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1. INTRODUÇÃO 

 

O Aconselhamento Genético é o processo de comunicação que lida com problemas 

humanos associados com a ocorrência, ou risco de ocorrência, de uma doença genética em 

uma família, envolvendo a participação de uma ou mais pessoas treinadas para ajudar o 

indivíduo ou sua família a: 1) compreender os fatos médicos, incluindo o diagnóstico, provável 

curso da doença e as condutas disponíveis; 2) apreciar o modo como a hereditariedade 

contribui para a doença e o risco de recorrência para parentes específicos; 3) entender as 

alternativas para lidar com o risco de recorrência; 4) escolher o curso de ação que pareça 

apropriado em virtude do seu risco, objetivos familiares, padrões éticos e religiosos, atuando 

de acordo com essa decisão; 5) ajustar-se, da melhor maneira possível, à situação imposta pela 

ocorrência do distúrbio na família, bem como à perspectiva de recorrência do mesmo.1 

Parto inicialmente deste conceito, pois foi este que permeou minhas atividades 

práticas ao longo deste um ano de estágio profissionalizante realizado tanto em Portugal 

quanto no Brasil. Apesar da diversidade e das adversidades encontradas em ambos os 

ambientes de estágio, pude de forma consciente e determinada dar seguimento ao projeto 

que tanto estimei realizar ao longo de minha carreira profissional. 

Um aspecto importante que deve ser ressaltado é com relação ao ato do 

aconselhamento genético ser uma ação estabelecida apenas do profissional médico 

geneticista no território brasileiro. Apesar de existir, de forma tímida, a iniciação de programas 

de pós-graduação profissionalizantes, via CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior), sua aceitação gerou muita polêmica. 

Frente ao panorama regional brasileiro referente à prevenção e controle de 

enfermidades genéticas e defeitos congênitos, está surgindo a necessidade e relevância de 

ampliar a equipe, no intuito de envolver outros profissionais na prática do aconselhamento 

genético, para suprir a necessidade visível que existe. O número de profissionais geneticistas 

para o número de habitantes brasileiros não comporta um atendimento humanizado e 

individualizado como deve ser respeitado. Segundo dados de Brunoni, para cada 2 milhões de 

habitantes seria preciso existir um serviço ou uma rede de serviços que pudesse atender toda 

a demanda frente ao número de geneticistas com título de especialista2. Esta é uma realidade 

que impossibilita uma expansão da genética para uma atuação mais enfática. Surge desta 

forma a necessidade de assessores genéticos ou também chamado “genetic counselors”, 
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profissão esta bem estabelecida em outros países como Estados Unidos, Canadá e Reino Unido 

(Inglaterra), para suprir esta demanda.  

O assessor genético trabalha como membro de uma equipe de saúde e atua como um 

“defensor” do paciente. Ele tem como função primordial fornecer informações e apoio às 

famílias que têm membros com defeitos congênitos ou doenças genéticas assim como para as 

famílias que podem estar em risco para alguma característica genética herdada. Eles 

identificam famílias de risco, investigam os seus problemas presentes, interpretam as 

informações sobre o transtorno, analisam os padrões de herança e os riscos de recorrência, e 

reveem as opções disponíveis de testes genéticos juntamente com a família. 

Para que estes objetivos sejam atingidos é fundamental a aplicação de técnicas 

adequadas e meios personalizados para permitir a compreensão da informação médica, 

conseguir responder apropriadamente aos mecanismos de defesa dos pacientes e suas 

famílias e repetir, sempre que for preciso, os conceitos apresentados. Além disto, referenciar a 

grupos de suporte, apoiá-los em suas próprias decisões, assim como saber reconhecer as suas 

limitações, procurando orientá-los da melhor forma possível. 

Acredito que, ao longo deste ano, repleto de muita atividade, a associação teórico-

prática favoreceu, de forma eficiente, a consolidação de princípios que constituirão os pilares 

que alicerçarão minha vida profissional. Desta forma, ressalto a importância da experiência 

vivenciada, proporcionando-me habilidades como o questionamento assertivo, a percepção 

aguçada e um pensamento organizado para atingir um objetivo desejável.  

Para que a informação prática adquirida ao longo deste ano se solidifique, faz-se 

necessária a realização deste relatório de estágio que apresentará as atividades realizadas 

durante o segundo ano do curso de Mestrado Profissionalizante em Aconselhamento Genético 

oferecido pelo Instituto de Ciências Biomédica Abel Salazar da Universidade do Porto. Este 

estágio compreende 11 meses de atividades práticas realizadas no intuito de desenvolver 

habilidade técnicas e competências básicas para a formação de um profissional qualificado na 

arte de assessorar geneticamente indivíduos que necessitem de tal atividade. 

Este estágio ficou subdividido em duas etapas. A primeira compreende o estágio de 3 

meses que foi realizado no Instituto de Genética no Hospital São João, na cidade do Porto 

onde as consultas foram especificamente sobre Oncogenética com o Dr. Sérgio Castedo e 

consultas e atividades laboratoriais no CGPP (Centro de Genética Preditiva e Preventiva) 

orientadas por Dr. Jorge Pinto Bastos, Dra. Milena Paneque e Joana Cerqueira. A segunda 

etapa compreende os demais 8 meses, nos quais acompanhei as atividades clínicas e 

científicas do Serviço de Genética do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde tive como 

orientadora a Prof. Dra. Maria Teresa Vieira Sanseverino. Além de ser amparada, orientada e 
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principalmente incluída de forma significativa nas atividades práticas pela Dra. Maria Teresa 

Sanseverino, tive o apoio e a supervisão dos demais profissionais médicos que fazem parte de 

cada ambulatório do serviço. 

Para melhor desenvolvimento do relatório e compreensão das atividades realizadas 

durante os 8 meses que acompanhei as atividades no Hospital de Clinicas de Porto Alegre 

(HCPA), o relatório foi dividido de acordo com os ambulatórios que participei e acompanhei. 

 

1.1 Caracterização do Local de Estágio: 

O Hospital de ClÍnicas de Porto Alegre está situado na região Sul do Brasil, mais 

especificamente no estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre. 

 

 

Fonte: www.mapasparacolorir.via12.com 

 

O Hospital foi fundado em 1941, como parte integrante da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul. Atualmente é uma instituição pública de direito privado, sujeita à supervisão do 

Ministério da Educação e Cultura. O HCPA é um Hospital público que atende prioritariamente 

os pacientes do Sistema Único de Saúde (95% dos atendimentos). De acordo com dados de 

2010, a capacidade operacional do HCPA é de 661 leitos. Trabalham no Hospital 4.578 

funcionários, 414 médicos-residentes e 283 professores da UFRGS. Na qualidade de um 

hospital geral, atende praticamente todas as especialidades médicas em clínica geral, cirurgia, 

psiquiatria, ginecologia, obstetrícia e pediatria. É considerado um Hospital de excelência e de 

referência para diversas especialidades. Em 2010, o HCPA realizou 577.504 consultas 

ambulatoriais, 2.767.804 exames e 42.121 cirurgias. A taxa de ocupação foi de 87,31%, com 

uma média de permanência de 2,12 dias e um coeficiente de mortalidade de 5,16%.3 
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O Serviço de Genética Médica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre está entre os 

mais modernos e completos centros do gênero na América Latina. 4 

Desenvolvendo suas inúmeras atividades de assistência integradas com o ensino e com 

a pesquisa, o Serviço se tornou um centro de referência para atendimento clínico e 

laboratorial de pacientes com defeitos congênitos e hoje é um dos poucos centros no 

continente escolhidos para cooperar no desenvolvimento de tratamentos inovadores.4 

Tem intensa atividade de formação e qualificação de recursos humanos na área em 

vários níveis, destacando-se seu programa de Residência em Genética Médica, autorizado pelo 

MEC (Ministério de Educação e Cultura) para receber 2 novos residentes a cada ano a partir de 

2008.4 

O serviço desenvolve inúmeros projetos de pesquisa, para os quais capta recursos de 

agências governamentais, privadas e do terceiro setor, tanto do país como do exterior. O SGM 

abriga um dos grupos do "Programa Nacional de Apoio a Núcleos de Excelência" (PRONEX) do 

Ministério da Ciência e Tecnologia e está inserido no “Programa de Institutos do Milênio” do 

CNPq (Centro Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento)4. 

O serviço conta em seu grupo central com 8 professores, 5 médicos contratados, 6 

biólogos/farmacêuticos/bioquímicos, 7 técnicos e 7 assistentes administrativos, que se 

ocupam de uma intensa atividade clínica, dos 9 laboratórios e dos 9 programas especiais. Esse 

conjunto de atividades levou a Organização Mundial da Saúde a designar o Serviço de Genética 

Médica do HCPA como um “Centro Colaborador da OMS para o Desenvolvimento de Serviços 

de Genética Médica na América Latina”4. 

Os pacientes atendidos no Hospital de Clínicas são procedentes principalmente da 

região metropolitana de Porto Alegre, que reúne 32 municípios do estado do Rio Grande do 

Sul em intenso processo de conurbação, mas também apresenta pacientes proveniente de 

regiões mais afastadas por ser um hospital referência no âmbito da Genética. Sua totalidade é 

paciente atendido pelo sistema público de saúde denominado SUS (Sistema Único de Saúde) 

No Serviço de Genética Médica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre são encaminhados pela 

rede pública de saúde, pelos demais ambulatórios oferecidos no HCPA e provenientes de 

internações realizadas no próprio hospital. 

 

1.2 Panorama geral de atividades: 

Como panorama geral de atividades, apresento aqui o cronograma semanal que foi 

seguido (Tabela 1), assim como o número de consultas realizadas em cada ambulatório (Tabela 

2) que descreverei a seguir. 
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Tabela 1: Atividades da aluna Flávia Romariz Ferreira no Serviço de Genética Médica do HCPA, 2011 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

8:00-Reunião pré-

clínica EIM 

Ambulatório EIM 8:00- Reunião pré-

clínica Dismorfologia 

8-12:30- 

Ambulatório 

de DPN 

8-12:00- Ambulatório de 

EIM com tratamento 

10:30- Reunião pré-

clínica 

Neurologenética 

10:00- Reunião da 

Medicina Fetal 

10:30- 12:00- 

Grupoterapia ou 

Atividade Científica do 

serviço 

  

     

12:30-16:00- 

Ambulatório Pré-

Sintomáticos 

12:30- Infusões 

EIM-Doenças de 

Depósito 

12:30- 18:30- 

Ambulatório DPN 

OU 

12:30-18:30- 

Ambulatório 

Oncogenética 

12:30- 

Infusões- EIM- 

Doenças de 

Depósito 

12:30 16:00- 

Ambulatório 

Neurogenética 

16:00-18:00- 

Reunião pré-clínica 

da Oncogenética 

  15:30-18:00- 

Reunião pré-

clínica-EIM 

com 

tratamento 

 

Legendas: Disponíveis na página II em Glossário de acrônimos e siglas. 

 

Tabela 2: Número de consultas acompanhadas durante o estágio realizado no HCPA, 2011 

Ambulatório Consultas % 
Preditivo 113 15,61 

Neurogenética 76 10,50 

Erro Inato do Metabolismo 160 22,10 

Diagnóstico Pré-Natal 248 34,25 

Oncogenética 127 17,54 

Total 724 100,00 
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2. AMBULATÓRIOS 

 

2.1 Ambulatório Neuropreditivo 

Responsáveis: Dra. Lavínia Schuler Faccini e Dr. Cláudio Maria Osório 

População Alvo: Indivíduos adultos que apresentam familiares com diagnóstico molecular 

confirmado de uma mutação específica.  

 

O teste preditivo é realizado em indivíduos adultos assintomáticos com familiares que 

tiveram o diagnóstico molecular confirmado de uma mutação específica. No âmbito geral, nos 

deparamos com três situações específicas: doenças de início tardio para as quais não existe 

tratamento; doenças para as quais existe tratamento ou medidas preventivas; doenças em que 

apenas a predisposição aumentada pode ser detectada.5 

Neste ambulatório lidamos diretamente com a primeira situação, que conforma um 

quadro muito complexo, pois acarreta ao paciente e sua família conseqüências específicas de 

ordem física, social, emocional e mesmo econômica. Como exemplo, temos várias doenças 

neurodegenerativas de início na fase adulta que apresentam recorrência familiar, entre elas: a 

doença de Huntington; as ataxias espinocerebelares (Sendo a mais freqüente neste 

ambulatório a Doença de Machado Joseph-DMJ) e doenças neuromusculares de início na fase 

adulta. A existência ou não de tratamento específico ou medida preventiva também tem 

impacto nos aspectos éticos e psicossociais envolvidos no teste preditivo.5 

A possibilidade de realizar os testes preditivos para doenças genéticas influencia em 

diferentes aspectos da saúde podendo ocasionar conseqüências psicossociais, éticas e 

profissionais de difícil complexidade e especificidade. É fundamental que o atendimento seja 

voltado às famílias que procuram o serviço de genética e com enfoque nas suas necessidades 

específicas, podendo assim disponibilizar um serviço individualizado e de completo sigilo. 

Assim como em qualquer instituição que oferece serviço de testes preditivos, o serviço 

segue um protocolo organizado e estruturado onde existe consulta tanto com o profissional 

geneticista quanto acompanhamento psicossocial pré e pós-teste, pois possibilita ao 

consulente o suporte necessário para que haja uma melhor adaptação à sua condição pós-

teste. 

Na primeira consulta, é estabelecida a árvore genealógica, o paciente é questionado 

sobre sua real motivação, qual relação o paciente apresenta com a doença em questão 

(convivência com parentes sintomáticos), seu conhecimento clínico, evolução da doença, 

tratamentos ou sua ausência. O risco subjetivo também é questionado e desta forma 
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confrontado com o risco real de ser acometido pela doença. Neste momento esclarecemos o 

protocolo que será seguido, sendo este composto por consultas com Geneticista e Psicólogo, 

totalizando 5 a 7 consultas, de acordo com a necessidade de consultas com a psicologia pré e 

pós- teste. Evidenciamos que pode haver risco de dano psicossocial ao indivíduo se não houver 

aconselhamento, suporte médico e psicossocial pré e pós-teste adequados, uma vez que há 

um peso imposto às famílias quando inexistem medidas terapêuticas. Daí a necessidade de 

acompanhamento psicológico, que é realizado ao fim da primeira consulta.  

O suporte psicossocial, fornecido aos usuários tem o objetivo de minimizar possíveis 

conflitos emocionais, tais como sentimento de culpa e negação diante da doença. Após as 

consultas de psicologia, o indivíduo retorna à equipe da genética onde é feita uma breve 

abordagem com relação ao processo, sua convicção de realizar o teste e por fim é 

encaminhado para a coleta de sangue. 

A consulta para o fornecimento do resultado do teste preditivo é marcado 

aproximadamente após três meses da data em que o indivíduo fez a coleta de sangue. Esta 

distância entre a primeira consulta e a data de conhecimento do resultado é longa devido ao 

tempo necessário que o laboratório molecular dispende para realização e confirmação do 

exame. Sendo assim, esta marcação é feita por telefone assim que o envelope lacrado com o 

resultado é entregue para a Dra. Lavínia. 

Após o resultado, independente de ser positivo ou negativo o indivíduo recebe o 

acompanhamento psicológico no intuito de organizar as ferramentas necessárias para que a 

informação seja aceita da melhor forma possível.  

Mesmo após o resultado, a equipe mostra-se sempre disponível, aberta e disposta 

caso houver alguma dúvida ao longo do processo de aconselhamento e ao longo da vida. 

A relação interdisciplinar e multiprofissional é fundamental quando existe a disposição 

e a abertura dos profissionais para que seja oferecido ao consulente um ambiente propício 

para solucionar suas dúvidas e até mesmo ampará-lo da melhor forma possível. A necessidade 

de diálogo entre os profissionais torna-se primordial, ao longo de todo o processo, para que 

seja possível um atendimento de qualidade. 

Desde o início do estágio, as consultas que acontecem nas segundas-feiras do horário 

das 12:30 às 16:00 horas, foram acompanhadas pelo Dr. Claudio Osório e por mim. Nos 

primeiros meses o Residente Gerson Silva dirigia as consultas e quando este não estava 

presente as consultas eram dirigidas pela Dra. Lavínia. Ao longo deste ano, alguns internos de 

outras instituições participaram também das consultas, assim como internos de outras 

especialidades do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. As discussões realizadas após as 

consultas foram muito enriquecedoras. Percebi que, ao longo do tempo, os discursos 
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sincronizavam e podíamos perceber de forma valiosa a importância e necessidade de 

profissionais de diferentes áreas em prol da assistência, acompanhamento e bem estar dos 

pacientes.  

Inicialmente, a presença de muitos profissionais na sala, para observar a consulta, 

impressionava-me pois em Portugal a realidade era diferente, podendo estar presente na 

consulta apenas 1 observador. Percebia que o indivíduo sentia-se, de certa forma, inibido e 

muitas vezes coagido. Ao longo do tempo, a apresentação individualizada (nome, procedência 

e profissão) de todos os profissionais que estavam presentes na sala tornou-se fundamental 

para o melhor acolhimento do indivíduo que iniciava o processo de aconselhamento genético. 

A interdisciplinaridade ali existente favoreceu para que o indivíduo atendido percebesse a 

equipe como um instrumento para fornecer o melhor atendimento para si próprio. 

Aos poucos me senti pertencendo àquela equipe e principalmente podendo, de 

alguma forma, acrescentar um pouco do conhecimento que havia adquirido ao longo de todo 

o curso teórico realizado em Portugal.  

Nos últimos 3 meses, tive a oportunidade de dirigir algumas consultas, assim como 

entregas de resultado. A possibilidade de colocar em prática o que foi aprendido em aula 

permite-nos identificar as nossas dificuldades e assim aprimorar e descobrir a nossa melhor 

forma de realizar o processo de aconselhamento genético. Foram acompanhados pacientes de 

diversas patologias como podemos visualizar na Tabela 3. 

A seguir (Tabela 3) uma breve abordagem das patologias acompanhadas no 

ambulatório de Preditivo que acontece nas segundas-feiras. As consultas individualizadas 

encontram-se em anexo (Anexo 1). 

 

Tabela 3: Patologias dos pacientes acompanhados no Ambulatório Preditivo do Serviço de 
Genética do HCPA, março a outubro de 2011 

Ambulatório Preditivo 

Patologias Consultas % 

DMJ 75 66,37 

DMJ (S) 21 18,58 

DH 9 7,96 

DH (S) 1 0,88 

SCA6 2 1,77 

SCA2 1 0,88 

DM (S) 1 0,88 

Outros 3 2,65 

Total 113 100,00 

Legendas: Disponíveis na página II em Glossário de acrônimos e siglas. 
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2.2 Ambulatório Doenças Neurológicas Hereditárias do Adulto 

Responsáveis: Dra. Laura Jardim 

População Alvo: Pacientes com diagnóstico já estabelecido de Doença Neurogenética que 

requerem acompanhamento, pacientes já sintomáticos com familiares em acompanhamento 

no serviço e pacientes encaminhados por outra especialidade do HCPA (consulta IN). 

 

Doenças genéticas neurodegenerativas normalmente são doenças que possuem uma 

evolução clínica grave, por apresentarem danos cognitivos, motores ou ambos, levando muitas 

vezes as pessoas acometidas por esse tipo de doença necessitar de um cuidado proveniente de 

terceiros, além de poderem trazer ao paciente e aos familiares conseqüências psicossociais. 

Dentro deste grupo de doenças existem algumas que possuem características genéticas bem 

estabelecidas proporcionando além dos problemas já apresentados, o risco de recorrência da 

mesma patologia em demais membros da família. No intuito de suprir a necessidade de um 

ambulatório que apresente uma visão do quadro neurológico e também dos fatores genéticos 

presentes nessas doenças, este ambulatório de neurogenética foi criado 

O ambulatório de neurogenética acontece às sextas-feiras no período vespertino, 

sendo coordenado pela Dra. Laura Jardim. Os pacientes atendidos apresentam doenças 

neuromusculares (Ex: Distrofia miotônica) e em grande maioria neurodegenerativas (Ex: 

Doença de Huntington e Ataxias Espinocerebelares, especialmente DMJ, por ter uma grande 

incidência na região de Porto Alegre). 

Para a discussão dos casos que serão atendidos na semana, a equipe reúne-se nas 

segundas-feiras no período da manhã, no intuito de estabelecer a conduta a ser realizada, 

orientações que devem ser oferecidas e seus diagnósticos. 

Devido ao grande número de casos atendidos apresentarem diagnóstico de doenças 

neurodegenerativas de início tardio os pacientes encontram-se na faixa etária adulta e com 

famílias estabelecidas. Faz-se necessária a intervenção voltada para o aconselhamento 

genético familiar, ressaltando a importância de o paciente informar seus familiares dos riscos 

de serem portadores de tais patologias. Nestes casos, é disponibilizado, para os familiares em 

risco e que não apresentam ainda sintomas, o serviço do Ambulatório Preditivo. 

Além de realizar um aconselhamento genético estruturado, é de fundamental 

importância realizar um exame físico minucioso para que seja possível efetuar um 

acompanhamento detalhado da evolução clínica da doença. 

O incentivo para realização de terapias complementares como Fonoaudiologia, 

Fisioterapia e Fisiatria é presente no discurso de um número elevado de consultas. O estímulo 
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e manejo da auto-estima do paciente proporcionam bem estar para o mesmo e fortalece o 

vínculo médico-paciente. 

A possibilidade de acompanhar este ambulatório proporcionou-me um vasto 

conhecimento no que diz respeito à evolução clínica. Além disto, a experiência em realizar o 

aconselhamento genético para pacientes já sintomáticos mostrou-me que apesar de já 

apresentarem a doença, o impacto de um resultado positivo é tão importante quanto em 

casos de diagnóstico preditivo.  

A seguir, na Tabela 4, é apresentada uma breve abordagem das patologias 

acompanhadas no ambulatório de Neurogenética que acontece nas sextas-feiras. As consultas 

individualizadas encontram-se em anexo (Anexo 2) 

Tabela 4: Patologias dos pacientes acompanhados no Ambulatório Neurogenética do Serviço de 
Genética do HCPA, março a outubro de 2011 

Ambulatório Neurogenética 

Patologias Consultas % 

DMJ 20 26,32 

DH 5 6,58 

DM I e II 5 6,58 

Ataxia de Friedreich 4 5,26 

SCA2 3 3,95 

SCA6 1 1,32 

SCA10 3 3,95 

Ataxia - AD 4 5,26 

Ataxia - AR 2 2,63 

Distonia responsiva a DOPA 2 2,63 

Outras 8 10,53 

Sem diagnóstico 19 25,00 

Total 76 100,00 
Legendas: Disponíveis na página II em Glossário de acrônimos e siglas. 
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2.3 Ambulatórios de Erro Inato do Metabolismo 

O Ambulatório de Erro Inato do Metabolismo compreende principalmente três ambulatórios: 

Ambulatório Geral de EIM, Ambulatório de Tratamento de EIM e Ambulatório de Doenças 

Lisossômicas 

Ambulatórios de Erro Inato do Metabolismo Geral 

Responsáveis: Profa. Ida Schwartz, Dra. Carolina M. Souza e Dra. Cristina B. Netto 

População Alvo: Pacientes com diagnóstico já estabelecido de EIM que requerem tratamento 

específico, dependentes de orientação nutricional, pacientes com teste do pezinho alterado e 

pacientes encaminhados por outra especialidade do HCPA (consulta IN). 

 

Ambulatórios de Erro Inato do Metabolismo - Tratamento 

Responsáveis: Dra. Carolina F. M. de Souza e Prof. Roberto Giugliani 

População Alvo: Pacientes em investigação para EIM, pacientes com doença neuromuscular 

em investigação e acompanhamento clínico, Investigação e acompanhamento de doenças 

neurodegenerativas e pacientes encaminhados por outra especialidade do HCPA (consulta IN). 

 

Ambulatório de Doenças Lisossômicas 

Responsáveis: Dra. Cristina B. Netto, Dra. Carolina Souza e Prof. Roberto Giugliani  

População Alvo: Pacientes com diagnóstico já estabelecido ou com suspeita de doença 

lisossômica, com exceção de pacientes com doença de Gaucher e mucolipidose (que são 

atendidos no ambulatório da sexta-feira pela manhã). 

 

O termo Erro Inato de Metabolismo (EIM) se aplica a um grupo de doenças 

geneticamente determinadas, decorrentes da deficiência em alguma via metabólica que está 

envolvida na síntese (anabolismo), transporte ou na degradação (catabolismo) de uma 

substância. Os Erros Inatos do Metabolismo são clássicos distúrbios genéticos, tornando-se 

importante conhecê-los para um bom aconselhamento familiar que inclua, principalmente, o 

prognóstico do paciente e o risco de recorrência da doença6. 

No intuito de acompanhar os pacientes que apresentam tais patologias foi criado este 

ambulatório no Serviço de Genética Médica do HCPA. Acompanhei, ao longo dos 8 meses, o 

ambulatório de EIM que acontece nas sextas-feiras pela manhã. Este ambulatório é oferecido 

para aqueles pacientes que apresentam deficiência em alguma via metabólica, as quais têm 

possibilidade de tratamento quando realizada dieta específica, possibilitando a diminuição dos 

efeitos. O tratamento através da dieta, comumente, está direcionado para a redução de 
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substrato acumulado, para a suplementação de um produto, para a estimulação do bloqueio 

metabólico com co-fatores ou precursores enzimáticos, ou ainda para a desintoxicação por 

metabólitos6.  

Pude acompanhar, de forma esporádica, o Ambulatório de EIM que acontece nas 

terças-feiras no período da manhã e o ambulatório de doenças de depósito lisossômico que 

acontece nas sextas-feiras no período vespertino. O objetivo ao acompanhar este trabalho foi 

compreender o funcionamento, dinâmica do serviço e aprender sobre as diversas patologias 

que os pacientes atendidos apresentam. 

Uma atividade, que também está relacionada às patologias do Erro Inato de 

Metabolismo, são as Infusões que acontecem nas terças e quintas-feiras no período 

vespertino. Aqui, a terapia de reposição enzimática já vem se tornando realidade eficaz para 

algumas doenças de depósito lisossômico, como a doença de Gaucher, a doença de Fabry e as 

Mucopolissacaridoses. A terapia gênica representa grande esperança para que se altere o 

prognóstico de muitos pacientes portadores de Doenças Metabólicas Hereditárias. 

Por apresentar uma participação mais efetiva no Ambulatório de sexta-feira, pude 

perceber uma evolução significativa com relação aos pacientes. Acredito que, embora 

esporádica, a relação interpessoal entre paciente- profissional, acaba tornando-se profunda, 

pois é perceptível a disposição que alguns pacientes apresentam em realizar mudanças. Penso 

que esta mudança não acontece única e exclusivamente pela relação médico-paciente, mas 

sim que decorre da relação que este paciente tem frente à equipe multiprofissional que 

atende neste ambulatório. 

Além dos médicos, nutricionistas, enfermeira (graduada também em psicologia) e 

serviço social atendem-no de forma holística e com enfoque não apenas na patologia em 

questão, mas, acima de tudo, o bem-estar do paciente. A percepção da sua subjetividade e 

fragilidade psico-social, mesmo de forma subliminar, muitas vezes é compreendida e assim 

discutida por toda a equipe. Assim, uma decisão conjunta é tomada no intuito de amparar e 

acolher o paciente e sua família. 

A seguir na Tabela 5 é apresentada uma breve abordagem das patologias 

acompanhadas no ambulatório de Neurogenética que acontece nas sextas-feiras no período 

vespertino. As consultas individualizadas encontram-se em anexo (Anexo 2) 
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Tabela 5: Patologias dos pacientes acompanhados no Ambulatório Erro Inato do Metabolismo 

do Serviço de Genética do HCPA, março a outubro de 2011 

Ambulatório Erro Inato do Metabolismo 

Patologias Consultas % 

PKU 30 18,75 

PKU com diagnóstico tardio 7 4,38 

PKU diagnóstico precoce 7 4,38 

PKU atípica 1 0,63 

PKU leve 6 3,75 

PKU não definido 7 4,38 

Homocistinúria 10 6,25 

Tirosinemia Tipo I e III 7 4,38 

Distonia responsiva a DOPA 6 3,75 

Gaucher 5 3,13 

Doença da Urina do Xarope do Bordo 5 3,13 

Acidemia Isovalerica 4 2,50 

Acidemia propiônica 3 1,88 

CDG 2 1,25 

Hiperfenil 2 1,25 

Lipofuscinose ceróide 1 0,63 

AME 1 0,63 

Outros 56 35,00 

Total 160 100,00 
Legendas: Disponíveis na página II em Glossário de acrônimos e siglas. 
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2.4 Ambulatório Diagnóstico Pré-natal / Teratógenos e Genética Reprodutiva 

 

Responsáveis: Dra. Maria Teresa M. Sanseverino 

População Alvo: Casais/gestantes encaminhados do SGM, do SIAT, da Ginecologia HCPA 

(equipe Infertilidade) e da Obstetrícia (equipe da Medicina Fetal). 

 

O diagnóstico pré-natal possibilita a detecção de patologias genéticas ainda durante a 

gravidez, assim como a prevenção pré-concepcional. Ele antecipa aos casais o conhecimento 

da saúde genética do feto e permite opções de conduta. Os procedimentos permitem aos 

casais optarem por gestação, mesmo em situações de alto risco em que normalmente 

evitariam engravidar. O diagnóstico pré-natal proporciona um resultado, seja ele positivo ou 

negativo que permite informar e orientar os pais previamente ao parto, favorecendo assim a 

redução da ansiedade e uma gravidez consciente.  

Nas consultas deste ambulatório, que ocorre nas quartas-feiras no período vespertino 

e nas quintas-feiras no período matutino, o aconselhamento genético é realizado por 

diferentes motivos como, por exemplo: idade materna avançada, história familiar pregressa de 

patologia genética, malformação em gestação atual, exposição a agentes teratogênicos, entre 

outros fatores que podem interferir no percurso natural da gestação. Nestes casos opções de 

técnicas para análise do material genético do feto são apresentados para o casal no intuito de 

descobrir alguma alteração cromossômica existente. Estas técnicas são: Biópsia de vilosidade 

coriônica (11 semanas de gravidez) ou a Amniocentese (exame de líquido amniótico) após 15 

semanas.  

As consultas são realizadas nas quartas-feiras no período da tarde e nas quintas-feiras 

no período da manhã. Além disto, a equipe da genética participa das reuniões juntamente com 

a equipe da Medicina Fetal que acontecem nas terças-feiras no período matutino. Tais 

reuniões têm o objetivo de discutir nos âmbitos biológico, psicológico e social os casos que 

estão em observação (Recém-nascidos das mulheres que acompanharam o pré-natal no 

Hospital ou gestantes que estão internadas) assim como os que iniciaram acompanhamento 

no Hospital (por terem apresentado alguma intercorrência na gestação anterior e retornam 

para dar seguimento na gestação atual). Além disto, também são avaliados os casos em que as 

mulheres retornam com seu recém-nascido para avaliação. Esta discussão é realizada por uma 

equipe multiprofissional e interdisciplinar, na qual geneticistas, obstetras, enfermeiros, 

psicólogos, patologistas e residentes da obstetrícia discutem o caso visando melhorar a 

qualidade de vida dos pacientes. É fundamental a inter-relação entre os diferentes 



MPAG – Relatório do Segundo Ano de Estágio – 2010/2011 

15 

profissionais, os quais devem ver o paciente de forma holística, numa atitude humanizada. As 

condutas seguidas são sempre estabelecidas em grupo, o que favorece um melhor 

acompanhamento no serviço. 

Estes casos discutidos em equipe na Reunião da Medicina Fetal são estudados tanto 

com relação a possíveis diagnósticos durante a gestação como também no pós-parto, 

possibilitando uma rápida avaliação da genética e da patologia. Nas primeiras consultas, 

independentemente do motivo do encaminhamento e inserção no ambulatório, é preenchido 

um questionário onde todas as informações sobre o paciente ou o casal são armazenadas para 

registro do serviço assim como para o acompanhamento do caso.  

Acompanhei consultas de diversas patologias e tive oportunidade de dirigir algumas. 

Tanto o acompanhamento quanto a realização me proporcionaram uma experiência muito 

importante para minha carreira como conselheira genética.  

A seguir, na Tabela 6, é apresentada uma breve abordagem das patologias 

acompanhadas no ambulatório de Diagnóstico Pré-natal / Teratógenos e Genética Reprodutiva 

realizadas em ambos os dias em que é oferecido este serviço. As consultas individualizadas 

encontram-se em anexo (Anexo 5 e 6) 

 

Tabela 6: Patologias dos pacientes acompanhados no Ambulatório Diagnostico Pré-natal / Teratógenos 
e Genética Reprodutiva do Serviço de Genética do HCPA, março a outubro de 2011 

Ambulatório Diagnóstico Pré-Natal 

Patologias Consultas % 

Pré-concepcional 37 14,92 

Aborto de repetição 37 14,92 

Malformação Fetal (Gestação atual) 41 16,53 

Cromossômicas 22 8,87 

Malformação Fetal (Gestação anterior) 46 18,55 

Fibrose Cística 6 2,42 

Idade materna avançada 5 2,02 

Teratógeno 2 0,81 

Outras 52 20,97 

Total 248 100,00 
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2.5 Ambulatório de Oncogenética 

Responsáveis: Dra. Patrícia Ashton Prolla e Dra. Cristina B. Neto 

População Alvo: Pacientes encaminhados por outra especialidade do HCPA (consulta IN) 

 

O câncer no Brasil se mantém em 2º lugar entre as causas de morte e cada vez mais 

confirma semelhança nos padrões de incidência e mortalidade dos países desenvolvidos. 

Também detém características evolutivas da doença demarcadas pela grande desinformação 

da população em geral e acesso precário às instituições especializadas.7 Muitas ações 

relacionadas ao controle do câncer dependem do nível de informação da população, desde os 

profissionais da saúde que devem ser capazes de prevenir, diagnosticar, tratar, evoluir e saber 

notificar os casos de câncer, até o cidadão morador da zona urbana ou rural. A amplitude da 

tarefa não é fácil de ser vencida e, por essa razão, sabe-se que há muito por avançar nesta 

área.8 Partindo desta informação, acredita-se na necessidade de implementação da política de 

saúde voltada para Genética e assim incrementar o papel do profissional Conselheiro Genético 

no âmbito de saúde pública brasileira.  

Para um melhor funcionamento e preparo dos profissionais que irão atender os 

pacientes é realizada uma reunião multiprofissional pré-clinica com médicos (incluindo 

também o responsável pela discussão ética), psicólogos e enfermeiras. Nesta reunião são 

discutidos os casos que serão atendidos na semana, seus diagnósticos ou suspeitas 

diagnósticas, opções de tratamento, formas de prevenção e manejo de certas situações que 

podem ser enfrentadas. 

Este ambulatório acontece durante as quartas-feiras e pude acompanhar suas 

atividades nos meses de Abril, Junho, Agosto e Outubro/2011. Neste ambulatório de 

Oncogenética, é oferecido suporte médico e psicológico tanto a familiares como a pacientes 

com câncer hereditário assim como àqueles cujos cânceres são adquiridos sem a predisposição 

genética como interferência. Cerca de 15% dos tumores são hereditários. Nesses casos, a 

doença acomete indivíduos mais jovens quando comparados com aqueles que apresentam sua 

forma adquirida. Outra característica da doença hereditária é a recorrência em outros 

membros da mesma família. 

Além de diagnósticos já estabelecidos, o ambulatório apresenta também uma 

demanda de pacientes que marcam consultas para fazer o acompanhamento anual ou 

semestral no rastreamento de novos achados que possam interferir no diagnóstico precoce 

para um tratamento mais efetivo. O fato de apresentarem história familiar positiva para 
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câncer, ou outro achado que contribua para um diagnóstico efetivo de uma alteração 

oncogenética, seus familiares também são incentivados a iniciarem o acompanhamento no 

ambulatório.  

O acompanhamento dos pacientes em atendimento me possibilitou um 

aprofundamento mais clínico (percepção pessoal) com relação às patologias no âmbito da 

Oncologia, permitindo-me alcançar o máximo de proveito e experiência das mesmas. 

A seguir, na Tabela 7, é apresentada uma breve abordagem das patologias 

acompanhadas no ambulatório de Oncogenética. As consultas individualizadas encontram-se 

em anexo (Anexo 7) 

 

Tabela 7: Patologias dos pacientes acompanhados no Ambulatório Oncogenética do Serviço de 
Genética do HCPA, abril, junho, agosto e outubro de 2011 

Ambulatório de Oncogenética 

Patologias Consultas % 

Neurofibromatose tipo 1 27 21,26 

Esclerose Tuberosa 14 11,02 

Síndrome de Li-Fraumeni 8 6,30 

Síndrome Lynch 6 4,72 

CA mama 6 4,72 

Ataxia Telangectasia 4 3,15 

HF de câncer 26 20,47 

Outros 15 11,81 

Sem diagnóstico 21 16,54 

Total 127 100 
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2.6 Ambulatório de Dismorfologia 

 

Responsáveis: Dra. Temis Félix e Dr. Júlio Cesar Loguercio Leite 

População Alvo: Pacientes encaminhados da triagem para avaliação dismorfológica e AG, 

pacientes vistos em consultoria para conclusão diagnóstica e AG, pacientes encaminhados por 

outras especialidades (IN), avaliação pós-alta de RN nascidos no HCPA ou que aqui estiveram 

internados. 

 

A Dismorfologia é o ramo da Genética Médica voltado para o estudo dos pacientes 

com anomalias estruturais múltiplas (com ou sem atraso do desenvolvimento), presentes já ao 

nascimento. Nesses casos, o geneticista estabelece critérios de investigação no intuito de 

estabelecer um diagnóstico de uma síndrome específica (cromossômica ou gênica). Este é 

necessário para que seja possível oferecer aos pais um diagnóstico, prognóstico e plano de 

seguimento médico para a criança afetada, como também aconselhamento genético para os 

genitores visando às futuras gestações do casal. 

Este ambulatório é realizado nas quintas-feiras no período da manhã, 

simultaneamente ao Ambulatório Diagnóstico Pré-natal/ Teratógenos e Genética Reprodutiva 

e por este motivo não acompanhei regularmente este ambulatório. 

Apesar de não ter participado deste ambulatório estive presente ao longo dos 8 meses 

nas reuniões de discussão prévia que é realizada nas quartas-feiras no período da manhã. 

Assim como os outros ambulatórios, nestas reuniões pré-clinicas são discutidos os casos que 

serão atendidos na semana, estabelecendo as condutas e intervenções que serão realizadas e 

também os supostos diagnósticos frente aos achados clínicos estabelecidos previamente. 

Pelo fato do Ambulatório de Diagnóstico Pré-natal / Teratógenos e Genética 

Reprodutiva e o de Dismorfologia ser oferecido na mesma zona hospitalar, foi possível 

estabelecer, durante as reuniões pré-clínicas, os casos que me despertavam interesse e assim 

solicitar ao médico que estivesse atendendo o paciente que me informasse da chegada do 

paciente e assim acompanhei alguns casos. Como eu não permanecia durante a consulta 

propriamente, mas sim em algum momento para reconhecimento da patologia em questão, 

não estabeleci registros de tais consultas. 

Acredito que as discussões dos casos possibilitaram-me uma maior familiaridade com 

casos de dismorfologia. Neste campo da genética o olhar clínico e instigador devem ser 

características primordiais de um geneticista clínico para que não passem despercebidos 

pequenos achados que podem fazer toda a diferença para um diagnóstico futuro. 
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2.7 Grupo terapêutico  

Responsáveis: Dr. Cláudio M. Osório 

População Alvo: Pacientes sintomáticos que apresentam ataxias com padrão de herança 

dominante. 

“A psicoterapia de grupo favorece muito o trabalho do paciente como agente de sua 

própria mudança. A interação é particularmente realizada mais profundamente entre os 

participantes. São eles próprios que desenvolvem a terapia e rompem o modelo médico, no 

qual o terapeuta é o expert, aquele que está em condições de definir o correto e o errado, e de 

estabelecer e aplicar o procedimento ou a intervenção”9. Em condições favoráveis, eles 

gradativamente passam a assumir papel ativo no decorrer do processo. A prioridade dos 

assuntos a serem discutidos é da competência dos integrantes do grupo, sendo, portanto, 

responsáveis pelos temas que escolhem. Os próprios membros devem encontrar auxílio entre 

si, ficando implícito que qualquer um poderá se manifestar, permitindo assim a 

espontaneidade dos participantes. Ao mesmo tempo, oferecem entre si recursos diversos: 

informações, idéias, interpretações, apoio, feedback, conselhos, sugestões de estratégias e 

procedimentos. E cada um, na sua condição peculiar, estabelece a direção que lhe seja mais 

produtiva. Nesse sentido, a força para a mudança provém dos membros do grupo. Um 

paciente altamente motivado fortalece a disposição do outro para engajar-se de forma mais 

efetiva na busca de transformações. O apoio mútuo consolida a união do grupo em torno de 

um objetivo comum9,10. 

O grupo terapêutico é uma atividade acompanhada pelo Psiquiatra Dr. Claudio Osório 

que ocorre quinzenalmente nas quartas-feiras. Este grupo terapêutico é oferecido aos 

pacientes que apresentam ataxias com padrão de herança dominante. Por ser Porto Alegre 

uma cidade com grande incidência de portadores da mutação da ataxia de Machado-Joseph, a 

grande maioria dos pacientes que acompanham este grupo apresenta tal patologia.  

Inicialmente, no intuito de conhecer os pacientes e a rotina já estabelecida, 

acompanhei durante os 5 primeiros meses o grupo dos portadores. Até março de 2011 existia 

um grupo terapêutico voltado para os familiares dos pacientes. Por motivos internos, este 

grupo foi extinto, fazendo com que portadores de ataxia e seus familiares participassem de um 

único grupo. Aos poucos, os familiares manifestaram a necessidade de um espaço 

individualizado, onde pudessem expor suas angústias e de certa forma serem cuidados 

também. Diante disto fui convidada a coordenar o grupo dos familiares que atualmente ocorre 

simultaneamente, porém em local separado. Tanto o grupo dos portadores quanto o grupo 

dos familiares permitiram-me um grande aprendizado  
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Meu estágio foi extremamente satisfatório, tanto no que diz respeito a aspectos da 

formação profissional, quanto no do preparo pessoal para o campo de atuação ao qual 

pretendo dedicar-me como assessora genética. O estágio ofereceu-me a possibilidade de 

trazer esta vontade para a prática, transformando a intenção que sempre tive de trabalhar em 

aconselhamento genético em uma meta realizável. 

Este estágio teve o objetivo de permitir observar e aplicar os conhecimentos 

adquiridos nas disciplinas estudadas, bem como confrontá-los com a prática propriamente 

dita, buscando firmar uma atividade que seja significativa à minha profissão como assessora 

genética. 

A participação em diversos Ambulatórios e a oportunidade de experienciar uma 

grande diversidade de consultas com patologias variadas contribuíram de maneira significativa 

para um aprendizado clínico que é fundamental para implementar minha vida profissional. 

Além disso, a experiência proporcionada favoreceu o desenvolvimento de um olhar clínico 

aguçado para patologias em questão. 

A relação profissional- paciente, muitas vezes mencionada durante as aulas práticas, 

assim como importantes competências básicas e avançadas puderam ser compreendidas e 

aplicadas de forma eficiente durante as consultas de Aconselhamento Genético que realizei ao 

longo deste período. 

Dificuldades, adversidades e percalços surgiram ao longo do processo, porém foram de 

grande valia para um aprendizado e evolução em busca de uma identidade própria que 

gradativamente busco, em vista de um atendimento individualizado, humanizado e 

principalmente, permeado pelos princípios do aconselhamento genético. 

O fato do Brasil não apresentar um programa de pós-graduação voltada para o 

aconselhamento genético e por esta ação ser exclusividade médica deixava-me apreensiva  por 

tentar saber como seria minha aceitação, como mestranda de aconselhamento genético, 

dentro de um serviço de genética médica. Diferente do que imaginava, a excelente 

receptividade de todos os profissionais possibilitou-me um ambiente de trabalho enriquecedor 

e acima de tudo favoreceu para sentir-me pertencente e incluída nesta equipe. A possibilidade 

de inserir-me na rotina, podendo mostrar, em ações ao longo de todo o período, que o papel 

do assessor genético não vem de encontro ao papel do médico geneticista mas sim vem ao 

encontro e complementando-se. O trabalho em equipe é fundamental em qualquer ramo da 

medicina e neste caso esta soma de esforços possibilitará uma abordagem mais ampla 
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favorecendo que um número maior da população tenha acesso a serviços de genética. Isto 

possibilitará que a prevenção e o controle de enfermidades genéticas e defeitos congênito 

sejam mais eficientes. 

Foi relevante manter em mente os princípios éticos da autonomia, confidencialidade, 

beneficência, não maleficência e justiça, por fazerem parte do quotidiano do profissional que 

trabalha no âmbito da genética clínica. É fundamental ainda, conhecer todo o processo de 

trabalho no intuito de desenvolver novos raciocínios e estratégias para intervenções adversas.  

Ao longo destes oito meses muitas atividades foram realizadas e pude me envolver 

com outros trabalhos que apresentam boas perspectivas de continuidade no serviço de 

genética, como por exemplo:  

 

* Dar continuidade no atendimento nos Ambulatórios Preditivos tanto voltados para 

Neurogenética como também Oncogenética. 

 

* Formação de um novo Ambulatório voltado para a atenção pré-concepcional que será 

vinculado ao Serviço de Atenção Primária em Unidade Básica de Saúde. O atendimento será 

direcionado às mulheres ou casais que tenham interesse em engravidar e desejem um melhor 

planejamento. 

 

* Dar continuidade à participação do Grupo Terapêutico oferecido aos familiares dos pacientes 

com Ataxia que continuará acontecendo quinzenalmente nas quartas-feiras. 

 

* Participação em projetos parceiros com o PHG (Foundation for Genomics and Population 

Health) na aplicação e implementação do Toolkit no Brasil. Esta é uma ferramenta que 

identifica necessidades em saúde, oferecido pela PHG e desenvolvido por diversos centros 

genéticos por todo o mundo. O manual é destinado a funcionários do governo, profissionais de 

saúde e outros usuários com interesse em proporcionar o gerenciamento efetivo do problema 

das doenças congênitas. Também pode ser de interesse para aqueles que se preocupam em 

educar profissionais de saúde. Tal ação tem seu foco no planejamento e implementação de 

estratégias para prevenção, tratamento e cuidados que reflitam as suas circunstâncias locais. 

 

*A partir desta parceria com o PHG, estão sendo elaborados alguns artigos, compreendendo 

desta forma o artigo que foi redigido como parte integrante da disciplina Seminários de 

Pesquisa, que aborda uma atuação eficiente voltada para atenção pré-concepcional no Brasil. 

 

*Participação no Projeto chamado Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela 
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Hanseníase (Morhan) no intuito de identificar prováveis familiares no Brasil para que o exame 

genético comprove os laços de parentesco. Isto ocorreu pois às pessoas que apresentavam 

Hanseníase no passado eram impostas ao isolamento (entre as décadas de 30 e 80) em 

hospitais-colônias espalhados pelo Brasil, em virtude do medo do contágio da doença. Estas 

eram separadas dos filhos nascidos naqueles locais e que eram levados para orfanatos para 

não se contaminarem. Por tratar-se de uma informação de cunho genético, sendo necessárias 

habilidades e competências para lidar com situações delicadas, fui convidada a participar como 

Assessora Genética na comunicação destes resultados. 

 

Frente a esta perspectiva de projetos surge também a possibilidade de dar 

continuidade às atividades acadêmicas iniciando o doutoramento neste próximo ano  

Termino o estágio com a intenção de poder continuar acompanhando de forma ativa 

as atividades do serviço de genética no Hospital de Clínicas, proporcionando assim um 

desenvolvimento pessoal e uma transformação gradual e progressiva no âmbito profissional. 
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4. ATIVIDADES EXTRAS 

 

4.1 Consultorias 

O atendimento aos pacientes internados do HCPA é feito sob regime de consultorias 

solicitadas pelas outras especialidades. O atendimento inicial é realizado pelos residentes e 

pude acompanhar tal atividade. Ao final o caso era discutido com o supervisor de cada área.  

 

4.2Atividades Científicas 

4.2.1 Seminários Científicos: 

O serviço de Genética Médica apresenta em quartas-feiras esporádicas seminários científicos 

de diferentes assuntos. Desta forma, pude acompanhar algumas palestras quando não 

coincidiam com horário das demais atividades. 

 

Palestras: 

04/05/2011- Genética Comunitária- Palestrante: Luiz Heredero 

15/06/2011- Triagem Neonatal de Mucopolissacaridose tipo VI no Município de Monte 

Santo/BA: Divulgação do Projeto para a Comunidade local e resultados preliminares- 

Palestrante: Fernanda Bender 

22/06/2011- Imunologia e Gestação- Palestrante: Artur Chies 

08/08/2011- Identificação do gene da microftalmia- Palestrante:Andreas Gal 

19/09/2011- Diferenciação Sexual- Palestrante: Julio Cesar Loguercio 

05/10/2011- MCAD deficiency: Clinial and Laboratory studies. Palestrante: Terry Derks 

26/10/2011- Diagnóstico Genético Pré-Implantacional: Algumas questões éticas e legais em 

Portugal. Palestrante: Rosa Nunes 

 

4.2.2 Aulas: 

Tanto no primeiro quanto no segundo semestre, pude acompanhar disciplinas disponibilizadas 

por professores que ministram aulas para Doutoramento e Mestrado. Tais aulas eram 

ministradas em horários que não interferiam na participação de Ambulatórios, facilitando a 

participação. 

 

Aula de Neurogenética Clínica (Dra. Laura Jardim)- Segundas-feiras (17:30-19:30) 
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28/03- Neuropatias e sua propedeutica neurofisiologica. Introdução às neuropatias genéticas 

Charco-Marie-Tooth. Palestrantes: Pedro Schestatsky e Laura Jardim 

04/04- Paraplegias espásticas Palestrantes: Pedro Schestatsky e Laura Jardim 

18/04- Atrofias Musculares espinais Palestrantes: Carolina Souza e Laura Jardim  

25/04- Leucodistrofia metacromática e Krabbe Palestrantes: Laura Jardim 

02/05- Niemann-Pick e Gaucher. Palestrantes: Laura Jardim 

09/05- Lipofuscinoses ceróides. Palestrantes: Laura Jardim 

16/05- Distonias genéticas. Palestrantes: Carlos Rieder e Laura Jardim 

23/05- Doença de Wilson. Palestrantes: Carlos Rieder e Laura Jardim 

30/05- Ataxias dominantes por poliglutaminas-DMJ. Palestrantes: Laura Jardim e Jonas Saute 

06/06 Ataxias dominantes por poglutaminas-Outras. Palestrantes: Laura Jardim 

13/06- Ataxias recessivas- Friedreich. Palestrantes: Sandra Segal e Laura Jardim 

20/06- Demencias- Huntington Palestrantes: Carlos Rieder e Laura Jardim 

 

Aulas Defeitos Congênitos (Dra. Lavínia, Dra. Maria Teresa, Dr. Julio Cesar Leite, Dr. Alberto 

Abeche)- Quartas-feiras (12:00- 13:00) 

 

24/08/2011 – Defeitos Congênitos – Termos e Conceitos (Lavinia) 

31/08/2011 – Epidemiologia e Vigilância de defeitos congênitos (Júlio) 

14/09/2010 – Avaliação de Necessidades de Saúde em anomalias congênitas (Teresa) 

21/09/2011 - A avaliação clínica do recém-nascido, e dirigida ao registro de anomalias 

congênitas. (Julio) 

28/09/2011 – Como se identifica um teratógeno? Estudos em animais / em humanos 

(Fernanda Vianna) 

05/10/2011 - Diagnóstico Pré-natal de defeitos congênitos (Teresa) 

19/10/2011 - A perspectiva da genética clínica sobre os DC mais freqüentes. (Julio) 

26/10/2011 – Tratando a mãe e protegendo o bebê: doenças maternas com risco 

teratogênico. A tomada de decisão no tratamento materno / Cuidados/riscos pré-

concepcionais (Abeche) 

 

4.2.3 Eventos 

* 1o Abração: Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (Morhan)- 

Carapicuíba, SP 

* VII Course of Latin American School of Human and Medical Genetics – Caxias do Sul, RS  

* Psychosocial Oncology Day - Manchester  
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* 15a Reunião de formação do Iternato de Genética Médica – Porto/Portugal 

 

4.2.4 Pôster em Congresso 

XXIII Congresso Brasileiro de Genética Médica- Questionário-piloto sobre prevenção de 

defeitos congênitos no período pré-concepcional. 
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RELATÓRIO DE ESTÁGIO ONCOGENÉTICA 

 

Este relatório foi realizado como parte complementar do estágio realizado no serviço 

de Oncogenética no Hospital São João. No intuito de agregar uma diversidade maior de 

conhecimento, experenciando assim a rotina de consultas de Oncogenética neste serviço, foi 

possível realizar este estágio de 3 meses (15/11/2010 até 09/02/2011) como parte integrante 

do segundo ano do Mestrado Profissionalizante em Aconselhamento Genético. 

Tal atividade consistiu na participação nas consultas oferecidas pelo Dr. Sérgio Castedo 

juntamente com as Enfermeiras Luiza e Luisa para a população local, nas segundas e quartas-

feiras no período matutino. No intuito de identificar indivíduos com alto risco de desenvolver 

tumores. A possibilidade de previnir outro tipo de câncer que pode surgir, informar familiares 

do alto risco que podem apresentar o risco de desenvolver câncer e orienta-los com relação a 

detecção precoce e/ou prevenção que podem ser indicadas para cada indivíduo torna-se o 

objetivo principal das consultas de Aconselhamento Genético oferecido por esta equipe 

multiprofissional. 

Pude perceber a diversidade de patologias na área da Oncologia que estão 

relacionadas diretamente com a Genética. Para tanto, os indivíduos que apresentam alguma 

síndromes de predisposição hereditária ao câncer se favoreceram da detecção destas 

mutações em genes específicos. Estes testes oferecidos no serviço podem ser utilizados tanto 

para a confirmação de uma suspeita clínica de alguma destas síndrome como também em 

caráter preditivo, pois pode identificar indivíduos portadores da mutação e ainda não 

desenvolveram câncer.  

Nas consultas acompanhadas pudemos perceber nitidamente o aconselhamento não 

diretivo e não coercitivo, assim como a proteção à privacidade e confidencialidade da 

informação genética e a preocupação do profissional na forma de transmitir estas informações 

e seu impacto ao indivíduo.  

A relação médico-paciente que pude observar durante as consultas foi de grande valia 

para o meu aprendizado. Desde a forma como recepcioná-lo no local onde será realizado o 

aconselhamento quanto no momento da divulgação de resultados e estimativas de risco. 

Sempre de forma empática, confiante nas informações que são transmitidas e principalmente 

a interpretar a linguagem não verbal expressa. 

Sumariamente, foi muito rico a realização deste estágio e de grande relevância para, 

particularmente, meu processo como conselheira genética, pois possibilitou o conhecimento e 

aprofundamento de algumas patologias e situações clínicas vivenciadas.  

 





 



 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO – CGPP 
 

Este relatório foi realizado como parte complementar do estágio realizado no serviço 

de Genética no CGPP (Centro de Genética Preditiva e Preventiva). No intuito de agregar uma 

diversidade maior de conhecimento, experienciando assim a rotina laboratorial e clínica de um 

serviço que presta serviços de diagnóstico em genética molecular e aconselhamento genético, 

foi possível realizar este estágio de 3 meses (15/11/2010 até 15/02/2011) como parte 

integrante do segundo ano do Mestrado Profissionalizante em Aconselhamento Genético. 

A seguir descreverei sucintamente o panorama das atividades realizadas durante este 

período de estágio. 

 

Estágio Laboratorial (Genética Molecular) 

 

Ao longo destes 3 meses que pude acompanhar a rotina dos profissionais que atuam 

no CGPP, minhas atividades práticas foram focadas principalmente na parte laboratorial deste 

serviço.As atividades laboratoriais foram diretamente supervisionadas pela Dra. Joana 

Cerqueja. 

Os exames moleculares realizados no serviço são feitos para testes de susceptibilidade, 

pré-sintomáticos, teste de portadores e diagnóstico pré-natal. A seguir algumas doenças e seus 

testes que são realizados neste serviço: 

Testes diagnósticos e de 
susceptibilidades 

Testes pré-
sintomáticos 

Testes de 
portadores 

Diagnóstico pré-
natal 

*Doença de Machado-Joseph 

(SCA3)  

*Outras ataxias dominantes (SCA1, 

SCA2, SCA6 , SCA7, SCA8 2, SCA10, 

SCA12, SCA17/TBP)  

*DRPLA (Degenerescência 

dentatorubro-palidoluysiana)  

*Paraparésias espásticas 

dominantes (SPG4) 

*SPG7 

*Doença de Huntington  

* Ataxia de Friedreich  

*Ataxia com apraxia ocular 

*Charcot-Marie-Tooth  

*Síndrome de Rett 

*Doença de Wilson *Enxaqueca 

hemiplégica familiar  

*Parkinson familiar  

*Parkinson juvenil  

*Distonias familiares  

*Atrofia muscular espinobulbar 

(SMBA, doença de Kennedy)  

*Distrofia facio-escapulo-humeral. 

*Doença de 

Machado-Joseph 

(MJD/SCA3) 

*DRPLA 

*Outras ataxias 

dominantes 

(SCA1, SCA2, 

SCA6 , SCA7, 

SCA10, SCA12, 

SCA17/TBP) 

*Paraparésias 

espásticas 

dominantes 

(SPG4)  

*Doença de 

Huntington 

*Charcot-Marie-

Tooth. 

*Ataxia de 

Friedreich  

*Ataxia com 

apraxia 

ocular *SPG7 

*Doença de 

Wilson 

*Síndrome 

de Rett. 

*SCA3 

*DRPLA 

*SCA1, SCA2, SCA6 , 

SCA7, SCA10, SCA12, 

SCA17 

*Doença de 

Huntington  

*Ataxia de 

Friedreich  

*Charcot-Marie-

Tooth 

*Síndrome de Rett. 



 

As técnicas que pude acompanhar para que fossem possíveis tais diagnósticos foram: 

Análise de fragmentos (PCR), sequenciação, MLPA, RFLP e eletroforese em gel de agarose. Para 

qualquer uma destas técnicas, inicialmente é realizado a extração do material genético (DNA) 

do sangue periférico ou saliva que é recebido no laboratório (serviço externo ou interno). A 

extração do DNA é realizada em duas etapas. A primeira consiste na separação do próprio DNA 

de todas as demais partículas do sangue e a segunda consiste na extração (Hibridação/Ligação) 

para a amplificação do mesmo. 

Após estas etapas é realizada a quantificação do DNA através de um programa 

computadorizado (Nanodrop) para reconhecimento da concentração. Além disto, é verificada 

a pureza do material, ou seja, estimar a contaminação com proteínas e a quantidade de DNA 

presente na amostra. 

Percebe-se que a atividade realizada no laboratório é muito meticuloso e cuidadoso, 

necessitando de muita cautela e atenção para que não ocorra nenhum erro durante a 

realização das técnicas. Em muitas atividades realizadas no laboratório é fundamental a 

presença de dois profissionais que trabalham no serviço. Este é um requisito de qualidade e 

competência do laboratório que é certificado e acreditado. 

Cada produto que chega neste serviço é registrado seguindo especificações 

indispensáveis que são: número da amostra, nome do indivíduo, indicação para o estudo 

pedido, origem do pedido, identificando-o de forma organizada e cuidadosa cada tubo. 

Para que este serviço possa realizar tais testes, é de fundamental importância que 

exista um controle externo de qualidade e também o controle interno denominado Gestão de 

Qualidade obtendo-se assim a Certificação ISO 9001 e a Acreditação ISO 15189. Para conhecer 

sobre este processo de controle, o profissional Luis Correia foi responsável por ensinar e 

orientar sobre tais Padronizações. 

Alem disto, pude acompanhar o teste genético preditivo numa situação onde a 

consulente encontrava-se grávida e tinha interesse em saber se o feto apresentava ou não PAF 

(Polineuropatia Amiloidótica Familiar). Tal procedimento foi realizado através da biopsia de 

vilosidades coriônicas, procedimento este que é realizado entre as a 10
a
 e 12

a
 semana de 

gestação. Ao ser analisado o material genético do feto, foi verificada a mutação para PAF. 

Desta forma, inicia-se o processo de confirmação do diagnóstico. Este é feito através do 

rastreio de contaminação materna, ou seja, reconhecer se o material genético analisado foi de 

procedência materna ou fetal através de PCR. 

Frente ao tempo que pude acompanhar o serviço laboratorial, pude constatar que 

diante de um resultado final existe uma equipe muito focada, com rigor científico, potencial de 



análise e concentração, disciplina, perseverança e acima de tudo trabalho em equipe, que com 

muita responsabilidade atuam possibilitando garantir um trabalho de qualidade. 

 

Estágio Genética Clínica: 

 

Além das consultas realizadas juntamente com o Dr. Jorge Pinto Bastos, com enfoque 

Diagnóstico Pré-Natal, pude acompanhar algumas consultas da Dra. Milena Paneque com 

enfoque no Aconselhamento Genético de Doença de Machado Joseph e PAF além das 

consultas da Dra. Graça Porto com enfoque no Aconselhamento Genético para 

Hemocromatose. 

A possibilidade de acompanhar estes profissionais permitiu-me reconhecer técnicas 

que muitas vezes foram expostas em aula teórica. Esta correlação entre teoria e prática se 

torna fundamental e de grande relevância para minha formação como conselheira genética.  

Apesar de não ter participado ativamente em uma consulta de aconselhamento 

genético neste início do Estágio Profissionalizante, acredito que o acompanhamento destas 

consultas possibilitou agregar o conhecimento adequado para as futuras consultas que pude 

realizar e que realizarei ao longo de minha carreira. 

Nas consultas acompanhadas pude perceber nitidamente o aconselhamento não 

diretivo e não coercitivo, assim como a proteção à privacidade e confidencialidade da 

informação genética e a preocupação do profissional na forma de transmitir estas informações 

e seu impacto ao indivíduo.  

A relação médico-consulente que pude observar durante as consultas foi de grande 

valia para o meu aprendizado. Desde a forma como recepcioná-lo no local onde será realizado 

o aconselhamento quanto no momento da divulgação de resultados e estimativas de risco. 

Sempre de forma empática, confiante nas informações que são transmitidas e principalmente 

a interpretar a linguagem não verbal expressa. 

Sumariamente, foi muito rico a realização deste estágio e de grande relevância para, 

particularmente, meu processo como conselheira genética, pois possibilitou o conhecimento e 

aprofundamento de algumas patologias e situações clínicas vivenciadas.  

Segue as consultas acompanhadas neste período  

 



 



 


