de peroxisomas

Ac. genético após IMG, abortamento e RN malformado
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Em todos os casos



Ao casal sempre que possível



Em tempo útil para o casal



Em

ambiente

que

permita

a

confidencialidade

Ac. genético após IMG, abortamento e RN malformado
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Após reavaliação de todos os dados

história clínica

resultados analíticos:
•


molecular,

imagiologia:
•



citogenética,
enzimáticos, …

ecografias, radiogramas,RMN, …

estudo anatomopatológico

bioquímicos,

Ac. genético após IMG, abortamento e RN malformado

Aconselhamento genético
Na consulta









reavaliar a história clínica
informar sobre os resultados
referir as implicações dos resultados
a possibilidade de estabelecer uma etiologia
precisa ou não
as possibilidades e os limites de um diagnóstico
pré-natal orientado
•



citogenético,
ecográfico, …

molecular,

bioquímico,

enzimático,

as possibilidades e os limites de um diagnóstico
pré-implantatório

Ac. genético após IMG, abortamento e RN malformado
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Na consulta











avaliar se se trata de uma situação com riscos para
familiares , e referi-los se for o caso
reforçar a garantia de manter a confidencialidade,
mesmo perante familiares interessados
disponibilidade do serviço para nova consulta ao
casal ou a familiares em risco e para a articulação
com um centro de diagnóstico pré-natal ou préimplantação
realização de relatório
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Novos desafios


Array CGH



Exoma

•

Interpretação

•

Análise bioinformática
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É sempre possível!



Com ou sem diagnóstico específico
Após avaliação cuidada e personalizada
Ponderar sempre a relação custo/benefício de todo
o procedimento
Em todas as circunstâncias







•
•
•
•
•

No adulto e na criança doentes ou saudáveis (mas em
risco)
No período neonatal
Após morte fetal
Durante a avaliação de um feto com alterações
Após IMG

