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Nas últimas décadas, a genética e biologia
molecular experienciaram uma verdadei-
ra revolução, em grande parte possibili-

tada pela introdução da técnica do DNA
recombinante. A possibilidade de manipular direta
e precisamente a molécula de DNA determinou ini-
cialmente, com grande sucesso, o mapeamento
genômico de diversas doenças e, mais recentemen-
te, com o desenvolvimento de várias técnicas de
clonagem posicional, a identificação dos respecti-
vos genes e mutações implicadas nesses quadros.
Esse avanço tem trazido e certamente continuará a
trazer importantes conseqüências para a medicina,
já que possibilita o uso de ferramentas de investiga-
ção, diagnósticas e potencialmente terapêuticas, que
são ao mesmo tempo precisas e específicas.

Com a idéia de que a psiquiatria também iria se
beneficiar desse avanço, nos últimos 15 anos um
grande esforço tem sido feito na tentativa de iden-
tificar os genes implicados nos transtornos psiquiá-
tricos. Desse modo, inicialmente houve um grande
interesse em estudar grandes famílias de indivíduos
afetados com esquizofrenia, transtorno bipolar ou
doença de Alzheimer. Assim, diversos resultados
promissores foram encontrados, criando a expec-
tativa de que a identificação de genes envolvidos
nesses quadros proporcionaria avanços para au-
mentar o conhecimento de mecanismos psicopato-
lógicos e para melhorar as alternativas terapêuti-
cas. Até o momento, esta busca tem sido mais efeti-
va no caso da doença de Alzheimer, em que vários
genes implicados já foram identificados, enquanto
os resultados ainda não são conclusivos no caso do

transtorno bipolar e da esquizofrenia. Mais recen-
temente, tem havido um interesse crescente no es-
tudo de outros transtornos psiquiátricos, como,
entre outros, abuso de álcool e drogas e transtor-
nos de ansiedade e da personalidade.

Neste suplemento, decidimos proporcionar ao
leitor da RBP uma visão global do que tem sido
feito nessa área. Optamos por apresentar artigos
de caráter mais geral e abrangente, pensando em
oferecer uma primeira introdução ao clínico. Des-
se modo, os principais transtornos psiquiátricos e
assuntos de relevância clínica estão sendo apresen-
tados em artigos curtos e concisos que têm como
objetivo despertar um interesse inicial. Vale a pena
salientar que os artigos deste suplemento foram es-
critos por autores que trabalham na área, inclusive
com a participação de vários brasileiros. O leitor
que tiver interesse em uma discussão mais aprofun-
dada e metodológica é referido a publicações es-
pecíficas listadas ao final deste editorial. Esperamos
que este suplemento seja útil ao leitor e que os as-
suntos discutidos possam não só acrescentar conhe-
cimento, como também estimular o seu interesse
em participar nessa área.
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