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RESUMO
O Presente estudo teve como objetivo analisar bibliografias que ressaltem as
pesquisas atuais das alterações genéticas em indivíduos com Transtornos de
Neurodesenvolvimento. Destes especificados no texto a seguir; o Transtorno do
Espectro Autista (TEA), Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade
(TDAH) e Epilepsias. As análises dos estudos apresentarão os novos
conhecimentos da Genética, sobre hereditariedade e genoma humano, serão
explanados os padrões de estruturas destes transtornos. As constatações foram
possíveis através de avanços tecnológicos na área de pesquisas moleculares, da
neuroimagem e dos estudos de vídeo-EEG. Com a descoberta de novas
etiologias, se comprova que os métodos atuais de investigação genética
oferecem vantagens adicionais para detectar alterações genéticas em pessoas
com transtornos de desenvolvimento, dessa forma, proporcionando melhor
avaliação, diagnóstico e conduta. Com isso, podem-se propor intervenções
precoces que produzam melhor desenvolvimento e prognóstico mais assertivo.
Palavras-chaves: Neurociências. Genética. Transtorno de desenvolvimento.
TDAH. Autismo. Epilepsia.
ABSTRACT
The present study aimed to analyze bibliographies that highlight current research
on genetic alterations in individuals with Neurodevelopmental Disorders. Of those
specified in the text below; Autistic Spectrum Disorder (ASD), Attention Deficit
Hyperactivity Disorder (ADHD) and Epilepsies. The analysis of the studies will
present the new knowledge of Genetics, about heredity and the human genome,
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the patterns of structures of these disorders will be explained. The findings were
made possible through technological advances in the area of molecular research,
neuroimaging and video-EEG studies. With the discovery of new etiologies, it is
proven that current methods of genetic investigation offer additional advantages
for detecting genetic alterations in people with developmental disorders, thus
providing better assessment, diagnosis and management. Thus, it is possible to
propose early interventions that produce better development and a more assertive
prognosis.
Keywords: Neurosciences. Genetics. Developmental Disorder. ADHD Autism.
Epilepsy.
1. INTRODUÇÃO:

Muito se tem discutido recentemente, acerca da Genética e sua influência
nos Transtornos de Neurodesenvolvimento, a partir disso, é que se propõe o
intuito desta pesquisa, que é apresentar discussões dos estudos que estão sendo
desenvolvidos nesta área. Os transtornos de Neurodesenvolvimento têm uma
alta herdabilidade, ou seja, fatores genéticos favorecem que eles ocorram, no
entanto, suas origens podem estar relacionadas às alterações ou fatores de risco
ambientais que acontecem nos períodos iniciais do desenvolvimento. Os
referidos fatores podem estar relacionados às questões como: gestação de risco,
como por exemplo, exposição ao estresse, a determinados medicamentos,
intercorrências no perinatal, baixo peso do bebê no nascimento e prematuridade.
Conforme Dalgalarrondo (2008), os transtornos são doenças nas quais
podemos identificar com clareza as características, o desenvolvimento, os
aspectos psicológicos e físicos, as antecedências, os comportamentos e as
respostas aos tratamentos com certa previsão. Os transtornos mentais são
diferentes das síndromes. A síndrome é um conjunto de sinais de alterações
físicas no corpo e sintomas de alterações comportamentais, emocionais,
psicológicas de um tipo de doença mental, mas ainda não se tem total clareza de
como se inicia e como ocorre todo o seu desenvolvimento.
Os transtornos de Neurodesenvolvimento que serão abordados neste
trabalho são: O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), Transtorno de Déficit
de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Epilepsia. São mais frequentes em
meninos, mas podem ocorrer também em meninas, os índices desses
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transtornos que serão abordados neste texto, são quatro a cinco vezes
superiores para o sexo masculino. As meninas com o estes transtornos estão
mais propensas a apresentar comprometimento mental mais grave. (BAIO; 2018).
O início dos sintomas ocorre nos primeiros anos de vida e persistem ao longo de
todo o desenvolvimento. Esses transtornos se manifestam nos primeiros anos de
vida da criança e, frequentemente, estão associados com algum grau de
comprometimento intelectual podendo haver anormalidades no desenvolvimento
das habilidades cognitivas. Ao longo do seu processo evolutivo, a criança pode
deixar-se de envolver em interações sociais, devido às dificuldades que estes
transtornos podem proporcionar na vida desse indivíduo.
Uma das bases do conhecimento utilizada na construção deste artigo é o
Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais V, também conhecido
como DSM-V. Este manual é utilizado pelos profissionais da saúde como:
médicos, psicólogos, fonoaudiólogos e outros atuantes na área da saúde mental.
A saúde mental refere-se a todas as práticas de avaliação, tratamento e
prevenção destinadas às patologias mentais de distúrbios, transtornos ou
síndromes.
2. TRANSTORNO

DE

NEURODESENVOLVIMENTO:

ETIOLOGIA

E

CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS.
2.1 Transtorno do Espectro do Autismo (TEA)
O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é um transtorno do
desenvolvimento, que afeta principalmente o desenvolvimento neurológico, e é
caracterizado por dificuldades de comunicação e interação social. Observa-se
também no TEA a presença de comportamentos e/ou interesses repetitivos ou
restritos, os quais apresentam sintomas variáveis. Trata-se de um transtorno
evasivo e permanente, não havendo cura, ainda que a intervenção precoce
possa alterar o prognóstico e suavizar os sintomas. (ARAÚJO 2019)
Conforme o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais - V, os
critérios diagnósticos para o TEA são: Déficits persistentes na comunicação
social e na interação social em múltiplos contextos. Déficits na reciprocidade
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socioemocional,

dificuldade

para

estabelecer

uma

conversa

normal

e

compartilhamento reduzido de interesses, emoções ou afeto, além da dificuldade
para iniciar ou responder a interações sociais. Déficits nos comportamentos
comunicativos não verbais usados para interação social, variando, por exemplo,
de comunicação verbal e não verbal pouco integrada à anormalidade no contato
visual e linguagem corporal ou déficits na compreensão e uso gestos, incluindo a
ausência total de expressões faciais e comunicação não verbal. Déficits para
desenvolver, manter e compreender relacionamentos, variando, entre dificuldade
em ajustar o comportamento para se adequar a contextos sociais diversos,
compartilhar brincadeiras imaginativas ou em fazer amigos, envolvendo também
a ausência de interesse por pares. (DSM-V; 2014).
Ainda, de acordo

com Araújo; (2019), a avaliação formal do

Desenvolvimento Neuropsicomotor é fundamental, indispensável e faz parte da
consulta pediátrica para o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo
(TEA). A avaliação deve seguir critérios definidos, com análisecompleta e uso de
escalas validadas. Com o rápido aumento da prevalência do autismo, muitas
famílias têm tido dificuldades em obter este diagnóstico em tempo adequado para
o início das intervenções e de suporte especializados. O diagnóstico tardio e a
consequente intervenção atrasada em crianças com TEA causam prejuízos no
seu desenvolvimento global, por isso, é necessária a avaliação precoce, diante
dos critérios diagnósticos pontuados anteriormente.
2.2 Epilepsia
Conforme

Gitaí;

(2008)

a

Epilepsia

implica

uma

anormalidade

epileptogênica persistente do cérebro, provocando crises recorrentes e
espontâneas. São um tipo de disfunção cerebral caracterizada clinicamente por
alterações comportamentais súbitas, crises epilépticas, que tendem a se repetir
ao longo da vida. Essas crises refletem atividade elétrica anormal, acometendo
preferencialmente uma ou várias áreas do córtex cerebral e podem ser causadas
por inúmeras patologias estruturais ou neuroquímicas.
A nova classificação das crises epilépticas manteve a separação entre
crises epilépticas de manifestações clínicas iniciais focais ou generalizadas.
Assim, o termo parcial foi substituído por focal; a percepção passou a ser
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utilizada como um classificador das crises focais; os termos discognitivo, parcial
simples, parcial complexa, psíquico e secundariamente generalizado, da
classificação anterior, foram eliminados. Foram incluídos novos tipos de crises
focais;

automatismos,

parada

comportamental,

hipercinética,

autonômica,

cognitiva e emocional. As crises generalizadas têm origem em algum ponto da
rede neural que é capaz de recrutar rapidamente outras redes neurais bilaterais.
(MINISTÉRIO DA SAÚDE; 2019).
As crises epilépticas focais iniciam‐se de forma localizada numa área
específica do cérebro, e suas manifestações clínicas dependem do local de início
e propagação da descarga epileptogênica para outras áreas. Dois aspectos
fundamentais são considerados na subdivisão das crises de início focal: alteração
ou não da consciência durante a crise, percepção dos eventos por parte do
paciente e tipo de manifestação da crise motora e não motora. As crises focais
motoras são representadas pelos automatismos, crises atônicas, crises clônicas,
espasmos epilépticos, crises hipercinéticas, crises mioclônicas e crises tônicas; o
não motor são as crises autonômicas, parada comportamental, cognitivas,
emocionais e sensoriais. (MINISTÉRIO DA SAÚDE; 2019).
Sobre os critérios diagnósticos, avaliação e diagnóstico da epilepsia,
pode se observar e orientar de acordo com o protocolo clínico de 2013:
A existência de aura bem como as condições que possam ter
precipitado a crise devem ser registradas. Idade de início, frequência de
ocorrência e intervalos mais curtos e mais longos entre as crises devem
ser caracterizados, muitas vezes com o auxílio de um diário de crises. A
história deve cobrir a existência de eventos pré e perinatais, crises no
período neonatal, crises febris, qualquer crise não provocada e história
de epilepsia na família. Trauma craniano, infecção ou intoxicações
prévias também devem ser investigados. É fundamental um diagnóstico
diferencial correto com outros distúrbios paroxísticos da consciência,
como síncopes e crises não epilépticas psicogênicas. (Protocolos
Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, 2013, p.235).

Para confirmação de um diagnóstico preciso da epilepsia, é necessário
ser realizado uma avaliação do histórico do paciente, com informações sobre os
tipos de crise apresentados, a idade de início dos sintomas, a história familiar,
dentre outros fatores. Exames complementares são importantes para auxiliar no
diagnóstico, como o eletroencefalograma, a tomografia de crânio e a ressonância
magnética do cérebro. O diagnóstico apropriado da epilepsia e do tipo de crise
apresentado pelo paciente permite a escolha do tratamento adequado. As crises

6

epilépticas são tratadas com o uso de medicações específicas, denominadas
fármacos antiepilépticos. (CABOCLO; 2019).
As pesquisas de Stahl (2014) apontam que a desregulação na
neurotrasmissão da dopamina (DA) e da noradrenalina (NA) no Transtorno de
Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), impede a sintonização dos neurônios
piramidais no córtex pré-frontal e consequentemente a propagação de
informações. A modulação da função cortical pré-frontal, da regulação da atenção
e do comportamento depende de uma ótima liberação de dopamina (DA) e de
noradrenalina (NA), que em condições normais sendo liberadas no córtex préfrontal estimulam receptores nos neurônios pós-sinápticos, possibilitando ótimos
níveis de transmissão de sinais e descarga neuronal. Dessa forma, a deficiência
de (DA) levaria ao aumento do ruído, ao passo que a estimulação deficiente de
(NA) provocaria a diminuição da entrada de sinal. Essa inadequada sintonização
do córtex pré-frontal pela (DA) e pela (NA) pode, hipoteticamente, de acordo com
o autor, levar à hiperatividade, à desatenção ou a ambas.
Figura1: liberação de DA e NA no córtex pré-frontal

Fonte: Ciências Biológicas e de Saúde Unit.

2.3 Transtorno do Deficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH)
De acordo com Associação Brasileira do Déficit de Atenção, o (TDAH),
atualmente é considerado um transtorno de crianças. Seus sintomas sempre
começam no período infância, no entanto, isso pode persistir durante a vida
adulta, e os sintomas comportamentais continuam em cerca de metade dos
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casos. Embora o diagnóstico às vezes só possa ser reconhecido na adolescência
ou na idade adulta, algumas manifestações devem ter ocorrido antes dos 12 anos
de idade, a hiperatividade em adultos geralmente se manifesta como agitação e
inquietação. Adultos com (TDAH) tendem a ter maior risco de desemprego,
menor

escolarização,

maiores

taxas

de

uso

abusivo

de

substâncias,

criminalidade, acidentes e violações de trânsito.
Os sintomas centrais da (TDAH) envolvem a desatenção que tende a
aparecer quando a criança está envolvida em tarefas que necessitam vigilância,
reação rápida, investigação visual, perceptiva, além da atenção sistemática e
constante. A impulsividade refere-se às ações precipitadas com o potencial de
um desfecho negativo. A hiperatividade envolve a atividade motora excessiva, em
que o indivíduo pode ter problemas para permanecer sentado calmamente
quando for esperado que o façam. Pacientes mais velhos podem ser
simplesmente agitados, inquietos ou falantes. A desatenção e a impulsividade
impedem o desenvolvimento de habilidades acadêmicas e estratégias de
pensamento e raciocínio, motivação escolar e exigências sociais. (ABDA; 2020)
O (TDAH) pode ser mais difícil de diagnosticar durante a vida adulta. Os
sintomas podem ser semelhantes aos de transtornos do humor, transtornos de
ansiedade e transtornos por uso abusivo de substâncias. Os critérios
diagnósticos do DSM-5 incluem 9 sinais e sintomas de desatenção e 9 de
hiperatividade e impulsividade. O diagnóstico que usa esses critérios requer ≥ 6
sinais e sintomas de um ou ambos os grupos. Além disso, é necessário que os
sintomas: (DSM-V, 2014).


Estejam presentes muitas vezes por ≥ 6 meses;



Sejam mais pronunciados do que o esperado para o nível de
desenvolvimento da criança;



Ocorram em pelo menos 2 situações (p. ex., casa e escola);



Estejam presentes antes dos 12 anos de idade (pelo menos alguns
sintomas);



Interfiram em sua capacidade funcional em casa, na escola ou no trabalho.
Sintomas de desatenção:



Não presta atenção a detalhes ou comete erros descuidados em trabalhos
escolares ou outras atividades;
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Tem dificuldade de manter a atenção em tarefas na escola ou durante
jogos;



Não parece prestar atenção quando abordado diretamente;



Não acompanha instruções e não completa tarefa;



Tem dificuldade para organizar tarefas e atividades;



Evita, não gosta ou é relutante no envolvimento em tarefas que requerem
manutenção do esforço mental durante longo período de tempo;



Frequentemente perde objetos necessários para tarefas ou atividades
escolares;



Distrai-se facilmente;



É esquecido nas atividades diárias. Sintomas de hiperatividade e
impulsividade:



Movimenta ou torce mãos e pés com frequência;



Frequentemente movimenta-se pela sala de aula ou outros locais;



Corre e faz escalada com frequência excessiva quando esse tipo de
atividade é inapropriado;



Tem dificuldades de brincar tranquilamente;



Frequentemente movimenta-se e age como se estivesse "ligado na
tomada";



Costuma falar demais;



Frequentemente responde às perguntas de modo abrupto, antes mesmo
que elas sejam completadas;



Frequentemente tem dificuldade de aguardar sua vez;



Frequentemente interrompe os outros ou se intromete.
O diagnóstico do tipo desatenção predominante exige ≥ de 6 sinais e

sintomas de desatenção. O diagnóstico do tipo hiperativo/impulsivo exige ≥ 6
sinais e sintomas de hiperatividade e impulsividade. O diagnóstico do tipo
combinado requer ≥ 6 sinais e sintomas de cada critério de desatenção e
hiperatividade/impulsividade. (DSM-V, 2014, p.59-60)
O tratamento do (TDAH) envolve uma abordagem multiprofissional,
abarcando intervenções psicossociais e psicofarmacológicas. O pediatra deve
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estabelecer um programa de tratamento que reconheça o (TDAH) como uma
condição crônica. O pediatra, em conjunto com os pais, a criança e a escola,
deve especificar os objetivos a serem alcançados em termos de evolução do
tratamento para guiar o manejo. No âmbito das intervenções psicossociais, é
fundamental que o pediatra possa educar a família sobre o transtorno, através de
informações claras e precisas. Melhores estratégias para organização e no
planejamento das atividades, reforçando o comportamento adaptativo social e
diminuindo ou eliminando o comportamento desadaptado.
Intervenções no âmbito escolar também são importantes, os professores
devem ser orientados para a necessidade de uma sala de aula bem estruturada.
Rotina diária consistente e ambiente escolar previsível ajudam essas crianças a
manter

o

controle

emocional.

As

tarefas

propostas

não

devem

ser

demasiadamente longas e necessitam ser explicadas passo a passo. (ROHDE;
HALPERN, 2004).
3. METODOLOGIA:
Para o desenvolvimento desta pesquisa, realizou-se um estudo detalhado
sobre o tema proposto. Para tanto, foram realizados levantamentos bibliográficos,
bem como leituras de obras nacionais e internacionais. Os dados analisados
foram extraídos a partir de plataformas online como o Portal de Periódicos da
CAPES, BVS e Scielo. As análises também contaram com o uso de livros
impressos de autores pesquisadores da área, além de repositórios institucionais
de universidades brasileiras.
4.GENÉTICA: ASPECTOS HISTÓRICOS.
O precursor dos estudos em genética foi Gregor Johann Mendel (18221884). Reconhecido atualmente como fundador da genética, Mendel conseguiu
elucidar como as características eram transmitidas dos pais para os filhos em um
momento em que não se tinha conhecimento sobre a divisão celular e tampouco
a estrutura do DNA. No entanto, Mendel não teve seu trabalho reconhecido em
vida, mas, sem dúvidas, seus resultados foram essenciais para o
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desenvolvimento da genética. (NICANDIDO; 2019).
A genética foi uma das principais realizações científicas do século XX,
começando pela descoberta das leis de Mendel sobre a hereditariedade e
culminando no primeiro mapeamento da sequência completa de DNA do genoma
humano. O ritmo das descobertas continuou acelerado na primeira parte do
século XXI. Um dos desenvolvimentos mais marcantes nas ciências do
comportamento e desenvolvimento são o crescente reconhecimento e a
valorização da contribuição dos fatores genéticos para compreensão de
transtornos. (PLOMIN; 2011)
Nicandido; (2019) explana que a Genética é a ciência que estuda a
transmissão das características hereditárias de geração a geração, ajudando a
entender os mecanismos da hereditariedade, de que forma determinados genes
podem se manifestar quais as probabilidades de um indivíduo herdar uma
característica ou doença de sua geração parental, entre outros aspectos que
influenciam direta ou indiretamente na manutenção da vida no planeta. O autor
ainda ressalta que a Genética, de modo geral, busca explicar de que modo às
características são herdadas entre os seres vivos. A Genética de Transmissão,
também conhecida como Genética Clássica ou Mendeliana, que engloba os
princípios básicos da hereditariedade, trata-se de um marco para as ideias
contemporâneas acerca dos processos da hereditariedade. Mendel realizou
experimentos de cruzamento com ervilhas de cheiro utilizando regras
matemáticas de probabilidade para descobrir que existiam fatores que estavam
aos pares dentro das células, fatores estes que atualmente são denominados
genes.
Há muito se avalia que os genes desempenham um papel central em
algumas fisiopatologias do ser humano e de suas condições relacionadas. Com
os avanços tecnológicos, atualmente é possível mapear o genoma humano,
porém,

ressaltam-se

as

contribuições

de

Mendel

nesse

primórdio

do

desenvolvimento da Genética, de acordo com Plomin:
Mendel foi um monge agostiniano bastante conhecido por seus
trabalhos envolvendo ervilhas, ele estudou a herança em pés de
ervilhas no jardim do seu mosteiro, onde agora é a República Tcheca.
Com base em muitos experimentos, Mendel concluiu que existem dois
elementos de hereditariedade para cada traço em cada indivíduo e que
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esses dois elementos se separam, ou se segregam, durante a
reprodução. A prole recebe um dos dois elementos de cada um dos
genitores. Além disso, Mendel concluiu que um desses elementos pode
dominar o outro, de modo que um indivíduo com apenas um elemento
dominante vai apresentar o traço. Um elemento não dominante, ou
recessivo, somente será expresso se ambos os elementos forem
recessivos. (PLOMIN, 2011, p.5).

Essas conclusões são a essência da primeira lei de Mendel, a lei da
segregação. Naquele período, seus contemporâneos não deram atenção à lei da
hereditariedade de Mendel, somente após 30 anos, no início de 1900, que vários
cientistas reconheceram a lei de Mendel, e que essa é uma lei geral da
hereditariedade, e não somente uma peculiaridade das ervilhas. Os elementos de
Mendel são reconhecidos atualmente como genes, as referidas unidades básicas
da hereditariedade. Alguns genes têm apenas uma forma em toda uma espécie,
em todas as ervilhas ou em todas as pessoas.
A base molecular da herança genética contém o conjunto completo de
informações hereditárias de qualquer organismo. O conceito estrito de gene
sofreu uma evolução, ao longo do tempo, sendo atualmente definido como o
segmento de DNA, consistindo em uma longa sequência de um ácido nucleico,
denominado ácido desoxirribonucleico. Foram criados modelos representativos
da molécula feitos de arame, como o modelo da dupla hélice para o DNA, para
apresentar naquela época o conceito do DNA de forma concreta, este trabalho
deu o Prêmio Nobel Medicina 1962, a F. Crick, J. Watson e D. Wilkins.

Figura 2: Representação da Genética.
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Fonte: NICANDIDO; 2018

Dessa forma, a hereditariedade coloca seu foco nos genes. Atualmente
os estudos do genoma humano e sequenciação do DNA têm elucidado ainda
mais sobre as diferenças que fazem com que algumas pessoas tenham
determinadas características e outras não. Esses estudos também se estendem
a compreender os transtornos de neurodesenvolvimento e sua relação com a
hereditariedade. A questão fundamental da hereditariedade na ciência genética é
até onde as diferenças nos genes são responsáveis pelas diferenças na estrutura
de desenvolvimento, e como essas diferenças são observadas entre os
indivíduos. (PLOMIN, 2011).
5. GENÉTICA DOS TRANSTORNOS DE NEURODESENVOLVIMENTO
5.1 Transtorno do Espectro Autista - TEA
Algumas

das

descobertas

recentes

mais

importantes

sobre

o

comportamento e desenvolvimento envolvem a genética. Atualmente, os estudos
genéticos buscam compreender mais sobre as causas genéticas dos transtornos
cognitivos. Hoje já são conhecidas muitas anormalidades cromossômicas e
gênicas que contribuem para os transtornos cognitivos em geral, um exemplo que
está em estudo é o autismo, um transtorno raro que inicia na infância e no qual a
criança se isola socialmente, não se envolve no contato visual nem físico, e
apresenta acentuados déficits de comunicação e comportamento estereotipado.
A etiologia do Transtorno do Espectro Autista (TEA) ainda permanece em
constantes estudos, entretanto, acredita-se que seja multifatorial, associada a
fatores genéticos e neurobiológicos, isto é, anomalia anatômica ou fisiológica do
sistema nervoso central, problemas constitucionais inatos e interação entre
múltiplos genes. (PLOMIN, 2011):
De acordo com as pesquisas de Baio; estima-se que 01 a cada 59
nascidos vivos apresente TEA. Essas estimativas de prevalência de
TEA variaram entre os locais, de 13,1 a 29,3 por 1.000 crianças com 8
anos de idade, podendo variar também por sexo e raça / etnia. No
Brasil, estima-se que existam cerca de 2 milhões de autistas, até o ano
de 2016, sendo o sexo masculino o mais acometido pelo transtorno.
(BAIO. 2018; p 1-23).
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Os estudos de Lavor (2021) apresentaram o autismo como um distúrbio de
neurodesenvolvimento considerado como sendo uma etiologia e um fenótipo
genético, complexo e sobreposto às doenças genéticas monogênicas, como a
síndrome do X frágil. Alguns estudos mostram que o (TEA) não é uma doença, o
qual surge somente devido a fatores genéticos, mas os fatores ambientais
também estão entre suas principais causas. Percebe-se que nos pacientes com
(TEA) existe uma vasta diferença de expressão de RNA entre o córtex frontal e
temporal no cérebro autista em comparação com o cérebro controle.
Numa tentativa de explicar as influências que provocavam o (TEA) até a
década de 1980, entendia-se que o autismo tinha causas ambientais por conta de
pais frios ou por danos cerebrais, no entanto, essa teoria já foi refutada. Com os
avanços tecnológicos e os estudos genéticos com gêmeos, comparando o risco
em gêmeos univitelinos, que são geneticamente idênticos, o risco de que o outro
gêmeo também seja autista é em torno de 60%. O estudo também avaliou essa
variação em gêmeos fraternos, que são apenas 50% iguais geneticamente. Os
referidos estudos indicaram que o desenvolvimento do autismo entre gêmeos
fraternos possui um risco muito baixo, ou seja, observou-se uma influência
genética substancial, se um membro de um par de gêmeos idênticos for autista.
Os estudos da genética molecular estão tentando identificar genes individuais
que contribuam para a suscetibilidade genética ao autismo. (PLOMIN, 2011
p.11).
Ressalta-se que além da contribuição da Genética para compreender o
(TEA), os estudos atuais utilizando técnicas de imageamento, mapeamento
neurológico e processos neuroquímicos, tornaram possível pontuar que; outra
questão considerada como um biomarcador do (TEA) são vias de sinalização de
cálcio e das proteínas quinases ativadas por mitógeno (PQAM). No entanto, ao
estudar diferentes pesquisadores, estes concordam que o autismo ainda é algo
complexo com vários aspectos a serem estudados e descobertos. O que se
compreende é que, não há uma única causa para o (TEA), estudos analisados
sugerem que o autismo se desenvolve a partir de uma combinação de influências
genéticas e não genéticas ou ambientais. (LAVOR; 2021).
5.2 Transtorno de Déficit de atenção e Hiperatividade - TDAH
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De acordo com a Associação Brasileira do Déficit de Atenção,
o Transtorno de Déficit de atenção e Hiperatividade (TDAH) geralmente associase aos problemas com toxinas, problemas no desenvolvimento, problemas
familiares e hereditariedade. Estudos relacionados a níveis estruturais e
metabólicos do organismo, do indivíduo que possui (TDAH) somado aos estudos
genéticos e sobre a família, demonstram que este é um transtorno
neurobiológico. Os problemas citados podem variar de acordo com a ontogênese
de cada indivíduo, no entanto, é notório que a genética é considerada um fator
básico para o aparecimento dos sintomas de tal transtorno. Dessa forma, como
as possíveis causas do (TDAH) afetam o funcionamento do cérebro, este pode
ser considerado um distúrbio funcional e hereditário (ABDA, 2016).
Conforme os estudos de Curpertino, (2019) a etiologia do TDAH é
fortemente influenciada por fatores genéticos, sendo um dos transtornos
psiquiátricos com maior herdabilidade, com uma estimativa de estimada 70 a
80%. Apesar dessa grande herdabilidade, poucos genes envolvidos no
desenvolvimento do transtorno já foram identificados, provavelmente devido à
grande heterogeneidade do transtorno, no qual múltiplas variantes genéticas de
pequeno efeito contribuem na sua etiologia. Essas variantes têm utilizado tanto
abordagens baseadas em hipóteses, como estudos de gene, como varreduras
genômicas de ligação e de associação.
De acordo com as pesquisas de Curpetino; Os estudos para
compreender o TDAH focaram em genes relacionados à
neurotransmissão dopaminérgica e noradrenérgica por serem
vinculados a hipóteses etiológicas e de sistemas alvos de fármacos
utilizados no tratamento do TDAH. Outros estudos incluíram genes
relacionados a outros sistemas de neurotransmissão e ao
desenvolvimento, manutenção e plasticidade neuronal. Meta-análises
aponta como mais consistentemente associados ao TDAH os genes dos
transportadores de serotonina (5HTT/SLC6A4) e
dopamina
(DAT1/SLC6A3), receptores de dopamina D4 e D5 (DRD4 e DRD5) e de
serotonina 1B (HTR1B), o gene codificador de uma proteína envolvida
na liberação de neurotransmissores (SNAP25 – synaptossomalassociated protein 25), o gene codificador da enzima catecol Ometiltransferase (COMT) e do brain derived neurotrophic factor (BDNF)
exclusivamente em adultos, um gene envolvido em proliferação,
sobrevivência e maturação neuronal (BAIAP2 – brain specific angionesis
inhibitor 1-associated protein 2). Estudos de GWAS varrem o genoma
inteiro em busca de variantes associadas ao transtorno. (CURPERTINO,
2019, p. 32-36).

Estudos realizados da mesma forma com gêmeos demonstraram que o
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(TDAH) é altamente herdado, o transtorno é uma das primeiras áreas de estudo
do desenvolvimento e comportamento, em que foram identificados genes
específicos. Embora muitas outras áreas da psicopatologia infantil apresentem
influência genética, observou-se que nenhuma tem tanta relação com a herança
genética quanto o TDAH, alguns problemas de comportamento, como a
ansiedade infantil e a depressão, são apenas moderadamente herdados. Os
genes não só contribuem para transtornos como o (TDAH) como também
desempenha um papel importante na variação normal. (PLOMIN, 2011).
5.3 Epilepsia
Estudos analisaram que a Epilepsia é uma desordem neurológica
caracterizada por crises espontâneas e recorrentes, que afetam de 2% a 3 % da
população mundial. As crises epilépticas refletem a atividade elétrica anormal e
paroxística, preferencialmente em uma ou várias áreas do córtex cerebral, que
podem ser causadas por inúmeras patologias estruturais ou neuroquímicas.
Dentre os importantes estudos das últimas décadas no campo da epileptologia,
destaca-se a identificação de genes associados a certos tipos de epilepsia
(GITAÍ, 2008):
A primeira mutação descrita relacionada com uma epilepsia idiopática
foi em uma subunidade de um receptor acetilcolínico (CHRNA4), em
uma família com epilepsia do lobo frontal noturna autossômica
dominante em 19958. Nas epilepsias generalizadas, os primeiros genes
com mutação descrita foram KCNQ2 e KCNQ3, que codificam
subunidades de canal iônico de potássio, voltagem dependente, em
famílias com epilepsia neonatal familiar benigna. (CENDES, RIBEIRO,
2013, p.903).

Ainda de acordo com Gitaí, (2008) aproximadamente 30 mil genes
humanos podem estar associados à epilepsia por meio de alterações genéticas
ou de alterações na expressão gênica. Embora algumas dessas alterações
possam ser adquiridas, a maior parte delas é transmitida hereditariamente. Esse
tipo de alteração geralmente reflete mudanças nos níveis ou na localização dos
produtos gênicos e é deflagrada por insultos epileptogênicos. A alteração
genética é causa primária da epilepsia quando o seu efeito é determinante para o
estabelecimento das crises recorrentes.
Os principais genes relacionados às epilepsias, a maioria deles codifica
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subunidades de canais iônicos, e grande parte dos outros genes identificados
codifica proteínas que interagem com esses canais. Os canais iônicos fornecem
a base para os processos de excitabilidade neuronal e, portanto, alterações
nessas proteínas perturbariam o equilíbrio na comunicação entre os neurônios e
poderiam resultar em descargas epilépticas. No entanto, os genes de
susceptibilidade, isoladamente, não são determinantes para a ocorrência de
epilepsia, mas dependem de uma ação aditiva ou epistática de outros genes e/ou
fatores ambientais (CENDES; RIBEIRO, 2013).
Figura 3: Classificação das crises epilépticas.

Fonte: Liga Internacional Contra a Epilepsia.

As crises epilépticas são resultantes da hiperssincronização da atividade
neuronal e ocorrem de forma súbita e transitória, com padrão estereotipado com
sinais e sintomas específicos, decorrentes da ativação de uma área mais
localizada, crises focais, ou da ativação de redes neurais distribuídas
bilateralmente, além de crises generalizadas. As classificações para as crises de
epilepsias foram motivadas com os novos conhecimentos advindos do
reconhecimento de novos padrões de crises através dos estudos de vídeo-EEG,
e com a descoberta de novas etiologias, com os avanços tecnológicos na área da
neuroimagem e da genética (ALVES, 2015).
Os efeitos de cada gene no limiar de susceptibilidade vão depender do
genótipo, interação gene-gene, e de fatores ambientais, como a interação geneambiente.
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Muitos genes contribuem para o fenótipo e devido a fatores ambientais, se
consideram que tais desordens seguem o modelo poligênicomultifatorial. Nesse
modelo se enquadram tanto as epilepsias idiopáticas não monogênicas quanto as
epilepsias sintomáticas, tendo a primeira uma influência genética muito maior do
que a segunda, que envolve principalmente alterações no controle da expressão
gênica. Inúmeros estudos têm mostrado que o risco genético de um familiar
desenvolver crises epilépticas é maior quando parentes tem epilepsia idiopática
comparado com os que têm epilepsia sintomática (GITAÍ, 2008).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A

realização

desta pesquisa

contribuições relevantes

teve

como

da Genética, elucidando

objetivo

apresentar

as

sobre os fatores de

hereditariedade dos Transtornos de Neurodesenvolvimento. As pesquisas em
genética têm buscado compreender os mecanismos genéticos e neurobiológicos
que participam significativamente destes transtornos, em destaque apresentado
neste artigo o Transtorno do Espectro Autista, Transtorno de Déficit de Atenção e
Hiperatividade, além da Epilepsia. Diante dos diversos estudos da genética e da
manipulação do DNA para o desenvolvimento da ciência, pode-se inferir que o
desenvolvimento de novas técnicas tem muito a acrescentar na compreensão do
diagnóstico,

prognóstico

e

no

tratamento

de

transtornos

de

neurodesenvolvimento. O aprimoramento dessas pesquisas pode ser um
elemento gerador de novas possibilidades na abordagem de neuropatologias
diversas.
Conforme visto neste artigo, as pesquisas genéticas relacionadas aos
Transtornos de Neurodesenvolvimento estão tendo avanços, os quais têm
contribuído para um novo entendimento de diversos comportamentos, mas não
sugerem uma exclusividade genética. O artigo também apresentou as questões
ambientais, considerando o meio em que a pessoa possa estar inserida como
sendo um fator de influencia relevante para o desenvolvimento dos referidos
comportamentos. Cada autor e estudo apresentado neste artigo realizaram
formas diferentes para pesquisar a influência dos genes, com a finalidade de
buscar similaridades genéticas, não desconsiderando as influências ambientais.
Diante do exposto, apesar da pluralidade de teorias apresentadas, sabe-
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se que as divergências fazem parte do cotidiano, principalmente na ciência. No
entanto, o interessante é a contribuição para a não estagnação da pesquisa,
mantendo contínuo o aprofundamento técnico e teórico para o avanço nas
pesquisas no tema abordado neste trabalho. Desta perspectiva, trata-se não
tanto de escolher uma entre as várias definições de gene presentes na
bibliografia discutida no presente artigo, mas de organizar a diversidade de
estudos, de modo a compreender de maneira mais clara e precisa os campos da
genética

que

buscam

elucidar

as

causas

dos

Transtornos

do

Neurodesenvolvimento, abordados neste texto. Apresentaram-se neste artigo
estudos atuais, reforçando a importância do desenvolvimento de pesquisas na
área para melhor compreensão, possibilitando reflexões e questionamentos
sobre a temática em questão.
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