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RESUMO  

Aconselhamento genético (AG) consiste em uma avaliação clinica e diagnóstico da 

doença ou defeitos congênito; em pacientes gestantes o diagnóstico pré-natal é 

muito importante para tranquilizar a gestante e a família, além de monitorar a 

evolução da gestação. O AG ou consulta genética (CG) é indicado a família com 

características especiais, entre elas destaca-se as famílias que tenham histórico de 

doenças cromossômicas. Esta revisão bibliográfica visa elucidar a importância desse 

procedimento de genética médica, tendo em vista que a Organização Mundial da 

Saúde estima que, aproximadamente, 3% a 10% da população mundial sejam 

acometidas por doenças genéticas. Em virtude disso algumas estratégias na área 

foram incorporadas ao SUS na última década com o intuito de prevenção. Dentre 

elas, podemos destacar alguns programas e a Politica Nacional de Atenção Integral 

em Genética Clínica. Por fim, a CG é de suma importância para a saúde pública por 

nortear os pacientes a tomarem suas decisões e enfrentarem da melhor maneira 

uma patologia de fundo genético. Palavra chave: aconselhamento genético, doença 

genética, prevenção primária. 

1. INTRODUÇÃO 

A genética médica vislumbra estudos sobre hereditariedade das doenças 

familiares, o mapeamento de genes relacionados a doenças, a sua localização em 

uma região específica dos cromossomos, análises dos mecanismos moleculares 

pelos quais os genes causam as doenças, o diagnóstico, o tratamento e a consulta 

genética das famílias acometidas por patologias hereditárias. Em suma, neste 

trabalho, genética médica é tudo que engloba genética clássica e clínica médica 

(JORDE; CAREY; BAMSHAD, 2010).   

O aconselhamento genético (AG) ou consulta genética (CG) é um procedimento 

de caráter assistencial o qual a finalidade de orientar as pessoas sobre a tomada de 

decisões, conscientes e equilibradas, a respeito de concepção, auxiliando-as a 

compreender os fatos médicos-científicos que podem colaborar para a ocorrência ou 

risco de recorrência de patologias genéticas (GUIMARÃES; COELHO, 2010). 

O procedimento, oferecido preferencialmente em hospitais universitários ou 

hospitais públicos/privados nos grandes centros e até mesmo nos centros de 
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referência, é realizado especialmente nos setores de pediatria, oncologia, 

ginecologia e obstetrícia das unidades de saúde por profissionais com formação 

acadêmica na área. Embora haja a ideia de que somente os médicos geneticistas 

podem realizar a consulta, há outros profissionais que têm a genética como área 

definida de atuação pelos seus conselhos federais, tais como: biologia, biomedicina 

e enfermagem (BURNHAM; NOVOA, 2011). A consulta consiste de uma avaliação 

clínica da doença ou defeito congênito e o registro padronizado de tal condição na 

forma de heredograma; e não pode ser baseada em hipóteses diagnósticas, sendo 

parte do procedimento a indicação – por parte do médico geneticista – de uma série 

de exames bioquímicos e citogenéticos para confirmar a avaliação (BRUNONI, 

2002). 

O AG é um procedimento valioso, complexo e delicado, que permite a conexão 

entre ciência e sociedade; o qual apresenta diversos aspectos que devem ser 

considerados: ética, religião, receptividade emocional e intelectual (BURNHAM; 

NOVOA, 2011; GUIMARÃES; COELHO, 2010). É importante salientar que, assim 

como todos os outros procedimentos em genética humana, a CG está fundamentada 

nos princípios éticos de autonomia, justiça, igualdade, privacidade e qualidade 

(GUIMARÃES; COELHO, 2010). E ao contrário dos princípios eugênicos, os da CG 

visam, preferencialmente, os direitos individuais – sejam estes de indivíduos ou 

famílias –, e não os da sociedade (BATISTA, 2012). 

2. OBJETIVOS 

Este estudo teve como finalidade realizar uma revisão bibliográfica sobre 

aconselhamento genético. 

3. METODOLOGIA 

Foi realizada revisão da literatura científica a partir de buscas nas bases de 

dados SciELO, MEDLINE, utilizando os DeCS: “genetic counseling”, “diagnosis”, 

“review”, “consulta genética”, “aconselhamento genético”.   

4. DESENVOLVIMENTO 

De acordo com a OMS as doenças genéticas atingem, aproximadamente, de 3 a 

10% da população (VIEIRA et al., 2013) – doenças genéticas, geralmente, são 

condições sistêmicas e os indivíduos acometidos, frequentemente, necessitam de 
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múltiplas especialidades médicas (JORDE; CAREY; BAMSHAD, 2010) – o cenário 

brasileiro segue a tendência mundial: dados epidemiológicos do DATASUS apontam 

que a 2ª causa de mortalidade infantil são as malformações congênitas. Além disso, 

estima-se que quase 10% dos casos de cânceres sejam hereditários, herdados – 

geralmente – de forma autossômica dominante (VIEIRA et al., 2013). Reconhecendo 

a relevância desses dados e a Constituição Federal vigente algumas estratégias na 

área da genética médica foram incorporadas ao SUS nas últimas décadas, com o 

intuito de prevenção, monitorização e tratamento de patologias hereditárias. Dentre 

elas, podemos destacar alguns programas e a Política Nacional de Atenção Integral 

em Genética Clínica (BURNHAM; NOVOA, 2011; VIEIRA et al., 2013). Nessa 

Política o procedimento de AG é oferecido a todas as pessoas e famílias com risco 

de desenvolver patologias de fundo genético ou anomalias congênitas passando a 

oferecer procedimentos de 3 grupos de problemas (anomalias genéticas, erros 

inatos do metabolismo e deficiências mentais) que concentram mais de 80% do total 

de agravos em genética1. 

5. CONCLUSÃO PRELIMINAR 

O AG é de suma importância para a saúde pública, pois orienta o paciente e 

seus familiares acerca da patologia existente, facilitando a tomada de decisões em 

relação à reprodutividade e a compreensão dos mais diversos aspectos médicos e 

emocionais. 
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1
 Notícia sobre aconselhamento genético: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/sus/pdf/janeiro/sus_aconselhamento_genetico_2201.pdf. Acessado em 01/05/15. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/sus/pdf/janeiro/sus_aconselhamento_genetico_2201.pdf

