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Introdução e objetivos

As doenças determinadas geneticamente tornaram-se muito importante na área saúde. O aconselhamento genético realizado pelo diagnóstico pré-natal e pré-concepção, onde são verificadas possíveis 
alterações genéticas no feto e nos pais, respectivamente, passaram a ser de extrema importância para o tratamento, prevenção e análise do prognóstico de diversas patologias.
O Biomédico geneticista é um profissional que atua na área da genética, principalmente humana e clínica e está voltada para a pesquisa científica, a genética é a parte da biologia que estuda a 
hereditariedade, ou seja, a forma como as características são repassadas de geração para geração. Esse estudo tem trazido muitos avanços em diversos campos da sociedade, pois foca principalmente 
no estudo e mapeamento do genoma humano. Seu campo de atuação é muito amplo e está relacionada ao grande desenvolvimento e avanço tecnológico nas áreas de saúde, reprodução humana e 
biotecnologia
O objetivo deste trabalho é desenvolver o profissional biomédico dentro de sua área de atuação através de uma pesquisa exploratória, adquirindo embasamento teórico sobre seu papel, para que através 
desse trabalho seja possível compreende-lo. 

Abaixo, vemos um gráfico mostrando a frequência de recém nascidos com defeitos 
congênitos maiores e menores, por mais que 85% das crianças não tenham defeitos 
congênitos, a porcentagem de crianças que os possui ainda é grande, e com base nesses 
estudos, conclui-se que qualquer criança com três ou mais anomalias menores deve ser 
avaliada para uma malformação maior, muitas das quais são ocultas. É importante que o 
profissional de saúde consiga identificar esses defeitos congênitos para orientar uma 
síndrome genética, a qual após identificada pode se dar mais qualidade de vida para a 
criança portadora, afirmando a importância do profissional na área da genética e os 
estudos envolvendo a mesma.

Desenvolvimento 

Na área da Genética podem ser encontrados diferentes segmentos para especialização do 
profissional que deseje ingressar na área, sendo alguns dos principais: 
 
Genética comportamental: fatores biológicos que, interagindo com os fatores ambientais, podem 
condicionar a variedade interpessoal do comportamento humano, pois o comportamento pode ser 
herdado pelos genes, esta área mapeia os genes humanos para ligá-los com seu 
comportamento.
Genética evolutiva: A área da genética aliada a evolução (genética evolutiva) gera muitos tipos 
diferentes de dados, o que faz com que a produção científica na área seja quanti e 
qualitativamente grande e diversificada, A teoria da evolução, também conhecida por evolução 
orgânica ou genética, é considerada o eixo unificador de toda a biologia moderna, uma vez que, a 
partir dela foi possível explicar a gigantesca diversidade biológica existente na Terra, o que 
corrobora a frase do biólogo evolucionista Theodosius Dobzansky, quando ele afirma que “nada, 
na Biologia, faz sentido exceto à luz da Evolução”
Genética do desenvolvimento: A genética do desenvolvimento é a parte da genética que estuda 
as causas pelas quais um organismo se desenvolve de determinada maneira, do estado de zigoto 
até o de adulto, e como os genes influenciam esse processo. Conhecendo o que é normal, 
podemos identificar as principais anormalidades, conhecidas como defeitos congênitos, aborda o 
controle dos genes sobre os processos de desenvolvimento.
Engenharia genética: A engenharia genética é um dos principais pilares da biotecnologia, que 
consiste em um conjunto de técnicas de manipulação do DNA por meio da sua recombinação, 
com o objetivo de fabricar organismos melhorados, visando ao aprimoramento ou estruturação 
genética de determinada espécie. Os processos de indução genética possibilitaram que 
sequências de bases completas de DNA fossem decifradas, procedimento que facilitou a 
clonagem de genes, uma técnica amplamente utilizada em microbiologia celular como forma de 
identificar e copiar determinado gene no interior de um organismo simples, como as bactérias.
Genética clínica: geneticistas que atuam por meio de avaliações clínicas e laboratoriais, 
investigando variações genéticas hereditárias. Dessa forma, aplicam diversas medidas que 
podem ir do acompanhamento médico até uma possível intervenção para prevenir o 
desenvolvimento de doenças.
Genética molecular: um conjunto de técnicas onde um determinado fragmento de DNA (ácido 
desoxirribounucléico) é isolado e os genes são purificados, examinados e manipulados. A 
genética molecular pode ser utilizada para fazer com que genes estranhos sejam expressos em 
bactérias e leveduras ou mesmo em outras células superiores. É uma investigação sobre a teoria 
básica dos genes, abrangendo seus mecanismos de expressão e regulação.
Genética de populações: É a ciência que estuda as frequências gênicas, genotípicas e 
fenotípicas nas populações e as forças capazes de alterá-las ao longo das gerações. Permite 
predizer a distribuição genotípica e o fenotípica da progênie resultante de todos os 
acasalamentos possíveis na população, estudando quais são os fenômenos e como eles afetam 
a estrutura genética de uma população ideal. Conceitos são aplicados em uma população real.

Para se tornar um biomédico geneticista é necessários como requisitos além da formação em biomedicina 
os profissionais devem especializar-se em genética através de pós-graduação stricto sensu (mestrado e 
doutorado), possuindo assim várias possibilidades. O profissional especializado nessa área pode 
trabalhar em áreas de pecuária com o aperfeiçoamento de animais, agricultura modificando alimentos, 
mas sua área de maior procura é a área da saúde, o profissional pode assim trabalhar em pesquisas 
farmacêuticas, trabalhar em hospitais colhendo teste de paternidade, pezinho e outros e também em 
laboratórios de pesquisa em campus.
O mercado de trabalho é promissor podendo o biomédico geneticista trabalhar em Universidades, 
indústrias biológicas no desenvolvimento e elaboração de vacinas e kits para o diagnóstico, laboratórios 
específicos de diagnóstico genético e teste de paternidade, hospitais e clínicas de aconselhamento 
genético e empresas de biotecnologia.
Um exemplo de atuação do biomédico geneticista é seu papel no aconselhamento genético de anemia 
falciforme, a Doença Falciforme (DF) é uma afecção genética com padrão de herança autossômico 
recessivo, causada por um defeito na estrutura da cadeia beta da hemoglobina, que leva as hemácias a 
assumirem forma de lua minguante. O diagnóstico da DF pela triagem neonatal (teste do pezinho), antes 
do aparecimento dos sintomas clínicos, encoraja a implementação de práticas de cuidados preventivos e 
orientação aos pais em relação ao recém-nascido. Permite também uma ação pedagógica sobre a 
condição genética da família e risco de recorrência em futuras gestações, por meio de orientação familiar 
ou aconselhamento genético. 

Também analisam diferentes genomas humanos a fim de achar suas anomalias e chegarem em uma 
conclusão sobre síndromes e doenças, de porque um pequena mudança cromossômica pode causar uma 
grande mudança fenotípica ou cherar diversos problemas para o portador. Como os exemplos abaixo:

Trissomia do 
cromossomo 21 o que 
causa a síndrome de 
down, que pode estar 
presentes em todas ou 
maior parte das células 
do portador. 

Trissomia do cromossomo 13, o que causa o lábio leporino e a fenda palatina, anomalias faciais.Trissomia do cromossomo 13, o que causa o lábio leporino e a fenda palatina, anomalias faciais.Trissomia do cromossomo 13, o que causa o lábio leporino e a fenda palatina, anomalias faciais.

Trissomia do 
cromossomo 13, o que 
causa o lábio leporino e 
a fenda palatina, 
anomalias faciais.

Trissomia do cromossomo 13, o que causa o lábio leporino e a fenda palatina, anomalias faciais.Trissomia do cromossomo 13, o que causa o lábio leporino e a fenda palatina, anomalias faciais.Trissomia do cromossomo 13, o que causa o lábio leporino e a fenda palatina, anomalias faciais.

Conclusão 
O diagnóstico precoce de doenças genéticas favorece o acompanhamento médico, a tempo de prevenir 
sequelas e em alguns casos até mesmo a morte. O profissional habilitado nessa área realiza exames em 
diferentes produtos biológicos, recorrendo a tecnologias bioquímicas e moleculares adequadas, 
desenvolvendo atividades de rastreio e diagnóstico laboratorial bioquímico e molecular, no período 
pré-natal e pós-natal. Além disso, participa de importantes estudos genéticos os quais colaboram tanto 
com a área de genética humana quanto com muitas outras áreas afim de melhorar o entendimento sobre 
a vida e suas maneiras de expressão, também encontrando métodos parar que essas maneiras não 
sejam perniciosas à vida. 
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