
 



Políticas de Saúde Pública 
Região Nordeste 

Políticas de Saúde: a questão da 
consanguinidade e acesso aos serviços de 
Genética Médica no Nordeste brasileiro  

 

Profa. Dra. Silvana Santos 

Universidade Estadual da Paraíba  

silvanaipe@gmail.com 



RECORTE 

Políticas de Saúde – Genética Médica 

Transição Epidemiológica 

Doenças Genéticas 

Consanguinidade no Nordeste 

Epidemiologia – Doenças Genéticas no NE 

Políticas Públicas: Genética Médica 

Desigualdades Regionais 

 



Genética e Saúde Pública 

Transição epidemiológica 

 

 

 

 

 



Doenças Genéticas 

• Causa: mutações gênicas ou cromossômicas 
herdáveis; congênitas ou não. 

 

• 25.000 genes – 12 mil “doenças” conhecidas; 
2.500 com base molecular estabelecida; e 
1.500 com descrição clínica e sem mutação 
determinada. 

 

• Prevalência mundial – 3% a 10% (OMS) 

 

• Risco - 4% de afetados filhos de casais não 
consanguíneos e 13% para consanguíneos. 

 



OMIM - CATÓLOGO DE DOENÇAS 
GENÉTICAS ON-LINE 

 

1966 - Mendelian Inheritance in Man por Victor A. McKusick 

1995 – On-line Mendelin Inheritance in Man – OMIN  

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



PROGRAMA DE PESQUISA “GENÉTICA NO SERTÃO”  

www.geneticanosertao.blogspot.com.br 

 1999/2002           2003/2005             2006 / 2008                 2010/2012                     2013/2015 
CASO INDICE 

EM São Paulo 

 DESCOBERTA DA 

SINDROME SPOAN 

26 CASOS NO RIO 

GRANDE DO 

NORTE 

EXPANSAO DA 

BUSCA – 80 

AFETADOS NO RN 

ESTUDOS 

EPIDEMIOLÓGICOS NA 

PARAÍBA 

PUBLICAÇÕES DE 

NOVAS DOENÇAS 

GENÉTICAS 



























Annals of Neurology, 2005 

 



SPOAN 

Spastic Paraplegia, Optic Atrophy e Neuropathy (SPOAN); 

 

Autosomal recessive inheritance; 

 

HSP complicated; 

 

 

 

 



CONSANGUINIDADE  

 

 

Casamentos consanguíneos (>30%); 

















Genética Comunitária 
(Política OMS – 2011)  

Genética Comunitária ou Community Genetics 

- Epidemiologia genética 

- Screening populacional (p.e. triagem neonatal) 

- Genética Médica, Humana e Clínica 

- Biologia Molecular 

- Educação Genética Comunitária 

- Desenvolvimento de testes genéticos 

- Aconselhamento Genético 

- Desenvolvimento de fármacos e terapias (C&T) 

- Programas de Prevenção/ Interrupção de gravidez 

 



PORTARIA Nº 81 DE 20 DE JANEIRO DE 2009 
 

PORTARIA Nº 81 DE 20 DE JANEIRO DE 2009. 

 Considerando a necessidade de estruturar no SUS uma rede de serviços regionalizada e hierarquizada que 
permita a atenção integral em Genética Clínica e a melhoria do acesso a esse atendimento especializado; 

Considerando que, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Sociedade Brasileira de Genética Clínica 
e a Sociedade Brasileira de Genética, aproximadamente cinco por cento das gestações resultam no 
nascimento de uma criança com algum tipo de anomalia congênita ou doença genética que comprometerá 
seu desenvolvimento e qualidade de vida; 

Considerando que condições de etiologia predominantemente genética respondem por quinze por cento a 
vinte e cinco por cento das causas de mortalidade perinatal e infantil em nações em desenvolvimento, 
tendo as anomalias congênitas passado da quinta para a segunda causa de mortalidade infantil no Brasil 
nos últimos vinte e cinco anos; 

Considerando haver indicações de que as anomalias congênitas e as doenças geneticamente determinadas têm 
maior prevalência nos países em desenvolvimento, possivelmente refletindo a falta de medidas 
preventivas e terapêuticas adequadas; 

Considerando que o aconselhamento genético é o pilar central da atenção à saúde em genética clínica e deve 
ser garantido a todos os indivíduos e famílias sob risco de anomalia congênita ou doença genética; 

Considerando a necessidade de estabelecer critérios mínimos para o credenciamento e a habilitação dos 
serviços de genética clínica na rede SUS; 

Considerando a necessidade de auxiliar os gestores do SUS na regulação, fiscalização, controle e avaliação da 
assistência prestada aos usuários em genética clínica; e 

Considerando a decisão da Comissão Intergestores Tripartite – CIT, em reunião ordinária de 27 de novembro de 
2008, resolve: 

  

  
  



Políticas Públicas de Estado 

Programa de Fortificação da farinha de trigo com ácido fólico 
prevenção de defeitos de tubo neural – ANVISA – 2004 – a cada 100g destas 

farinhas contenham 0,15mg de ácido fólico 

Programa Nacional de Imunização  
prevenção de rubéola congênita   

Programa Nacional de Triagem Neonatal :  
hipotirodismo congênito, hemoglobulinopatias, Traço falciforme (Hb AS) [4 % 

(2–8 %) na população e  6–10 % entre afro-descendentes]; Fibrose cística [ 
1/10.000 nascimentos]; Fenilcetonúria  [1/23.000 nascimentos]  

Notificação de anomalias congênitos 

 implantação do campo 34 da Declaração de Nascimento  
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Sociedade Brasileira de Genética Médica 
http://www.sbgm.org.br/ 

Sociedade Brasileira de Genética 

    http://www.sbg.org.br/ 

Centro de Estudos do Genoma Humano – USP 

 http://genoma.ib.usp.br/ 

Instituto Nacional de Genética Populacional 

    http://www.inagemp.bio.br/ 

 


