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EMENTA 

 Somos o produto da interação de nossos genes com o ambiente em que vivemos. 

Pequenas variações nesses fatores podem desencadear perturbações no desenvolvimento 

do embrião e/ou funcionamento normal do organismo. A Genética Médica é um campo 

que progride rapidamente, destrinchando o que compete aos genes, aos fatores 

ambientais e a interação entre estes fatores no determinismo de cada comportamento, 

traço ou distúrbios. Inclui estudos de herança de doenças nas famílias, mapeamento de 

genes  e análise dos mecanismos moleculares através dos quais os genes causam doença, 

alem do diagnóstico e do tratamento das doenças genéticas. 

 

OBJETIVOS  

 

• Permitir um aprofundamento nos conhecimentos da genética humana e médica 

para reconhecer, compreender e interpretar os mecanismos funcionais humanos 

normais e anormais, que resultam em desordens genéticas.  

• Organizar, coordenar e participar de equipes multidisciplinares ou 

interdisciplinares interagindo com diferentes especialidades e diversos 

profissionais de modo a estar preparados à emitir pareceres genéticos.  

• Opinar e se manifestar junto à sociedade em questões que envolvam essa 

ciência, contribuindo para a difusão do conhecimento e uma visão correta da 

genética pela sociedade. Interpretar o efeito de agentes mutagênicos sobre o 

material genético e intervir nos programas de prevensão de patogenias. 

• Registrar e refletir sobre conceitos de genética humana, sua prática e seus 

aspectos éticos. 



 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade 1: Introdução ao curso 

Estrutura e função do material genético 

Estrutura do genoma humano 

Padrões Clássicos de Herança 

Princípios básicos em Genética de populações e evolução 

Fundamentos da expressão gênica 

Unidade 2: Herança multifatorial 

Variação contínua 

Caracteres com limiar multifatorial 

Herdabilidade: efeito dos genes e do ambiente 

Genética das doenças comuns 

Unidade 3: Estudo de populações humanas 

Fatores que alteram as freqüências gênicas  

Consangüinidade 

Unidade 4: Transmissão dos genes 

Base molecular e bioquímica das doenças genéticas 

Distúrbios Genéticos da Hemoglobina 

Erros metabólicos 

Farmacogenética 

Imunogenética 

Como levantar um heredograma 

Probabilidades e riscos 

 

Unidade 5: Citogenética Clínica 

Princípios Gerais 

Ciclo celular e formação dos gametas 

 Cariótipo humano normal e alterado 

 Técnicas de cariotipagem 

 Distúrbios nos Autossomos 

 Citogenética e Câncer 

Cromossomos Sexuais e suas Anormalidades 

 Base cromossômica da determinação do sexo 



 Inativação do cromossomo X   

 Mecanismo de compensação de dose 

Distúrbio dos cromossomos sexuais 

Unidade 6:Informação Genética e Diagnóstico Pré-Natal 

 Princípios genéticos do desenvolvimento 

 Triagem e diagnóstico de doenças genéticas 

 Tratamento fetal 

 Terapia gênica 

 Implicações éticas, legais e sociais da genética 
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Links para bibliotecas eletrônicas:  

www.unifesp.br/biblioteca 

www.ncbi.nih.gov/books 
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