
1 
 

ACIEPE: Tópicos de Genética Médica – 2017-2 

(ProExWeb 23112.001544/2017-83) 

 

Profa. Dra. Débora Gusmão Melo 

dgmelo@ufscar.br; debora.gusmao@gmail.com 

 

EMENTA 

 

Resumo: 

Embora individualmente raras, em conjunto as doenças genéticas não são raras, afetando 3 a 7% da 

população geral. Além disso, junto com as anomalias congênitas, as doenças genéticas representam 

a segunda causa de mortalidade infantil no Brasil e em São Carlos. O objetivo desta ACIEPE é 

ampliar a formação de estudantes e profissionais das áreas biológicas, da saúde e da educação 

especial, em relação à genética, revisando os principais conceitos da genética humana e médica a 

partir da constatação das suas implicações na prática clínica. A ACIEPE será realizada na forma de 

14 encontros presenciais, com no máximo 3h de duração cada, de acordo com cronograma pré-

determinado (sempre às quintas-feiras, das 17h às 20h). Em cada encontro será abordado, na forma 

de palestra e discussão, um grande tema da genética médica. A intenção é discutir os padrões 

fisiopatológicos das doenças genéticas e não as especificidades das diferentes síndromes. Os 

participantes precisarão se preparar antes dos encontros, para participarem ativamente da discussão, 

estudando a bibliografia sugerida. Além disso, os participantes acompanharão as atividades práticas 

assistenciais oferecidas a pacientes e famílias com doenças genéticas, por meio da Atividade de 

Extensão "Ambulatório de Genética Médica da UFSCar". Para isto, precisarão dispor de pelo menos 

duas (2) tardes de segundas-feiras livres (das 13h às 18h) ao longo dos 4 meses da atividade. A ideia 

é que os participantes percebam a atuação da genética do ponto de vista do cuidado ao paciente e 

sua família, bem como da pesquisa clínica. Serão enfatizadas as ações de cuidado em saúde 

possíveis de serem realizadas na Atenção Primária à Saúde, notadamente no sentido de prevenção 

de deficiência intelectual e de anomalias congênitas, além de princípios do aconselhamento genético 

não diretivo e não coercitivo. 

 

 

Publico Alvo: 

Estudantes e profissionais já graduados dos cursos de medicina, biomedicina, enfermagem, 

odontologia, fisioterapia, terapia ocupacional, gerontologia, fonoaudiologia, educação física, nutrição, 

psicologia, educação especial, farmácia, biologia e biotecnologia. 
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Informações complementares: 

As atividades teóricas da ACIEPE acontecerão no Anfiteatro do Departamento de Medicina, na 

UFSCar. 

As atividades práticas da ACIEPE acontecerão fora da UFSCar, no Centro Municipal de 

Especialidades em Saúde (CEME) de São Carlos. 

 

Número de Vagas: 30 (10 estudantes do curso de medicina da UFSCar + 10 de estudantes de outros 

cursos das áreas biológicas, da saúde ou da educação especial da UFSCar + 10 profissionais já 

formados). 

 

Metodologia 

A ACIEPE "Tópicos de Genética Médica" terá atividades teóricas e práticas. 

As atividades teóricas da ACIEPE serão desenvolvidas na forma de palestras com discussões 

realizadas no Anfiteatro do DMed, na UFSCar. Os participantes precisarão se preparar previamente, 

a partir da leitura da bibliografia sugerida. Dessa forma haverá interação e discussão sobre os temas 

propostos. Cada encontro presencial deste tipo (palestra+discussão) terá duração máxima de 3h e 

versará sobre um dos grandes temas da genética médica, conforme cronograma apresentado anexo. 

As atividades práticas da ACIEPE serão desenvolvidas no "Ambulatório de Genética Médica da 

UFSCar", atividade de extensão de caráter contínuo, que existe desde 2006, cujo objetivo principal é 

subsidiar a construção de uma linha de cuidado integral para pacientes com doenças genéticas e 

anomalias congênitas no município de São Carlos e região, plenamente inserida no SUS, por meio da 

assistência clínica a pacientes e suas famílias. Os participantes da ACIEPE precisarão dispor de 

pelos menos duas (2) tardes de segunda-feira (das 13h às 18h), ao longo dos 4 meses da ACIEPE, 

para acompanharem as atividades ambulatoriais no Centro Municipal de Especialidades em Saúde 

(CEME) de São Carlos. 

O conjunto de atividades teóricas e práticas totalizam 52 horas presenciais. Outras 08 horas são 

reservadas para estudo individual e preparação do trabalho final da ACIEPE. 

 

Formas de Avaliação 

Cada participante será avaliado, subjetivamente, em relação a sua participação ativa nas discussões 

(1 ponto). 

Objetivamente, os participantes deverão apresentar um trabalho final por escrito, individual, que 

consistirá na reflexão sobre um determinado problema de saúde da área da genética nos cenários 

local, regional ou nacional (9 pontos). Exemplos de problemas que poderão ser abordados: (1) o 
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problema da inserção no mercado de trabalho do deficiente intelectual, ou (2) o problema da 

aquisição de medicação de alto custo para pacientes com erros inatos do metabolismo, etc. Em 

síntese, os participantes precisarão identificar um problema, estudá-lo teoricamente, observar como 

ele se apresenta na realidade nos cenários local, regional ou nacional e refletir sobre como abordá-lo 

de outra forma, mais eficaz (e, portanto, menos problemática). 

- Participantes com nota final igual ou superior a 6,0 (seis) são aprovados na ACIEPE. Os aprovados 

receberão certificado. 

- Participantes com nota final entre 5,0 e 5,9 estão de recuperação. 

- Notas inferiores a 5,0 ou mais de 25% de ausência nas atividades presenciais implicam em 

reprovação. 

 

 

Bibliografia recomendada para os participantes da ACIEPE (toda disponível na BCO): 

1. Carakaushansky, G. Doenças Genéticas em Pediatria. 1a ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2001. 

2. Jones, KL. Smith’s recognizable patterns of human malformation. 6a ed. Philadelphia: Elsevier 

Saunders, 2006 

3. Jorde, LB, Carey, JC, Bamshad, MJ, White, RL. Genética Médica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

4. Leite, JCL, Comunello, LN, Giugliani, R. Tópicos em Defeitos Congênitos. Porto Alegre: Editora 

da UFRGS, 2002. 

5. Nussbaum, RL, McInnes, RR, Willard, HF. Thompson & Thompson: Genética Médica. 7ª ed. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2008. 

6. OMIM - Online Mendelian Inheritance in Man. [Site de internet]. Disponível em: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim 

7. ORPHANET. [Site de internet]. Disponível em: http://www.orpha.net 

8. Pasternak, JJ. Uma Introdução à Genética Molecular Humana: Mecanismos das Doenças 

Hereditárias. 2ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 

9. Read, A, Donnai, D. Genética clínica: uma nova abordagem. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

10. Rimoin, DL, Connor, JM, Pyeritz, RE, Korf, BR (eds). Emery and Rimoin’s principles and practice 

of medical genetics. 5a ed. Philadelphia: Churchill Livingstone, v. 1-3, 2007. 

11. Rocha, JCC, Ferreira, CG. Oncologia Molecular. 1ª ed. São Paulo: Atheneu, 2004. 

12. Sanseverino, MTV (Org.). Manual de teratogênese. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2001. 

13. Turnpenny, P, Ellard, S. Emery: Genética Médica. 13a ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 
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CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES TEÓRICAS 
 
 

Semana Data Dia da 
semana Atividade1,2 Tema 

1 10/08 quinta Reunião e 
discussão 

– Pacto de trabalho – apresentação do 
cronograma, da bibliografia e do trabalho final 
de avaliação. 

– Apresentação do(a) monitor(a). 
– Apresentação do Ambulatório de Genética 

Médica da UFSCar. 

2 17/08 quinta Palestra – Princípios da genética médica e clínica 

3 24/08 quinta Palestra – Semiologia da genética clínica 

4 31/08 quinta Palestra – Princípios da teratogênese humana 

- 07/09 quinta - – Feriado 

5 14/09 quinta Palestra – Citogenética clínica 

6 21/09 quinta Palestra – Distúrbios de diferenciação e determinação 
sexual 

7 28/09 quinta Palestra – Aspectos genéticos da deficiência intelectual e 
do transtorno de espectro do autismo 

8 05/10 quinta Palestra – Aspectos da oncogenética clínica 

- 12/10 quinta - – Feriado 

9 19/10 quinta Palestra – Aconselhamento genético do ponto de vista 
da família 1 – Sra. Jô Nunes (ABSW)  

10 26/10 quinta Palestra – Aconselhamento genético do ponto de vista 
da família 2 – Sra. Martha Carvalho (ABG) 

11 09/11 quinta Palestra 
– Diagnóstico genético pré-natal 
– Entrega dos trabalhos finais 

12 16/11 quinta Palestra – Genética bioquímica 

13 23/11 quinta Palestra 

– Rastreio e prevenção de doenças 
genéticas/anomalias congênitas 

– Princípios técnicos do Aconselhamento 
Genético não diretivo e não coercitivo 

14 30/11 quinta Reunião e 
discussão – Avaliação dos trabalhos finais e da ACIEPE 

 
 

                                                
1 Palestras no Anfiteatro do DMed – UFSCar (área norte), das 17 às 20h. 
 
2 Os participantes precisarão dispor de pelo menos duas (2) tardes de segundas-feiras livres 
(das 13h às 18h) ao longo dos 4 meses da atividade, para acompanharem as atividades 
práticas/clínicas no Ambulatório de Genética Médica no Centro Municipal de Especialidades 
em Saúde (CEME) de São Carlos. 


