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INTRODUÇÃO 

 

 

A interpretação genética da variabilidade humana, normal ou patológica, repousa sobre o 

mesmo princípio fundamental estabelecido para todas as espécies eucarióticas com reprodução 

sexuada, segundo o qual as informações genéticas necessárias ao desenvolvimento do ser humano, 

desde o momento em que se forma o zigoto até a morte do indivíduo dele resultante, estão contidas, 

basicamente, em seus cromossomos. O estudo da Citogenética facilitou, evidentemente, a aceitação 

desse princípio, já que essa especialidade forneceu abundantes exemplos de que numerosas 

alterações detectadas clinicamente somente podem ser interpretadas como causadas pela 

desorganização da informação genética contida nos cromossomos. Por outro lado, esses exemplos 

serviram, também, para revelar que algumas aberrações cromossômicas estão de tal modo 

associadas a anomalias específicas, que o cariótipo anormal constitui, nesses casos, o seu sinal 

patognomônico (do grego, pathos = doença e gnómon = que distingue, que discrimina).  

Obviamente, as alterações grosseiras do genótipo, isto é, aquelas visíveis ao microscópio 

comum (aberrações cromossômicas) só podem explicar uma pequena parte da variação patológica e, 

é claro, não podem ser responsabilizadas pela variabilidade humana normal. Por isso, é de crucial 

importância o arrolamento de outros exemplos, para que o leitor fique convencido de que, também 

na espécie humana, todas as informações genéticas necessárias a seu desenvolvimento estão 

contidas, basicamente, nos cromossomos.  

Durante muito tempo tal reconhecimento somente podia ser feito a partir do estudo de 

famílias e por inferência estatística. Atualmente, porém, os geneticistas podem valer-se, além desse 

método, da metodologia bioquímica, que inclui o estudo do DNA cromossômico, da imunologia e 

da citologia, ou da combinação delas. Contudo, em que pese a alta eficiência desses métodos 

poderosos, o reconhecimento dos diferentes padrões de herança somente pode ser feito por 

intermédio dos clássicos estudos familiais. Além disso, a metodologia clássica permite ao leitor 

acompanhar melhor a evolução do processo que levou a atribuir aos cromossomos humanos o papel 

de portadores da informação genética.  
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CAPÍTULO 1.  A CLASSIFICAÇÃO DOS CARACTERES 

 

O termo caráter é utilizado em Genética com um sentido muito amplo, já que designa 

qualquer característica, normal ou patológica, passível de ser notada durante qualquer fase do 

desenvolvimento de um indivíduo, isto é, desde a sua formação até a sua morte.  

Essa amplitude de significação tende, no início, a confundir o leitor não familiarizado com os 

métodos, os problemas e os resultados da Genética. Realmente, não só em conseqüência da técnica 

de estudo, do instrumental utilizado, ou da capacidade do observador, mas, muitas vezes, 

simplesmente, pela conveniência de uma situação, designa-se como caráter ora uma determinada 

doença com todos os seus sinais e sintomas, ora apenas um sinal dessa doença. Por outro lado, em 

determinados casos, dá-se o nome de caráter a características tais como estatura, cor da pele, 

fertilidade, pressão arterial e, em outros, utiliza-se a mesma designação para nomear variedades 

contrastantes dessas mesmas características, ou seja, estatura alta e estatura baixa, pele branca e pele 

preta, fertilidade e infertilidade, pressão arterial alta e pressão arterial baixa.  

A plasticidade do significado e do emprego do termo caráter, que envolve sempre diferentes 

níveis de abstração, decorre da necessidade que o geneticista tem de aplicar a análise estatística à 

interpretação da realidade. E, para a descrição do mundo real em termos matemáticos, a edificação 

de uma imagem abstrata do mesmo é uma condição imprescindível. Tal atitude, às vezes empregada 

até com um certo excesso, é, entretanto, plenamente justificada quando se analisam os seus 

resultados, pois na Genética, do mesmo modo que nas ciências exatas, encontramos situações em 

que os conceitos artificiais utilizados na elaboração de hipóteses permitiram a obtenção, por dedução 

matemática, de leis que, ao serem aplicadas ao mundo real, passaram a representar um certo número 

de fenômenos naturais com alto grau de exatidão. 

 

CARACTERES GENÉTICOS E NÃO-GENÉTICOS  

O termo fenótipo, do grego, fainein = mostrar, pode ser usado para indicar uma característica 

especifica, mas pode ser empregado num sentido mais amplo, para designar o conjunto de todas as 

características perceptíveis de um indivíduo. Em outras palavras, tanto podemos nos referir ao 

fenótipo de um indivíduo, quando queremos fazer considerações sobre o conjunto de todos seus 

caracteres observáveis, quanto podemos designar por fenótipo uma característica específica dos 

indivíduos. Assim, por exemplo, podemos dizer que o caráter pressão arterial permite reconhecer, 

clinicamente, os fenótipos pressão alta, pressão baixa e pressão normal. 
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Qualquer que seja o sentido em que se empregue o termo fenótipo, tem-se sempre que um 

dos princípios fundamentais da Genética é o de que o fenótipo é o resultado da interação do 

genótipo, isto é, da constituição genética, com o ambiente. A aceitação desse princípio pode, pois, 

sugerir que a distinção entre caracteres genéticos e não-genéticos é absurda, visto que todos os 

caracteres dependem sempre tanto do genótipo quanto do ambiente. Tal distinção, contudo, tem 

razão de ser, porque ela é de grau, apesar de não ser de espécie. Assim, um caráter será considerado 

tanto mais genético quanto menor for a influência de variáveis do ambiente sobre a variabilidade 

fenotípica, e tanto menos genético quanto menor for a influência da variação genotípica sobre a 

variabilidade fenotípica.  

Desse modo, quando se afirma que um caráter é genético pretende-se dizer que, para explicar 

a sua manifestação e a sua distribuição familial e populacional, o efeito dos fatores do ambiente 

pode ser minimizado ou não levado em conta. Em oposição, quando se diz que um caráter não é 

genético pretende-se afirmar que a sua manifestação e a sua distribuição em famílias e na população 

pode ser explicada sem levar em conta ou minimizando o efeito da variação genotípica. Em resumo, 

os termos genético e não-genético expressam, apenas, o valor relativo do genótipo na determinação 

do fenótipo.  

 

CARACTERES QUALITATIVOS  

A designação caráter qualitativo é atribuída aos caracteres em relação aos quais os 

indivíduos de uma população podem ser classificados de modo a ficarem separados em categorias 

que não mostram qualquer conexão entre si e que são mutuamente exclusivas, isto é, cada indivíduo 

somente pode ser incluído em apenas uma dentre duas ou mais classes. É o que acontece quando 

classificamos os seres humanos quanto à capacidade de suas hemácias serem aglutinadas quando 

suspensas em anti-soros, isto é, em soros sangüíneos que contêm aglutininas específicas que 

reconhecem antígenos das hemácias. Desse modo, se empregarmos, por exemplo, os anti-soros anti-

M e anti-N poderemos constatar, de acordo com a Tabela 1.1, que os seres humanos podem ser 

separados em três subconjuntos mutuamente exclusivos. Tais subconjuntos, que fazem parte de um 

conjunto denominado sistema (sistema MN), são os grupos sangüíneos ou classes fenotípicas ou, 

mais simplesmente, os fenótipos M, MN e N, encontrados com freqüências altas em todos os 

grandes grupos raciais humanos, que são os caucasóides (incluem os indivíduos cuja cor da pele é 

considerada branca), os negróides (incluem os africanos com pele negra e seus descendentes, bem 

como os indivíduos resultantes da mestiçagem de negros com brancos) e os mongolóides (incluem 

os indivíduos com traços mongólicos). O sufixo óide, provém do grego, e significa semelhante a. 
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Tabela 1.1. Classificação dos seres humanos segundo as respostas de suas hemácias aos anti-soros 
anti-M e anti-N. Freqüências médias em porcentagem observadas em numerosas populações 
humanas (Beiguelman, 2003). 
 

Aglutinação Freqüência média Grupo 
sangüíneo 
(Fenótipo) Anti-M Anti-N Caucasóides Negróides Mongolóides 

M Sim Não 30 24 36 
MN Sim Sim 50 50 48 
N Não Sim 20 26 16 

 

 Empregando outros anti-soros, os seres humanos podem ser distribuídos segundo outros 

grupos sangüíneos, que fazem parte de outros sistemas (mais de duas dezenas que incluem mais de 

270 antígenos eritrocitários herdáveis) e que se manifestam com freqüências apreciáveis nas 

populações humanas. É o caso, por exemplo, dos grupos sangüíneos A, B, AB e O do sistema ABO, 

determinados com o auxílio dos anti-soros anti-A, anti-B e anti-AB (Tabela 2.1) ou dos grupos 

sangüíneos Rh-positivo e Rh-negativo, do sistema Rh, determinados com o emprego do anti-soro 

anti-Rho, também denominado anti-D (Tabela 3.1). Os fenótipos A, B, AB e O, bem como os grupos 

sangüíneos Rh-positivo e Rh-negativo, além de muitos outros detectados de forma análoga por 

outros anti-soros também são, portanto, caracteres qualitativos, pois, a exemplo dos grupos M, MN e 

N, permitem que os seres humanos sejam classificados, dentro de cada sistema, em subconjuntos 

mutuamente exclusivos. 

Tabela 2.1. Classificação dos seres humanos segundo as respostas de suas hemácias aos anti-soros 
anli-A, anti-B e anti-AB. Freqüências médias em porcentagem observadas no Estado de São Paulo 
(Beiguelman, 2003). 
 

Aglutinação Freqüência média Grupo 
sangüíneo 
(Fenótipo) 

Anti-A Anti-B Anti-AB Caucasóides Negróides Mongolóides 

A Sim Não Sim 38,9 30,5 37,0 
B Não Sim Sim 9,7 11,9 22,7 
AB Sim Sim Sim 3,6 4,2 13,3 
O Não Não Não 47,8 53,4 27,0 

 

Tabela 3:1. Classificação dos seres humanos segundo as respostas de suas hemácias ao anti-soro 
anti-Rho  (anti-D). Freqüências médias em porcentagem observadas no Brasil (Beiguelman, 2003). 
 

Freqüência média Grupo 
sangüíneo 
(Fenótipo) 

Aglutinação por 
anti-Rho Caucasóides Negróides Mongolóides 

Rh-positivo Sim 87,4 91,8 97,9 
Rh-negativo Não 12,6 8,2 2,1 

 

Os caracteres qualitativos freqüentemente encontrados na espécie humana não se restringem, 

evidentemente, aos grupos sangüíneos eritrocitários, determinados pelos antígenos das hemácias e 
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reconhecidos pelos anti-soros correspondentes. De fato, entre os caracteres qualitativos podem ser 

catalogados, por exemplo, os numerosos antígenos leucocitários pertencentes ao sistema HLA, que é 

a sigla da denominação inglesa human leukocyte antigens, ou as variantes, detectadas 

eletroforeticamente, de proteínas estruturais ou de enzimas oriundas do soro sangüíneo ou do 

hemolisado de hemácias humanas, como é o caso das variantes da haptoglobina, da transferrina, da 

alfa-l-antitripsina, da hemoglobina, da desidrogenase de 6-fosfato de glicose etc.  

As doenças genéticas, reconhecidas atualmente aos milhares, também são exemplos de 

caracteres qualitativos, porque elas propiciam uma classificação dicotômica dos seres humanos, isto 

é, elas permitem separar aqueles que manifestam uma determinada doença genética daqueles que 

não a apresentam. Quase sempre tais doenças constituem caracteres qualitativos raros porque, na 

maioria das vezes, cada uma delas tem incidência inferior a 1:10.000.  

 
CARACTERES QUANTITATIVOS  

 Toda característica que puder ser representada por um valor numérico é denominada 

variável. As variáveis são ditas quantitativas, podendo ser contínuas ou discretas, quando 

atribuídas a caracteres que não permitem aos indivíduos serem classificados em classes sem conexão 

entre si. Tais caracteres, por sua vez, são denominados caracteres quantitativos e são, 

freqüentemente, representados por variáveis contínuas, isto é, medidas que podem ser classificadas 

ordenadamente e quantificadas em números reais (números inteiros ou decimais, a partir de zero) 

que permitem, pelo menos do ponto de vista teórico, a introdução de um número infinito de valores 

intermediários em um intervalo qualquer, por menor que seja. É o caso da estatura ou da medida de 

qualquer parte do corpo, do peso corporal ou de qualquer órgão, do nível plasmático de alguma 

substância como a creatinina, uréia, colesterol etc., da temperatura, da pressão arterial etc. Os 

caracteres quantitativos, entretanto, também podem ser representados por variáveis discretas, isto é, 

por medidas que só admitem números inteiros, e que também podem ser classificadas 

ordenadamente e quantificadas. É o caso do número de filhos de um casal, do número de pêlos em 

uma determinada área do corpo, do número de batimentos cardíacos por minuto, do número de 

cristas dermopapilares na falange distal dos dedos etc. Tais caracteres são denominados caracteres 

merísticos (do grego, meristos = dividido) . 

O estudo da distribuição dos caracteres quantitativos em amostras das populações humanas 

permite constatar serem numerosos aqueles que apresentam uma distribuição unimodal, isto é, que 

mostram apenas uma região de densidade máxima, a moda. Além disso, verifica-se que grande 

número desses caracteres apresenta uma distribuição cujo ajustamento à distribuição teórica 

denominada distribuição normal é bastante satisfatório, podendo-se, por esse motivo atribuir à 

distribuição de tais caracteres as propriedades da curva normal (Figura 1.1). Nessa conhecida curva 
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simétrica, com o aspecto de um sino, constata-se, facilmente, que a média aritmética ou, 

simpesmente, média (µ), coincide não apenas com o valor mais freqüente (moda), mas, também, 

com o ponto central da distribuição, isto é, com a mediana, pois os valores maiores do que a média 

ocorrem com freqüência idêntica à daqueles que são menores do que ela.  

 

Fig.1.1. A curva normal. µ = média; σ = desvio padrão. 

 

Para a determinação da curva normal é necessário, além da média, conhecer-se apenas o 

desvio padrão (σ), o qual mede a dispersão da variável em estudo em torno da média. O 

conhecimento do desvio padrão é muito importante porque, praticamente, 95% dos valores de uma 

variável com distribuição normal estão contidos no intervalo entre dois desvios padrão à direita e 

dois desses desvios à esquerda da média. Isso significa, portanto, que a probabilidade de encontrar, 

casualmente, um valor fora desse intervalo, isto é, em qualquer das duas caudas da distribuição, é 

igual a, praticamente, 5% (2,5% em cada cauda), o que é considerado pouco provável. Aqui é 

importante lembrar que o tratamento matemático dos dados com distribuição normal pode ser 

encontrado em qualquer livro elementar de Estatística.  

Apesar de apenas as variáveis contínuas poderem ter distribuição normal, as propriedades 

dessa distribuição são aplicáveis indistintamente aos caracteres contínuos e aos merísticos que se 

distribuem de modo aproximadamente normal. Isso acontece porque, na prática, nem os próprios 

caracteres contínuos mostram uma distribuição contínua, pois no mundo real lidamos com amostras 

de populações ou com populações finitas. Nelas não se pode, evidentemente, constatar uma 

distribuição contínua e sim uma tendência para tal, que será mais facilmente vislumbrada à medida 

que aumentarem o tamanho amostral e a precisão das mensurações.  

De fato, a estatura ou a distância interpupilar, do mesmo modo que outras medidas lineares, 

bem como a concentração sérica de uma substância como a glicose, ou a atividade de uma enzima 

como a NADH-redutase de metemoglobina nas hemácias são caracteres contínuos porque são 

representados por variáveis contínuas. Na prática, porém, como se pode constatar nos histogramas 

das Figuras 2.1 a 5.1, tais caracteres se distribuem de modo semelhante àqueles representados por 
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variáveis discretas, como é o caso, por exemplo, do número total de cristas dermopapilares na 

falange distal dos dedos ou do número dessas cristas contadas entre os trirrádios palmares a e b 

(Figuras 6.1 e 7.1). O essencial, contudo, é que a todos esses histogramas se pode sobrepor uma 

curva contínua que, nos exemplos em questão é uma curva normal mostrando, algumas vezes, 

ajustamento muito grande aos dados amostrais.  

 

 

Fig. 3.1. Histograma da distribuição de 300 
homens segundo a distância interpupilar to- 
mada em milímetros e sobreposição de uma 
curva normal ajustada aos dados. 
 

 

 

 

Fig. 2.1. Histograma da distribuição de uma 
amostra de 100 escolares secundaristas 
brasileiros do sexo masculino segundo a estatura 
medida em centímetros. Ao histograma foi 
sobreposto uma curva normal ajustada aos dados. 

Fig. 4.1. Histograma da distribuição de 100 
adultos do sexo masculino, clinicamente 
normais segundo os valores de glicemia   em 
jejum medidos em mg%. Uma curva normal 
ajustada aos dados foi sobreposta ao 
histograma 
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Fig. 5.1. Histograma  da  distribuição  de  137  homens 
segundo o nível de NADH-redutase de metemoglobina 
e sobreposição de uma curva normal ajustada aos dados. 
 

 

 

Fig.7.1. Histograma da distribuição de 80 indivíduos do sexo masculino segundo o número de linhas 
a-b e sobreposição de uma curva normal aos dados. 

 

As vantagens que os caracteres com distribuição normal oferecem para o tratamento 

estatístico dos dados são tão grandes que, freqüentemente, os pesquisadores se valem de artifícios 

para fazer com que os dados amostrais originais, representados por variáveis que fogem à 

distribuição normal, sejam transformados de modo a se aproximar dela. Dentre os recursos 

empregados, pode-se mencionar a utilização do logaritmo dos valores, mormente quando se referem 

a ângulos, o uso do arco-seno dos dados que são fornecidos em porcentagem, bem como a utilização 

da raiz cúbica dos valores a respeito de pesos. Em relação a caracteres merísticos com distribuição 

fugindo à normalidade existe o recurso de tentar trazê-los a essa distribuição após a extração da raiz 

quadrada de cada um dos valores, aos quais se adiciona, previamente, o valor fixo 0,5. 

 Fig. 6.1. Histograma da 
distribuição de 100 escolares 
brasileiros do sexo masculino 
segundo o número de cristas 
dermopapilares na falange distal 
dos dedos e sobreposição de uma 
curva normal ajustada aos dados. 
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A maior diferença entre os caracteres qualitativos e os quantitativos reside no fato de que, em 

relação aos últimos, qualquer separação em classes fenotípicas que se queira estabelecer será 

arbitrária, porque a variação desses caracteres é feita segundo uma escala contínua. Em outras 

palavras, não existem critérios derivados do conhecimento da distribuição normal que permitam a 

indicação de limites não-arbitrários para grupar diferentes valores em classes. Isso não impede, 

entretanto, que, em relação a muitos caracteres quantitativos, sua distribuição normal seja 

desdenhada, a fim de que, para fins práticos, sejam fixados certos limites de classe.  

Assim, por exemplo, apesar de tanto a pressão arterial sistólica quanto a diastólica 

apresentarem distribuição aproximadamente normal (Figura 8.1) a maioria dos clínicos encontra 

motivos de importância relevante para classificar arbitrariamente como hipertensos os adultos que 

manifestam pressão sistólica superior a 150 mm Hg e diastólica superior a 100 mm Hg.  

 

De modo análogo ao que acontece com a pressão arterial, muitos psicólogos fixam o limite 

inferior da inteligência normal no Q.I. (quociente de inteligência) 85 e classificam a deficiência 

mental nas classes branda (Q.I. entre 70 e 85), moderada (Q.I. entre 50 e 70) e grave (Q.I. menor 

do que 50), apesar de os valores de Q.I. terem distribuição aproximadamente normal. Os obstetras, 

por sua vez, acham conveniente grupar as gestantes de feto único em três classes: com menos de 37 

semanas de gestação, com 37 a 42 semanas e com 42 ou mais semanas de gestação. Esses exemplos 

encontram paralelo na exigência de uma estatura mínima para o ingresso nas Forças Armadas, 

apesar de não existir qualquer critério não-arbitrário para separar os seres humanos em indivíduos de 

estatura alta, média e baixa, tendo em vista que há uma gama contínua de valores que impedem o 

reconhecimento de classes de estaturas.  

Fig. 8.1. Histogramas das distribuições 
de uma amostra de 227 mulheres,  com 
idades variando de 30 a 39 anos, 
segundo a pressão sistólica (A) e 
diastólica (B). Adaptado de Hamilton 
et al. (1954).  
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Ainda no concernente aos caracteres quantitativos com distribuição normal ou 

aproximadamente normal é importante assinalar que o estado de normalidade, no sentido médico do 

termo, não pode ser atribuído aos indivíduos cujas medidas estão contidas no intervalo entre dois 

desvios padrão à direita e à esquerda da média. Apesar de tal intervalo incluir cerca de 95% dos 

valores da distribuição, isso não significa que ele contém os indivíduos normais sob o ponto de vista 

médico. De fato, se tomássemos a distribuição do Q.I. nas populações humanas e atribuíssemos 

inteligência normal aos indivíduos cujo Q.I. estivesse contido no intervalo entre dois desvios padrão 

à direita e à esquerda do Q.I. médio, chegaríamos à conclusão que estaríamos incluindo entre as 

pessoas de inteligência normal uma alta proporção de deficientes mentais, bem como de 

superdotados. Se o mesmo critério fosse aplicado para a pressão arterial, concluiríamos que somente 

casos graves de hipertensão e de hipotensão é que seriam rotulados como tendo esse distúrbio.  

 

CARACTERES SEMIDESCONTÍNUOS  

Certos caracteres contínuos apresentam distribuição contendo duas ou mais modas e uma ou 

mais antimodas, isto é, um ou mais intervalos de pequena freqüência entre as modas. Tais caracteres 

são denominados semidescontínuos porque, apesar de serem representados por variáveis contínuas, 

eles podem ser tratados como qualitativos, já que as antimodas permitem a separação de classes 

fenotípicas de uma maneira muitíssimo menos arbitrária do que aquelas que podem ser tentadas em 

relação aos caracteres com distribuição unimodal. Aliás, tal separação será tanto menos arbitrária 

quanto menor for a freqüência de indivíduos que ocorrem na(s) antimoda(s). Tomemos um exemplo 

para melhor entender o conceito de caráter semidescontínuo.  

Consideremos, inicialmente, o caso da reação gustativa à fenil-tio-uréia, também conhecida 

pela sigla PTC, tirada da designação inglesa phenyl-thio-carbamide. Há décadas se sabe que o 

grupamento químico =N-C=S dos compostos tio-uréicos, presentes em certos medicamentos e em 

numerosos vegetais, é capaz de provocar sensação gustativa amarga na maioria das pessoas (Fox, 

1932; Hopkins, 1942). Se, a partir de uma solução inicial com 1.300 mg de PTC por litro de água 

fervida, prepararmos uma série de 14 soluções, cada qual com a metade da concentração da solução 

anterior, poderemos dizer que cada solução conterá 
n2

600.2 mg de PTC por litro de água, com n 

assumindo valores de 1 a 14. Isso permitirá que as soluções sejam numeradas logaritmicamente em 

concentração decrescente de 1 a 14, ficando a solução 1 com 1.300 mg, a 2 com 650 mg, a 3 com 

325 mg de PTC por litro e assim por diante.  

Com o auxílio dessa série de soluções é possível testar a reação gustativa à PTC dos seres 

humanos empregando a técnica de Harris e Kalmus (1949), de acordo com a qual cada indivíduo 

deve iniciar o teste ingerindo 2 ml de água fervida e, sem seguida, a partir da solução 14, degustar 2 
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ml das outras soluções de PTC, na ordem crescente de concentração, até acusar que sentiu gosto 

amargo em uma delas. Quando isso ocorrer, a pessoa que estiver aplicando o teste deve fornecer oito 

copinhos ao indivíduo que está sendo testado, quatro dos quais contendo água fervida e os quatro 

restantes com a solução que ele reconheceu como tendo gosto amargo. No caso de o indivíduo que 

está sendo testado separar corretamente os copinhos de água daqueles contendo a solução de PTC, 

dir-se-á que o número dessa solução constitui seu limiar gustativo à PTC. Se a determinação for 

incorreta, em qualquer grau, deve-se prosseguir o teste com a solução seguinte. Por outro lado, se o 

indivíduo examinado não acusar gosto amargo mesmo ao tomar a solução 1 dir-se-á que seu limiar 

gustativo à PTC é menor do que 1 (< 1).  

A aplicação desse teste a 1.000 brasileiros caucasóides adultos e sadios (Beiguelman, 1964) 

permitiu constatar a distribuição representada pelo histograma da Figura 9.1. 

 

Fig. 9.1. Histograma da distribuição de 1000 brasileiros adultos e sadios segundo os limiares 
gustativos à PTC (Beiguelman, 1964). 
 

A natureza contínua da distribuição bimodal do caráter reação gustativa à PTC é óbvia, pois, 

teoricamente, é possível obter uma infinidade de diluições intermediárias a duas outras, que 

poderiam servir para discriminar, com precisão cada vez maior, limiares gustativos à PTC 

correspondentes a essas diluições. Por outro lado, é fácil distinguir no histograma da Figura 9.1 a 

existência de duas modas, representadas pelos limiares 1 e 9, bem como a presença de uma 

antimoda, que coincide com o limiar gustativo 5.  
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Tendo em vista a continuidade do caráter em estudo, tem-se que a distribuição bimodal da 

Figura 9.1 pode ser interpretada como decorrente da imbricação dos extremos de duas distribuições 

normais, com a extremidade superior de uma sobreposta à inferior de outra. Uma das distribuições 

corresponderia à dos indivíduos que podem ser classificados como insensíveis à PTC e a outra à 

daqueles classificados como sensíveis à PTC (Figura 10.1). A distribuição bimodal serve, pois, para 

indicar a existência de duas populações que, no caso, são a dos sensíveis e a dos insensíveis à PTC, 

com variações em cada uma delas, visto que ambas populações apresentam indivíduos mais 

sensíveis do que outros ao gosto amargo de PTC. A área de sobreposição, representada pela região 

antimodal, corresponde aos indivíduos que podem ser incluídos em uma ou outra das duas 

populações, isto é, entre os sensíveis ou entre os insensíveis à PTC. 

 

Fig. 10.1. Interpretação da distribuição bimodal do caráter reação gustativa à PTC. 

 

Como se pode ver, os riscos de uma classificação arbitrária restringem-se aos indivíduos da 

região antimodal da distribuição, porque em relação aos que estão afastados dela, a sua classificação 

em uma ou outra população é bastante natural. Mas, como já se mencionou no início do presente 

tópico, no caso dos caracteres semidescontínuos, a distribuição dos indivíduos em classes 

fenotípicas será tanto menos arbitrária quanto menor for a sua freqüência na antimoda, pois a 

arbitrariedade cometida depende do risco de erro resultante da inclusão dos indivíduos dessa região 

em uma ou outra população.  

Considerando que, de acordo com a Figura 9.1, a freqüência na antimoda é baixa (apenas 

1,6%), é claro que o erro cometido ao classificar os indivíduos pertencentes ao limiar antimodal 

(limiar 5) em uma ou outra população também será pequeno. Pode-se, por isso, aceitar que, entre os 

brasileiros caucasóides adultos e sadios, a classe fenotípica das pessoas sensíveis à PTC é composta 

por aquelas que sentem gosto amargo quando ingerem uma solução dessa substância em 

concentração igual ou inferior a 81,25 mg por litro de água (soluções 5 a 14). A classe fenotípica das 
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pessoas insensíveis à PTC deve incluir, por sua vez, os indivíduos que somente percebem o gosto 

amargo dessa substância em soluções nas quais ela se encontra em concentrações superiores a 81,25 

mg por litro (soluções 4, 3, 2 e 1), bem como aqueles que não sentem o sabor amargo da PTC 

mesmo quando ingerem uma solução contendo 1.300 mg dessa substância por litro de água (solução 

número1).  

Os dados expressos na Figura 9.1 permitem, ainda, estimar em 75,3% a freqüência de 

sensíveis à PTC entre os brasileiros caucasóides adultos e sadios, porque entre os limiares 5 e 14 

foram incluídos 753 dentre os 1.000 indivíduos examinados. Visto que, na mesma amostra, 247 

pessoas apresentaram limiar gustativo inferior a 5, isto é, estiveram contidas no intervalo < 1 a 4, 

pode-se estimar a freqüência de insensíveis à PTC nessa mesma população brasileira em 24,7%, 

com desvio padrão de 1,36%. (Por estarmos lidando com porcentagens, o desvio padrão é calculado 

como σ = 
000.1

7,243,75 × = 1,36). Aqui parece interessante assinalar que nem todas as populações 

humanas apresentam a antimoda coincidindo com a solução no 5 de PTC. Entre os negróides a 

solução antimodal é, geralmente, a de n° 3, enquanto que entre os mongolóides ela é, geralmente, a 

de no 4. Em amostras de pessoas desses grandes grupos raciais os sensíveis à PTC seriam, portanto, 

discriminados por essas soluções e não pela solução n° 5.  

Nem sempre a semidescontinuidade de um caráter é percebida, podendo isso depender 

simplesmente de um detalhe técnico. A velocidade com que a isoniazida é metabolizada pelos seres 

humanos constitui um bom exemplo para ilustrar essa afirmação. A isoniazida, também conhecida 

pela sigla INH, tirada da designação inglesa iso-nicotinyl hydrazine, é um medicamento com grande 

capacidade bacteriostática em relação ao Mycobacterium tuberculosis. Sua conversão em 

metabólitos inativos nos seres humanos mostra, entretanto, grande variação quanto à velocidade, a 

qual não depende da velocidade com que a INH é absorvida no intestino, de sua ligação com 

proteínas plasmáticas, da atividade glomerular, nem da velocidade de absorção tubular renal. A 

velocidade da inativação da INH depende unicamente da capacidade que o organismo tem de 

acetilar esse medicamento, transformando-o em acetil-isoniazida, com o auxílio de uma 

acetiltransferase hepática.  

Para detectar as diferenças individuais quanto à velocidade de acetilação de INH existem 

métodos colorimétricos relativamente simples (Eidus et al., 1973; Hodgkin et al., 1974), que 

medem, na urina, o percentual dessa substância acetilada in vivo, depois da ingestão de uma 

quantidade proporcional ao peso do corpo, isto é, 10 mg por kg de peso corporal. Se o teste 

colorimétrico for aplicado em seres humanos, tuberculosos ou não, duas ou três horas após a 

ingestão de INH, verificar-se-á que a distribuição das pessoas examinadas segundo o percentual de 

INH acetilada na urina será unimodal, sugerindo uma distribuição normal. É somente a partir de 4 
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horas após a ingestão de INH que os resultados do mesmo teste revelarão uma bimodalidade, a qual 

se acentuará bem em caucasóides e negróides quando o intervalo entre a ingestão de INH e a 

colheita de urina para o exame for de 8 horas. Para os japoneses e, talvez, para outros mongolóides, 

é melhor que esse intervalo seja de 10 horas (Garlipp et al., 1982). Tal bimodalidade, por sua vez, 

permitirá a discriminação de duas populações na espécie humana, representadas pelos fenótipos 

acetilador lento e acetilador rápido de INH. Como se vê, dependendo do momento do exame, a 

velocidade de acetilação da INH passa de caráter quantitativo a qualitativo, já que, em conseqüência 

da bimodalidade, a separação de suas classes fenotípicas torna-se possível com pouquíssima 

arbitrariedade.  

Fig.11.1. Histogramas das distribuições de 119 caucasóides (A) e 115 negróides (B) brasileiros 
tuberculosos segundo a porcentagem de isoniazida que acetilaram in vivo 8 horas após a ingestão de 

10 mg desse medicamento por kg de peso corporal (Beiguelman et al., 1977). 
 

A Figura 11.1 mostra os histogramas das distribuições de caucasóides e de negróides 

brasileiros com tuberculose pulmonar, segundo o percentual de INH que acetilaram in vivo oito 

horas depois de terem ingerido 10 mg desse medicamento por kg de peso corporal (Beiguelman et 

al., 1977). Nesses histogramas é fácil constatar que nos caucasóides a antimoda coincidiu com o 

intervalo entre 60% e 65% de INH acetilada in vivo, enquanto que entre os negróides esse intervalo 
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ficou entre 60% e 70%. Isso torna plausível aceitar que percentuais de INH acetilada iguais ou 

superiores a 65%, 8 horas após a sua ingestão, sirvam para classificar como acetiladores rápidos de 

INH tanto os caucasóides quanto os negróides. Evidentemente, os acetiladores lentos devem incluir 

aqueles que apresentarem percentuais de INH acetilada inferiores a 65% na urina colhida 8 horas 

após a ingestão de 10 mg de INH por kg de peso corporal. As distribuições da Figura 11.1 também 

permitem estimar que entre os caucasóides e negróides a proporção de acetiladores lentos é, 

respectivamente, 57% ± 4,5% e 50% ± 4,7%.  

Antes de encerrar o presente tópico é interessante assinalar que a determinação do fenótipo 

acetilador de INH tem grande importância prática na quimioterapia e quimioprofilaxia da 

tuberculose porque os acetiladores lentos desse medicamento, quando sob tratamento contínuo, 

estão sob risco cerca de 6 vezes maior do que os acetiladores rápidos de manifestar reações tóxicas a 

esse fármaco (geralmente neurite periférica e outros comprometimentos neurológicos). Esse risco 

pode ser bastante diminuído quando a INH é associada à vitamina B6. Os acetiladores rápidos, por 

sua vez, quando sob tratamento intermitente, respondem menos satisfatoriamente do que os lentos a 

essa terapia, necessitando receber INH em preparações de liberação lenta (Devadatta et al., 1960; 

Tuberculosis Chemotherapy Center, Madras, 1970, 1973).  

Também parece importante deixar claro, que, se um caráter semidescontínuo exibir duas 

antimodas e, portanto, três modas (distribuição trimodal), ele poderá ser interpretado como 

decorrente da imbricação de três distribuições. As duas antimodas separariam, pois, três populações.  

 

QUESTÕES E RESPOSTAS  

Q 1.Cite uma maneira arbitrária de classificar como qualitativos os caracteres temperatura corporal, 

pressão sistólica e glicemia em jejum.  

R 1. A temperatura corporal poderia ser classificada, por exemplo, em baixa, normal e febril. A 

pressão sistólica e a glicemia em jejum, por sua vez, poderiam ser classificadas, por exemplo, em 

alta, normal e baixa.  

Q 2. Dentre os caracteres quantitativos abaixo relacionados assinale aqueles que são merísticos: 

Glicemia  

Pressão sistólica ou diastólica  

Número de eritrócitos por mm3  

Hematócrito  

Hemoglobina corpuscular média  

Número de cristas dermopapilares na falange distal dos dedos  

Número de núcleos com cromatina X  

Temperatura corporal  
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R 2. O número de eritrócitos por mm3, o número de cristas dermopapilares na falange distal dos 

dedos e o número de núcleos com cromatina X são caracteres merísticos.  

Q 3. Tendo em vista que os caracteres merísticos são representados por variáveis descontínuas, por 

que razão não estão eles incluídos entre os caracteres qualitativos e sim entre os quantitativos?  

R 3. Porque eles não permitem uma distribuição em classes sem conexão entre si.  

Q 4. O histograma abaixo refere-se à distribuição de 100 pacientes de uma enfermaria de homens, 

distribuídos segundo os valores de glicemia em jejum. Apresente uma hipótese para explicar a razão 

de tal distribuição não ser unimodal. 

 

R 4. A distribuição observada, que sugere trimodalidade, deve decorrer do fato de os pacientes de 

enfermaria constituírem uma amostra heterogênea.  

Q 5. Ao investigar a velocidade de acetilação da isoniazida em 100 brasileiros, um pesquisador 

observou que 50% eram acetiladores lentos. Outro pesquisador, fazendo a mesma investigação em 

1.000 brasileiros, encontrou idêntica porcentagem. Visto que o primeiro investigador assinalou um 

desvio padrão de 5% e o segundo um desvio padrão de 1,58% quer-se saber a razão dessa diferença. 

R 5. A razão da diferença observada decorre do tamanho bem maior de uma das amostras. À medida 

que aumenta o tamanho amostral aumenta a precisão das estimativas.  

Q 6. As dosagens dos níveis sangüíneos de diaminodifenilsulfona em uma amostra de hansenianos, 

feitas 6 horas após a ingestão de 100 mg desse medicamento, mostraram que tais níveis tinham 

distribuição bimodal (Beiguelman et al., 1974). Uma das modas coincidiu com a concentração de 

3,5 a 4 µg/ml. a outra com a concentração de 5,5 a 6 µg/ml, enquanto que a antimoda coincidiu com 

a concentração de 4,5 a 5 µg/ml. Pode-se grupar os pacientes dessa amostra em duas classes, isto é, 

sulfonemia alta e sulfonemia baixa? Em caso afirmativo, acima de que concentração devem esses 

pacientes ser considerados como manifestando sulfonemia alta?  
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R 6. Sim; acima de 4,5 µg/ml.  

Q 7. Visto que a sensação amarga causada pela feniltiouréia é devida ao grupamento NCS, presente 

em substâncias que entram na composição de muitos vegetais, pode-se supor que haja indivíduos 

mais sujeitos à ação de substâncias de efeito antitireoideano comuns na natureza?  

R 7. Pode-se supor que os insensíveis à PTC estariam mais sujeitos à ação dessas substâncias por 

ingerirem maior quantidade delas, já que não detectariam seu sabor amargo.  
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CAPÍTULO 2. O ESTUDO DA TRANSMISSÃO HEREDITÁRIA DE 

CARACTERES FREQÜENTES 
 

 

Os caracteres qualitativos oferecem condições muito mais favoráveis do que os quantitativos 

para perceber o processo pelo qual se dá a sua transmissão hereditária. Tais condições decorrem da 

possibilidade de se investigar, em coleções de famílias, se as proporções observadas de indivíduos 

que manifestam esses caracteres estão ou não de acordo com a hipótese de que eles são 

conseqüência de determinantes genéticos contidos nos cromossomos - os genes - que mantêm a sua 

identidade através de gerações. Evidentemente, tal hipótese somente será aceita se existir um 

paralelismo entre a distribuição familial dos caracteres estudados e os fenômenos mitóticos e de 

redução meiótica, visto que os genes responsáveis pela manifestação desses caracteres devem estar 

contidos nos cromossomos.  

Esse tipo de investigação não pode ser realizado quando os caracteres são quantitativos, já 

que eles não admitem a separação dos indivíduos em classes distintas de um modo não-arbitrário. 

Contudo, a demonstração do mecanismo de transmissão hereditária dos caracteres qualitativos 

facilitará, como se verá ainda neste capítulo, a interpretação genética da variação quantitativa.  

 

TRANSMISSÃO MONOGÊNICA DE CARACTERES AUTOSSÔMICOS  

Consideremos um caráter que se manifesta sob formas alternativas freqüentes nas populações 

humanas, como é o caso dos grupos sangüíneos M, MN e N, descobertos por Landsteiner e Levine 

(1927a,b) e já mencionados no capítulo anterior. Tais grupos são decorrentes da presença, nas 

hemácias, dos antígenos M e N (grupo MN) ou de apenas um deles (grupo M ou grupo N). Um 

geneticista que desconhecesse o modo pelo qual esses grupos sangüíneos se manifestam poderia 

averiguar, inicialmente, se eles estão associados ao sexo, se dependem da idade das pessoas ou se é 

possível detectar fatores do ambiente que tenham grande influência na determinação desses 

fenótipos. Excluídas essas possibilidades, tal pesquisador poderia procurar verificar como os 

indivíduos de uma amostra de famílias coletadas de modo aleatório na população se distribuem 

segundo os grupos sangüíneos M, MN e N. A Tabela 1.2 apresenta o resultado desse tipo de 

investigação em 529 famílias.  
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Tabela 1.2. Distribuição de 529 famílias inglesas segundo os grupos sangüíneos M, MN e N. Entre 
parênteses estão assinalados os números esperados de acordo com a teoria genética. Extraído, com 

modificações, de Race e Sanger (1975). 
 

Casal Filhos 

Tipo No. M MN N Total 
M   × M 40 97 (98) 1* ( - ) - 98 

M   × N 62 - 132 (132) - 132 

M   × MN 162 203 (192,5) 182 (192,5) - 385** 

MN× MN 124 57 (69,75) 143 (139,5) 79 (69,75) 279*** 

MN× N 111 - 116 (119) 122 (119) 238**** 

N   × N 30 - - 67 (67) 67 

Total 529 357 574 268  

 

*Filho ilegítimo. 
**  χ2

(1)
 =  1,145; 0,20 < P < 0,30. 

*** χ2
(1)  = 3,645; 0,10 < P < 0,20. 

****χ2
(1)  = 0,151; 0,50 < P < 0,70. 

 

Na Tabela 1.2 é fácil constatar que, em vez dos seis tipos de casais ali assinalados, teria sido 

possível a distinção de nove se, além dos grupos sangüíneos M, MN e N fosse especificado o sexo 

dos cônjuges. Assim, entre cada casal discordante quanto a esses grupos sangüíneos seriam 

observadas duas alternativas, como se pode ver abaixo:  

Marido × Mulher 

                                                                           M × M 
M × N 
N × M 

M × MN 
MN × M 

MN × MN 
MN × N 
N × MN 
N × N 

Considerando, porém, que as proporções de indivíduos dos grupos M, MN ou N entre os 

filhos dos casais discordantes quanto a esses grupos sangüíneos não mostram diferenças 

significativas quando se comparam as duas alternativas de cada tipo dessas famílias, toma-se 

desnecessário, nesse caso, fazer a distinção dos casais levando em conta o sexo dos cônjuges.  

Diante dos dados da Tabela 1.2, o geneticista está em condições de pôr à prova a hipótese de 

que a determinação e a transmissão hereditária dos grupos sangüíneos M, MN e N é feita por genes 

localizados em um determinado par cromossômico. Além disso, levando em conta que esses grupos 

sangüíneos não mostram incidência preferencial por nenhum dos sexos, o geneticista pode 

complementar a sua hipótese especificando que o par cromossômico que contém os genes 
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responsáveis pela produção dos antígenos M e N nas hemácias é autossômico. Assim, cada 

autossomo de um par homólogo poderia conter um desses genes, mas nunca ambos 

simultaneamente.  

Esses genes, que podem ser designados por M e N, seriam formas alternativas de um 

determinante genético que ocupa o mesmo lugar (loco) em um cromossomo específico, no caso um 

autossomo. Considerando que os genes pertencentes a um mesmo loco são denominados alelos (do 

grego, allelon = cada outro), pode-se, pois, dizer que o gene M é um alelo do gene N e vice-versa, ou 

que os genes M e N constituem um par de alelos.  

Na hipótese proposta está implícita a admissão da existência de indivíduos em cujo cariótipo 

os homólogos de um par autossômico possuem alelos idênticos, no caso MM ou NN, bem como de 

indivíduos nos quais os cromossomos desse mesmo par possuem alelos diferentes, no caso MN. 

Quando um indivíduo apresenta um par de alelos idênticos ele é dito homozigoto, ou possuidor de 

genótipo homozigoto em relação ao loco desses genes. Se os alelos de um par forem diferentes, o 

indivíduo será dito heterozigoto em relação ao loco desses alelos. Os genótipos MM e NN são, pois, 

homozigotos, enquanto o genótipo MN é heterozigoto.  

Sabendo-se que os gametas contêm um número haplóide de cromossomos, pois incluem 

apenas um dos dois de cada par cromossômico, está claro que, de acordo com a hipótese em apreço, 

cada gameta somente poderá ser portador de um dos alelos, a menos, é claro, que haja, 

excepcionalmente, falta de disjunção cromossômica durante a meiose. Com a união dos gametas 

haverá a restauração do número diplóide de cromossomos e a recomposição dos pares de alelos no 

zigoto. Esta é, aliás, a famosa primeira lei de Mendel,  também conhecida como lei da segregação 

ou lei da disjunção ou, ainda, lei da pureza dos gametas, segundo a qual os caracteres hereditários 

são determinados por pares de genes, que segregam durante a formação dos gametas, voltando a se 

unir nos zigotos.(Gregor Johan Mendel, o pai da Genética, nasceu em 1822 e faleceu em 1884).  

Visto que, para explicar a determinação e a herança dos fenótipos alternativos, a hipótese 

aqui exposta leva em conta a atuação de um único fator, isto é, a ação de alelos pertencentes a um 

loco, e despreza não apenas o efeito do ambiente, mas também o de todos os outros genes de cada 

indivíduo, diz-se que ela é uma hipótese de herança monofatorial. Por outro lado, em relação ao 

mecanismo de transmissão hereditária, a mesma hipótese é dita de transmissão monogênica. 

Também é freqüente o emprego da expressão herança mendeliana como sinônimo tanto de herança 

monofatorial quanto de transmissão monogênica.  

Para que a hipótese de transmissão monogênica seja aceita é necessário demonstrar que, em 

conseqüência dos processos de redução cromossômica durante a meiose, os indivíduos com grupo 

sangüíneo MN, supostamente heterozigotos (genótipo MN) são capazes de produzir dois tipos de 

gametas em igual proporção, isto é, gametas com o gene M e gametas com o gene N em proporção 
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idêntica. Também é necessário demonstrar que os indivíduos homozigotos somente produzem um 

tipo de gameta, isto é, os indivíduos do grupo sangüíneo M, supostamente homozigotos MM, 

produziriam todos os gametas com o gene M, do mesmo modo que os do grupo sangüíneo N, 

supostamente homozigotos NN, produziriam todos os seus gametas com o gene N. 

Os dados familiais da Tabela 1.2 permitem aceitar a hipótese de transmissão monogênica 

porque:  

1. Os 40 casais M × M geraram apenas filhos com grupo sangüíneo M, já que se demonstrou 

que o único filho com grupo sangüíneo MN era ilegítimo. Pode-se, pois, admitir que os cônjuges 

com grupo sangüíneo M têm genótipo MM e que todos os seus gametas têm o gene M.  

2. Os 62 casais M × N geraram apenas filhos com grupo sangüíneo MN, o que satisfaz a 

hipótese de que a representação desses casais, segundo o genótipo, seja MM × NN. Pode-se, pois, 

admitir que todos os gametas dos cônjuges com genótipo MM têm o gene M, enquanto todos os 

gametas dos cônjuges com genótipo NN têm o alelo N, o que torna obrigatório a todos os filhos dos 

casais M × N terem grupo sangüíneo MN.  

3. Os 162 casais M × MN geraram filhos dos grupos sangüíneos M e N em proporções que 

não se desviam significativamente das esperadas segundo a hipótese de transmissão monogênica, 

isto é, 1:1. (A comprovação de que as proporções observadas não se desviam significativamente das 

esperadas de acordo com a hipótese genética é feita por intermédio do teste do qui-quadrado (χ2), 

cujo emprego é ensinado em qualquer livro elementar de estatística). De fato, de acordo com a 

hipótese genética a probabilidade de um gameta conter o gene M é 100% ou 1 entre os indivíduos do 

grupo sangüíneo M e 50% ou 0,5 entre os indivíduos do grupo sangüíneo MN, pois as pessoas com 

o genótipo MN devem produzir gametas com o gene M ou com o alelo N em proporções idênticas 

(50%). Em conseqüência disso, a probabilidade de encontro desses gametas, isto é, a probabilidade 

de casais M × MN originarem um zigoto com genótipo MM (grupo sangüíneo M) deve ser igual a 

50%, pois P = 1 × 0,5 = 0,5 ou 50%. Por raciocínio análogo concluímos que a probabilidade de os 

mesmos casais originarem um zigoto com genótipo MN (grupo sangüíneo MN) é idêntica à de 

gerarem um zigoto com genótipo MM.  

4. Os 124 casais MN × MN geraram filhos com grupos sangüíneos M, MN e N em 

proporções que não se desviaram significativamente de 1: 2: 1, isto é, 25% de filhos com grupo 

sangüíneo M, 50% com grupo sangüíneo MN e 25% com grupo sangüíneo N, que são as proporções 

esperadas segundo a hipótese de transmissão monogênica. De fato, segundo ela, a probabilidade de 

um gameta de um indivíduo do grupo sangüíneo MN conter o gene M é idêntica à probabilidade de 

ele conter o gene N (50% em cada caso), de sorte que existem as seguintes alternativas para a 

formação de zigotos, com as respectivas probabilidades (P):  
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Espermatozóide Óvulo Zigoto 
Gene P Gene P Genótipo P 
M 0,5 M 0,5 MM 0,25 
M 0,5 N 0,5 MN 0,25 
N 0,5 M 0,5 MN 0,25 
N 0,5 N 0,5 NN 0,25 

 

Como se pode ver, de acordo com a hipótese de transmissão monogênica os casais 

heterozigotos têm 50% de probabilidade de gerar filhos com o mesmo genótipo que eles, porque 

esses casais apresentam duas alternativas com probabilidades idênticas (25%) de dar origem a 

indivíduos heterozigotos.  

O cálculo das probabilidades dos três diferentes tipos de zigotos originados pelos casais  

MN × MN pode ser obtido, mais claramente, por intermédio de um quadro como o representado 

abaixo. Nesse quadro as quatro células mostram os tipos de zigotos oriundos do encontro dos 

gametas e, entre parênteses, as probabilidades com que eles ocorrem, as quais são o produto das 

probabilidades de ocorrência dos gametas, pois são acontecimentos independentes.   

Espermatozóides Óvulos 
M (0,50) N (0,50) 

M (0,50) MM (0,25)  MN (0,25) 
N (0,50) MN (0,25) NN (0,25) 

 

5. Os 111 casais MN × N geraram filhos dos grupos sangüíneos MN e N em proporções que 

não se desviaram significativamente de 1:1. Tal resultado também está de acordo com a hipótese de 

transmissão monogênica, a qual estabelece que a probabilidade de um gameta conter um gene M é 

idêntica à de ele conter um gene N (50%). Desse modo, os casais MN × N (MN × NN) têm 50% de 

probabilidade de originar um zigoto MN e 50% de probabilidade de dar origem a um zigoto NN.  

6. Os 30 casais N × N geraram apenas filhos com grupo sangüíneo N, o que também está de 

acordo com a hipótese de transmissão monogênica, isto é, de que todos os gametas dos indivíduos 

homozigotos NN contêm o gene N.  

Os dados da Tabela 1.2, além de permitirem a aceitação da hipótese de transmissão 

monogênica, levam à conclusão de que os alelos responsáveis pelos fenótipos M, MN e N devem 

estar contidos em um loco de um autossomo. Aliás, foram estudos familiais como o aqui exposto 

que deram o primeiro passo para se chegar ao conhecimento atual de que o loco dos genes do 

sistema MN está no braço inferior do cromossomo 4, mais precisamente na região 4q28-q31.1. 

O exposto até agora no presente tópico, a respeito da transmissão hereditária monogênica de 

caracteres autossômicos levando em conta um par de alelos freqüentes, pode, pois, ser generalizado 

e resumido. Assim, designando um par de alelos autossômicos freqüentes por A e a, teremos que os 

genótipos AA, Aa e aa se distribuirão de modo idêntico nos indivíduos de ambos os sexos. Isso 

}0,50 
505050
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permitirá a distinção de seis tipos de casais, quando não se especifica o sexo dos cônjuges (AA × AA, 

AA × Aa, AA × aa, Aa × Aa, Aa × aa e aa × aa), cujos filhos terão os genótipos assinalados na 

Tabela 2.2.  

Tabela 2.2. Freqüências genotípicas esperadas, em porcentagem, na prole de casais quando se levam 
em conta os alelos autossômicos A, a,  freqüentes na população de onde procedem os casais. 

 

Filhos 
Casal 

AA Aa aa 

AA × AA 100 - - 
AA × Aa 50 50 - 
AA × aa - 100 - 
Aa × Aa 25 50 25 
Aa × aa - 50 50 
aa × aa - - 100 

 

Antes de se encerrar este tópico vale a pena ressaltar que, dentre os casais assinalados nas 

Tabelas 1.2 e 2.2, apenas aqueles que incluem pelo menos um cônjuge heterozigoto (MN ou Aa) são 

capazes de fornecer informação sobre a segregação gênica durante a formação dos gametas, sendo 

os casais formados por dois cônjuges heterozigotos (MN × MN ou Aa × Aa) os que permitem 

inferência mais completa a respeito dessa segregação estabelecida na primeira lei de Mendel. É por 

isso que as proporções 1:1 e 1:2:1, observadas, respectivamente, entre os filhos de casais que 

incluem um cônjuge ou ambos os cônjuges com heterozigose de um gene autossômico, são ditas 

proporções mendelianas. Também, vale a pena assinalar que, com base na inferência estatística, a 

investigação da transmissão hereditária de caracteres qualitativos somente é possível se eles se 

apresentarem, no mínimo, sob duas formas alternativas. Realmente, se, por exemplo, todos os seres 

humanos manifestassem grupo sangüíneo M seria impossível investigar, por intermédio do estudo 

de famílias, o modo pelo qual ele é transmitido através de gerações, nem chegar ao conceito de gene 

obtido por inferência estatística. De fato, com base nesse método, aceita-se o gene como sendo um 

determinante genético dos cromossomos que, em formas alternativas, é responsável pelas 

diferenças em um determinado caráter.  

 

DOMINÂNCIA E RECESSIVIDADE  

Nem sempre existem técnicas adequadas para distinguir o efeito de dois alelos em indivíduos 

heterozigotos, de modo que esses últimos e um dos homozigotos são indistingüíveis. Assim, por 

exemplo, se não conhecêssemos a aglutinina anti-N, os seres humanos somente seriam tipados à 

custa do anti-soro anti-M em M+ e M-. Os indivíduos M- corresponderiam aos homozigotos NN, 

enquanto que os M+ incluiriam os genótipos MM e MN, que não podem ser diferenciados quando se 

dispõe apenas do anti-soro anti-M.  
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Em situações como essas, em que um par de alelos qualquer A,a se associa em genótipos AA 

e Aa, impossíveis de serem distinguidos, o que determina a classificação dos indivíduos em duas 

classes fenotípicas, A (genótipos AA e Aa) e não-A (genótipo aa), diz-se que o fenótipo A é 

dominante e o não-A é recessivo. Nesses casos, o genótipo desconhecido dos indivíduos com 

fenótipo dominante costuma ser expresso pela notação genérica A_ , na qual o traço significa que o 

alelo do gene A pode ser idêntico a ele ou dele diferir, isto é, o genótipo A_  pode ser AA ou Aa. Na 

ausência de relação de dominância e recessividade entre os fenótipos, como no caso dos grupos 

sangüíneos M, MN e N, diz-se que há codominância.  

Usando os dados da Tabela 1.2 podemos verificar como seria a distribuição de famílias 

coletadas aleatoriamente segundo os grupos sangüíneos do sistema MN se não tivéssemos à 

disposição o anti-soro anti-N (Tabela 3.2). A simples observação dos dados da Tabela 3.2 nos 

revela, sem necessidade de testes estatísticos, que o caráter em estudo apresenta uma associação 

familial, pois a proporção de indivíduos M entre os filhos depende da ocorrência desse fenótipo nos 

genitores. De fato, 100% dos filhos dos casais M- × M- também foram M-, enquanto que entre os 

casais M+ × M- a proporção de filhos M- baixou para 33%, diminuindo para 10% entre os casais 

M+ × M+. Aqui parece pertinente assinalar que os casais M+ × M- não foram separados segundo o 

sexo dos cônjuges porque as proporções de indivíduos M+ e M- entre os filhos dos casais formados 

por marido M+ e mulher M- não diferiu significativamente daquelas observadas entre os filhos de 

casais compostos por marido M- e mulher M+. 

  

Tabela 3.2. Como seria a distribuição das 529 famílias da Tabela 1.2 se as hemácias de seus 
componentes tivessem sido tipadas apenas com o anti-soro anti-M. Entre parênteses estão 
assinalados os números esperados de acordo com a teoria genética. 

Casal Filhos 
Tipo No. M+ M- Total 

M+ × M+ 326 683 (684) 79 (78) 762 
M+ × M- 173 248 (252) 122(118) 370 
M- × M- 30 - 67 (67) 67 

Total 529 931 268 1199 
  

Essa associação familial é, evidentemente, uma indicação de que esses grupos sangüíneos 

podem ser hereditários, mormente porque, como já se mencionou no tópico anterior, não foram 

detectados fatores do ambiente capazes de influenciar a sua manifestação. Assim, ao notar que um 

dos tipos de casais (M- × M-) tem 100% de seus filhos com o mesmo fenótipo M, passa a ser 

permissível supor que tal fenótipo é recessivo e determinado por um gene a em homozigose 

(genótipo aa). Tal gene deve ser considerado autossômico porque os grupos M+ e M- não estão 
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associados ao sexo. O fenótipo M+ seria, pois o fenótipo dominante e uma conseqüência da 

homozigose do gene A, alelo de a (genótipo AA), ou de heterozigose desses genes (genótipo Aa).  

Nesse contexto, os casais M+ × M- devem incluir duas classes de casais, do ponto de vista 

genotípico (AA × aa e Aa × aa). Visto que somente os casais Aa × aa dão origem a filhos M+ (Aa) e 

M- (aa) com a mesma probabilidade (50%), enquanto todos os filhos dos casais AA × aa são M+ 

(Aa), está claro que o percentual de indivíduos M- entre os filhos de casais M+ × M- tem que ser 

menor que 50%, o que, de fato, foi observado (33%).  

Os casais M+ × M+, por sua vez, devem, de acordo com a hipótese genética, incluir três tipos 

de casais quanto ao genótipo (AA × AA, AA × Aa e Aa × Aa) dos quais apenas um tipo (Aa × Aa) tem 

25% de probabilidade de dar origem a filhos M-, isto é, com genótipo aa. Disso resulta, portanto, 

que, entre os filhos de casais M+ ×  M+ o percentual esperado de indivíduos M- deve ser inferior a 

25 %, o que, de fato, se observou (10%).  

A aceitação completa da hipótese monogênica, estabelecida com base na distribuição 

familial observada, será alcançada se, na prole de casais M+ × M- e M+ × M+ nos quais os cônjuges 

M+ são filhos de um genitor M (pai ou mãe), as proporções fenotípicas não se desviarem 

significativamente das esperadas segundo a referida hipótese. Isso porque, se a hipótese monogênica 

estiver correta, um indivíduo M+ cujo pai ou mãe é M- deve ser, seguramente, heterozigoto Aa, pois 

esse indivíduo recebeu, com certeza, um gene a do genitor M (aa). Em conseqüência, quando 

heterozigotos M+ (Aa) são casados com pessoas M- (aa) eles devem gerar filhos M+ (Aa) e M- (aa) 

na razão mendeliana de 1:1. Os casais M+ × M+ que são Aa × Aa devem, por sua vez, gerar filhos 

M+ e M- na razão 3: 1 porque as proporções genotípicas esperadas são AA : Aa : aa :: 1: 2: 1, de 

sorte que a distribuição fenotípica será A_: aa :: 3: 1 pois os indivíduos com genótipo AA não se 

distinguem daqueles com genótipo Aa. A razão 3: 1 também é chamada de razão mendeliana.  

Com a aplicação de conhecimentos elementares de Genética de Populações, a serem 

fornecidos em capítulos do volume do mesmo autor sobre essa especialidade, a hipótese monogênica 

também poderia ser aceita antes de demonstrar as razões 1: 1 e 3: 1 de indivíduos M+ e M- na prole, 

respectivamente, de casais M+ × M- e M+ × M+ cujos cônjuges M+ são filhos de pai ou mãe M-. 

Isso porque, com conhecimentos de Genética de Populações podemos estimar com grande precisão 

o número esperado de filhos M+ e M- nos três tipos de casais, como se fez na Tabela 3.2. Nessa 

tabela pode-se constatar que os números observados estão extremamente próximos dos esperados 

segundo a hipótese monogênica, o que nos permite atribuir a associação familial encontrada à ação 

de um par de alelos autossômicos.  

Um outro exemplo, que serve para ilustrar bem o modo pelo qual, a partir de dados familiais, 

se infere o mecanismo de transmissão monogênica de caracteres freqüentes com relação de 
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dominância e recessividade, pode ser extraído do nosso conhecimento a respeito do sistema 

sangüíneo Rh. Assim, consideremos os dados da Tabela 4.2 a respeito da distribuição de 100 

famílias caucasóides segundo os grupos sangüíneos Rh, classificados com o auxílio de um único 

anti-soro, o anti-soro anti-Rho, também chamado de anti-D.  

 
Tabela 4.2. Distribuição de 100 famílias norte-americanas segundo os grupos sangüíneos Rh+ e Rh- 
(Wienner, 1946). Entre parênteses estão assinalados os números esperados de acordo com a teoria 

genética. 
Casal Filhos 

Tipo No. Rh+ Rh- Total 
Rh+ × Rh+ 73 248 (242,4) 16 (21,6) 264* 
Rh+ × Rh- 20 54 (55,0) 23 (22,0) 77** 
Rh- × Rh- 7 - 34 (34,0) 34 

Total 100 302 73 375 
* χ2

(1)
 =  1,581; 0,20 < P < 0,30. 

** χ2
(1)  = 0,064;  P = 0,80. 

 
Na Tabela 4.2 é flagrante a associação familial dos grupos sangüíneos Rh+ e Rh-, pois todos 

os filhos dos casais Rh- x Rh- são, também, Rh-, enquanto que os casais discordantes quanto a 

reação de suas hemácias ao anti-soro anti-Rho (casais Rh+ × Rh-) geraram mais filhos Rh- (29,9%) 

do que os casais do tipo Rh+ × Rh+ (6,1 %). Pode-se, portanto, admitir que o fenótipo Rh- é 

recessivo em relação ao fenótipo Rh+ e supor a existência de um par de alelos responsáveis pela 

determinação desses fenótipos. De acordo com a hipótese de transmissão monogênica tais alelos, 

que costumam ser representados pelas letras D,d, devem ser autossômicos, porque os grupos 

sangüíneos Rh+ e Rh- não estão associados ao sexo. Ainda de acordo com tal hipótese os indivíduos 

Rh- são os homozigotos dd, enquanto que os Rh+ incluem os homozigotos DD e os heterozigotos 

Dd .  

Essa hipótese encontra apoio nas comparações entre os números observados de filhos Rh+ e 

Rh- nos três tipos de famílias, e os esperados com base no conhecimento de Genética de Populações. 

Como se pode constatar na Tabela 4.2, as diferenças entre esses números são tão pequenas que 

tornam desnecessário o uso de métodos estatísticos para demonstrar que elas nada mais representam 

que desvios casuais.  

Aqui é interessante assinalar que, atualmente, sabemos que o alelo d  não existe. O que existe 

é um loco do gene D, denominado RHD, responsável pela produção de antígeno D, bem como 

mutações que impedem a produção desse antígeno (D-negativo ou Rh-negativo). É, por isso, que o 

suposto antígeno d nunca foi encontrado. Entretanto, por ser o fenótipo D-negativo recessivo, seu 

genótipo pode continuar a ser representado por dd, o que equivale a dizer que os indivíduos D-

positivo podem continuar tendo seu genótipo representado por DD ou Dd, conforme sejam 

homozigotos ou heterozigotos. 
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A constatação de que um caráter qualitativo mostra associação familial é uma condição 

necessária, mas não suficiente, para que se suponha que ele é hereditário, pois tal tipo de associação 

pode ser conseqüência, predominantemente, de condições do ambiente. De fato, exagerando um 

pouco no exemplo, suponhamos que alguém quisesse analisar a distribuição familial do caráter lavar 

as mãos antes das refeições nas formas alternativas lavar e não lavar. Se essas alternativas forem 

representadas por L e N, respectivamente, têm-se, na hipótese de não haver influência do sexo sobre 

elas, que uma amostra aleatória de famílias coletadas em uma população permitiria o grupamento de 

três tipos de casais L × L, L × N e N × N. 

O resultado mais provável nas famílias assim grupadas é que os indivíduos L ocorram em 

maior proporção entre os filhos de casais L × L e em menor proporção entre os filhos de casais  

N × N, o inverso sendo observado quando se trata de indivíduos N. Os casais L × N, por sua vez, 

mostrariam proporção intermediária de filhos L e N. Apesar dessa associação familial, seria ilógico 

tentar responsabilizar um componente genético importante pela determinação dos fenótipos L e N, 

além do que, seria necessário provar que as proporções observadas dos fenótipos alternativos entre 

os filhos dos diferentes tipos de casais não se desviam significativamente das proporções esperadas 

segundo uma hipótese genética. Em outras palavras, um caráter pode ser familial sem ser 

hereditário, apesar de todo o caráter hereditário ser, obrigatoriamente, familial.  

Aproveitando essa discussão terminológica, vale a pena assinalar que nem todo caráter 

genético é hereditário, apesar de o inverso ser verdadeiro, isto é, todo o caráter hereditário, além 

de familial, é genético. Realmente, a síndrome de Klinefelter ou a síndrome de Turner, por exemplo, 

são caracteres genéticos, pois são conseqüência de alterações cromossômicas e, portanto, do 

material genético. No entanto, elas são esporádicas, isto é, não mostram recorrência familial, nem 

são transmissíveis hereditariamente, pois as pessoas que manifestam essas síndromes são estéreis. 

Finalmente, ainda no concernente à terminologia, é importante lembrar que o termo congênito 

significa apenas presente ao nascer ou nascido com o indivíduo, não devendo ser empregado como 

sinônimo de genético. De fato, são numerosos os defeitos anatômicos detectados em recém-nascidos 

que são causados por fatores do ambiente, como infecções (rubéola, citomegalovirus, Herpes 

hominis, Toxoplasma gondii, Treponema pallidum etc.), raios X em uma ou mais ocasiões durante 

os três primeiros meses de gravidez, ou ingestão de medicamentos ou drogas, inclusive álcool, pela 

gestante. O curioso é que muitas anomalias congênitas de etiologia exógena podem mimetizar 

defeitos genéticos e, quando isso é detectado, diz-se que tal anomalia constitui uma fenocópia. A 

fenocópia resulta, pois, de um genótipo que é capaz de interagir com um ambiente mais comum para 

produzir um fenótipo normal, mas que acaba produzindo um fenótipo anômalo em um ambiente que 

foi alterado.  
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PLEIOTROPIA  
A dominância e a recessividade são características dos fenótipos e não dos genes. Apesar de 

na literatura específica haver referências freqüentes a genes dominantes e recessivos elas devem ser 

encaradas como uma maneira sintética de expressão mas, de qualquer modo incorreta, porque os 

genes podem manifestar o fenômeno da pleiotropia (do grego, pleión = maior número), isto é, eles 

podem ter efeitos múltiplos. Em conseqüência disso, um ou mais caracteres determinados por um 

certo gene podem ser recessivos enquanto outro ou outros, que dependem do mesmo gene, são 

dominantes ou codominantes.  

 Os múltiplos efeitos do gene que determina a produção da hemoglobina S (gene βS) 

propiciam uma demonstração indiscutível de que a dominância e a recessividade são propriedades 

dos fenótipos. Realmente, tais características não podem ser transferidas aos genes sob pena de, em 

estudos familiais sobre os efeitos do gene βS, atribuir-lhe dominância, quando investigamos a 

presença da hemoglobina S, e, simultaneamente, recessividade, quando analisamos a manifestação 

de anemia falciforme, já que a maioria dos heterozigotos βAβS, representados, mais simplesmente, 

por AS é composta de indivíduos assintomáticos. Além disso, levando em conta a presença e a 

ausência da hemoglobina normal do adulto nas hernácias dos indivíduos com hemoglobina S, ainda 

haveria a possibilidade de ser atribuída codominância ao gene S, pois é factível a detecção de 

heterozigotos AS.  

Para os leitores não familiarizados com a hemoglobina S e os seus efeitos, cremos valer a 

pena a leitura das informações abaixo, porque elas serão de utilidade em outros tópicos deste 

capítulo. Os leitores que já conhecem o assunto podem, é claro, passar, imediatamente, para o tópico 

seguinte. 

As moléculas da hemoglobina humana são compostas por quatro cadeias polipeptídicas 

(globinas, cujas seqüências de aminoácidos são bem conhecidas), cada uma das quais está ligada a 

um grupo prostético contendo ferro (ferroprotoporfirina IX ou heme). Cerca de 75% da 

hemoglobina da maioria dos recém-nascidos é do tipo fetal (hemoglobina F), em cujas moléculas a 

fração globina é composta por duas cadeias alfa, com 141 aminoácidos, e duas cadeias gama, com 

146 aminoácidos, sendo, por isso, a molécula de hemoglobina F representada por α2γ2. Praticamente 

todo o restante da hemoglobina dos recém-nascidos normais é a hemoglobina A, cuja molécula é 

composta por duas cadeias alfa e duas beta (α2β2), tendo as cadeias beta o mesmo número total de 

aminoácidos que as cadeias gama. O nível de hemoglobina F decresce muito rapidamente depois do 

nascimento, de modo que, aos seis meses de idade, uma criança normal apresenta menos que 1 % 

dessa hemoglobina. Daí por diante os seres humanos passam a ser adultos do ponto de vista 

hemoglobínico e possuem, normalmente, 97% a 99% de hemoglobina A e 1 % a 3% de 

hemoglobina A2, cujas moléculas são constituídas, na sua fração globina, por duas cadeias alfa e 
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duas delta (α2δ2). As cadeias delta, do mesmo modo que as beta e gama contêm, cada qual, 146 

aminoácidos.  

             Em populações negróides e em algumas populações caucasóides da Sicília, Grécia, Turquia 

e países árabes, bem como na Índia, existe uma alta freqüência de pessoas com um outro tipo de 

hemoglobina, a hemoglobina S, a qual resulta da substituição do ácido glutâmico, que ocupa a 

posição 6 nas cadeias beta de hemoglobina A, por outro aminoácido, a valina. No Brasil a 

freqüência de negróides com hemoglobina S oscila entre 6% e 10%, mas em algumas populações 

africanas e de países próximos ao Mediterrâneo a prevalência de pessoas com esse tipo de 

hemoglobina pode atingir 40%. Essa única alteração torna a hemoglobina S muito menos solúvel do 

que a hemoglobina A (20% da solubilidade dessa última), ficando essa diminuição da solubilidade 

extremamente acentuada quando a hemoglobina S é desoxigenada. De fato, em condições 

oxigenoprivas a solubilidade da hemoglobina S reduz-se a 1% da que ela apresenta quando 

oxigenada, ficando em evidência a agregação de suas moléculas em polímeros muito longos, que 

geram fibras de hemoglobina, as quais são responsáveis pela deformação das hemácias, muitas 

vezes de forma irreversível. Esse fenômeno é denominado falciformação, porque as hemácias com 

hemoglobina S, ao ficarem deformadas, adquirem o aspecto de foice. A falciformação pode ocorrer 

espontaneamente ou ser provocada por fatores predisponentes, dentre os quais os mais importantes 

são a hipoxemia, a acidose, a desidratação e a vasoconstricção.  A palavra falciformação origina-se 

do latim, falx = foice. O mesmo fenômeno recebe, em inglês, a denominação sickling, derivado de 

sickle = foice, que serviu para designar a hemoglobina causadora da anemia falciforme 

(hemoglobina siclêmica ou hemoglobina S). 

A transmissão hereditária da hemoglobina S é monogênica autossômica, e explicada pela 

existência de um alelo βS do gene βA, sendo este último responsável pela produção de cadeias beta 

normais de globina. De modo simplificado, a notação desses alelos pode ser escrita, 

respectivamente, como S e A. Nos indivíduos que são homozigotos do gene S (genótipo SS) não 

existe síntese de hemoglobina A porque todas as suas cadeias beta de globina contém valina na 

posição 6 em vez do ácido glutâmico. Tais indivíduos manifestam a anemia falciforme ou anemia 

siclêmica. Antes de se conhecer a existência da hemoglobina S, o médico brasileiro Jessé Accioly 

apresentara, em 1947, de modo completo, a hipótese monogênica a respeito do mecanismo de 

transmissão hereditária da anemia falciforme (Accioly, 1947). Lamentavelmente, o trabalho de 

Accioly, publicado nos Arquivos da Universidade da Bahia, não teve divulgação adequada. Por 

isso, não apenas os meios científicos internacionais, mas também os nacionais, ignoraram a sua 

obra, atribuindo apenas ao grande geneticista norte-arnericano James Neel (1947,1949) as glórias da 

descoberta da transmissão hereditára da anemia falciforme que deveriam ter sido divididas entre 

ambos.   
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Fig.1.2. Quadro clínico-patológico da anemia falciforme. 

 

O quadro clínico da anemia falciforme é exuberante, como se pode constatar na Figura 1.2, 

pois os pacientes sofrem crises hemolíticas, associadas a infecções, e crises trombóticas, em 

conseqüência da facilidade de aglutinação intravascular das hemácias falciformes, disso resultando 

infartos e comprometimento funcional de vários órgãos, bem como sintomatologia dolorosa, 

principalmente dos ossos longos, articulações e caixa torácica, além de anemia (7 a 8 g% de 

hemoglobina) com todas as suas conseqüências. As crianças com anemia falciforme que ainda 

possuem baço, pois nos pacientes com essa doença ocorre atrofia desse órgão ou autosplenectomia 

(do grego, splen = baço), podem sofrer crise de seqüestramento, isto é, um súbito aumento do baço e 

do fígado, com queda aguda do hematócrito.  

As complicações clínicas provocadas pela anemia falciforme não se manifestam nos 

primeiros meses de vida porque, nessa fase, os homozigotos SS estão protegidos pelos altos 

percentuais de hemoglobina F nas hemácias. Os problemas começam à medida que os níveis de 

hemoglobina fetal diminuem. Apesar de muitos pacientes com anemia falciforme exibirem níveis de 

hemoglobina F que variam entre 10% e 20%, eles também não estão livres das crises decorrentes de 

falciformação, porque a distribuição dessa hemoglobina nas hemácias não é homogênea, mas 

concentrada em clones celulares (Rucknagel, 1975).  
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Os heterozigotos βA
β

S ou, mais simplesmente, AS, conhecidos como portadores do traço 

siclêmico ou de siclemia são, freqüentemente, assintomáticos, porque suas hemácias, com cerca de 

40% de hemoglobina S, requerem tensões de oxigênio muito baixas para que ocorra falciformação. 

Contudo, na presença de fatores predisponentes à produção de hemácias falciformes, os portadores 

de siclemia podem manifestar as mesmas complicações crônicas que os pacientes com anemia 

falciforme ou sofrer complicações agudas que podem ser letais. Na literatura pertinente não são 

poucas as descrições de acidentes fatais com heterozigotos AS em conseqüência de anestesia geral, 

vôo em avião não pressurizado ou excesso de esforço físico.  

A identificação da hemoglobina S pode ser feita em qualquer idade por intermédio da 

eletroforese mas, após os seis meses de idade, ela pode ser realizada de maneira muito mais fácil 

pelo emprego de um teste de solubilidade, que se baseia no fato de a hemoglobina S tornar-se 

insolúvel quando tratada por agentes redutores (Louderback et al., 1974). Uma técnica menos 

precisa, mas muito simples, para identificar a presença de hemoglobina S nas hemácias consiste em 

provocar a falciformação in vitro pela mistura de uma gota de sangue oxalatado com outra de um 

agente redutor  (metabissulfito de sódio a 2%) sobre uma lâmina de microscopia coberta por uma 

lamínula com seus bordos lutados (Daland e Castle, 1948). A lâmina é mantida à temperatura 

ambiente e examinada após 30 minutos.  

 
ALELOS MÚLTIPLOS OU POLIALELISMO  

O reconhecimento de que o gene S determina uma alteração da estrutura das cadeias 

polipeptídicas beta que constituem a hemoglobina A permite aceitar, também, que esse alelo é um 

gene A alterado ou, como se diz em Genética, que o gene S é o resultado de um gene A que sofreu 

mutação, razão pela qual ele transmite uma informação genética modificada. Nesse contexto, pode-

se logo imaginar que se o gene A for capaz de sofrer outras alterações casuais, diferentes daquela 

que resultou no gene S, originar-se-ão outros alelos por mutação. 

De fato, um ano após a descrição da hemoglobina S por Pauling et al. (1949), Itano e Neel 

(1950) descreveram outra variante, que passou a chamar-se hemoglobina C, a qual é resultado da 

substituição do ácido glutâmico da posição 6 da cadeia beta de globina por lisina. Logo em seguida, 

Itano (1951) identificou a hemoglobina D, denominada atualmente D Punjab, que é o resultado da 

substituição do ácido glutâmico da posição 121 da mesma cadeia beta por glutamina. Presentemente 

já foram detectadas centenas de mutações resultantes de substituição de um aminoácido da cadeia 

beta de hemoglobina. Aliás, atualmente, se sabe que todos esses alelos pertencem a um loco do 

braço superior do cromossomo número 11, situado, mais precisamente, na posição 11 p15.5. 

Visto que as mutações gênicas são conseqüência de alterações submicroscópicas casuais do 

material cromossômico, é claro que elas podem ocorrer durante a multiplicação tanto das células 

36



 
34 

somáticas quanto das germinativas. Do ponto de vista genético, porém, somente têm importância 

essas últimas, porque as mutações somáticas, apesar de poderem ter reflexo a nível individual, não 

permitem, como as mutações gaméticas, a introdução de novas formas alélicas na população por 

transmissão hereditária.  

Evidentemente, o conhecimento de que um gene pode ter mais de um alelo, isto é, de que 

existe um polialelismo, não afeta a interpretação monogênica que se dá aos caracteres por eles 

determinados, pois, no caso de caracteres autossômicos, somente se admite um par desses alelos nas 

células somáticas de um indivíduo e apenas um desses alelos em cada um de seus gametas. Desse 

modo, quando se leva em conta três dos alelos responsáveis pela produção de cadeias beta de 

hemoglobina, como, por exemplo, os alelos A, S e C, poderemos grupar os seres humanos segundo 6 

genótipos, três dos quais homozigotos (AA, SS e CC) e três heterozigotos (AS, AC e SC). Além 

disso, tem-se que casais AS × AC geram filhos com genótipos AA, AS, AC e SC em proporções 

iguais. Quando se leva em conta quatro desses alelos, como, por exemplo, os alelos A, S, C e D, o 

número de genótipos possíveis passa a ser 10, quatro dos quais homozigotos (AA, SS, CC e DD) e 

seis heterozigotos (AS, AC, AD, SC, SD e CD). De maneira geral, pode-se dizer que com n alelos o 

número de genótipos possíveis é calculado a partir de  
2

)1( −
+

nn
n , que equivale a 

2

2nn + . 

No caso de alelismo múltiplo o número de classes fenotípicas dependerá das relações de 

dominância e recessividade existentes entre os caracteres alternativos. Para exemplificar, 

consideremos o caso dos grupos sangüíneos do sistema ABO, descobertos por Landsteiner 

(1900,1901), os quais, de acordo com a concepção clássica, podem ser explicados pela admissão da 

existência de três alelos, ou seja, um gene A, responsável pela produção de antígeno A, um gene B, 

determinador da produção de antígeno B, e um gene O, que condiciona a ausência de antígenos A e 

B. Com base em tal modelo tem-se, portanto, a possibilidade de encontro dos seis genótipos 

seguintes entre os seres humanos, AA, AO, BB, BO, AB e OO.  

Considerando, porém, que, tanto a produção de antígeno A quanto a de antígeno B são 

fenótipos dominantes em relação à ausência de produção desses antígenos, mantendo os dois 

primeiros relação de codominância entre si, o número de classes fenotípicas fica reduzido a quatro. 

Assim, os genótipos AA e AO constituem uma classe fenotípica (grupo A), os genótipos BB e BO 

constituem outra (grupo B), enquanto que os genótipos AB e OO determinam cada qual, uma outra 

classe fenotípica (grupos AB e O, respectivamente). 

A Tabela 5.2, que mostra as proporções fenotípicas e genotípicas esperadas na prole de 

casais classificados segundo os grupos sangüíneos do sistema ABO clássico, foi preparada para 

ilustrar que, mesmo quando há relações de dominância e recessividade, o alelismo múltiplo também 

não afeta a interpretação monogênica.  
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Tabela 5.2. Proporções fenotípicas e genotípicas em porcentagem esperadas na prole de casais 
classificados segundo os grupos sangüíneos do sistema ABO clássico. 

 
Casal A B AB O 

Fenótipo Genótipo AA AO Total BB BO Total AB OO 

AA × AA 100 - 100 - - - - - 

AA ×AO 50 50 100 - - - - - 
 

A × A 

AO ×AO 25 50 75 - - - - 25 
AA × BB - - - - - - 100 - 
AA × BO - 50 50 - - - 50 - 

AO × BB - - - - 50 50 50 - 

 
 

A × B 

AO × BO - 25 25 - 25 25 25 25 
AA  × AB 50 - 50 - - - 50 - A × AB 
AO  × AB 25 25 50 - 25 25 25 - 

AA  × OO - 100 100 - - - - - A × O 

AO × OO  50 50 - - - - 50 
BB × BB - - - 100 - 100 - - 
BB × BO - - - 50 50 50 - - 

 

B × B 

BO × BO - - - 25 50 75 - 25 
BB × AB - - - 50 - 50 50 - B × AB 

BO × AB - 25 25 25 25 50 25 - 
AB × AB AB × AB 25 - 25 25 - 25 50 - 

AB × O AB × OO - 50 50 - 50 50 - - 
O × O OO × OO - - - - - - - 100 

 

HERANÇA LIGADA AO SEXO  

A maior parte do cromossomo Y não tem homologia com o cromossomo X, já que as regiões 

homólogas desses cromossomos estão restritas à região da extremidade superior de seus braços 

curtos. Tais locos são conhecidos como pseudo-autossômicos, pois, apesar de estarem nos 

cromossomos sexuais, segregam como se fossem autossômicos. Em conseqüência disso, os genes 

pertencentes a locos das regiões do cromossomo X que não são homólogas do cromossomo Y 

(maior parte) têm distribuição diferente segundo o sexo. De fato, em relação a um par qualquer de 

alelos freqüentes A,a pertencentes a um desses locos, encontraremos, entre os indivíduos do sexo 

feminino, com cariótipo normal, homozigotas XA
X

A
, heterozigotas XA

X
a
 e homozigotas Xa

X
a
. Entre 

os indivíduos do sexo masculino com cariótipo normal e, portanto, com um único cromossomo X 

em suas células somáticas, somente um desses alelos poderá estar presente. Em outras palavras, os 

indivíduos do sexo masculino com cariótipo normal somente poderão apresentar os genótipos 

alternativos XAY ou XaY. Em coleções de famílias, as freqüências genotípicas esperadas em cada 

tipo de família serão, pois, as constantes da Tabela 6.2. 
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Tabela 6.2. Freqüências genotípicas esperadas em porcentagem na prole dos diferentes tipos de 
casais, quando se levam em conta os alelos A,a do cromossomo X, freqüentes na população. 

Casal Filhos Filhas 
Marido ×××× Mulher XAY XaY XAXA XAXa XaXa 
XAY  × XAXA 100 - 100 - - 
XAY  × XAXa 50 50 50 50 - 
XAY  × XaXa - 100 - 100 - 
XaY  × XAXA 100 - - 100 - 
XaY  × XAXa 50 50 - 50 50 
XaY  × XaXa - 100 - - 100 

 

Os genes pertencentes a locos de regiões do cromossomo X não-homólogas do cromossomo 

Y também costumam ser denominados genes ligados ao cromossomo X. Mais tradicionalmente, 

porém, tanto esses genes (mais de uma centena de locos) quanto os caracteres por eles determinados 

são designados por genes ligados ao sexo e caracteres ligados ao sexo. Essas designações, 

evidentemente, não são muito corretas porque, entre os caracteres ligados ao sexo, deveriam estar 

incluídos aqueles determinados por genes do cromossomo Y que não têm alelos no cromossomo X. 

Tais genes, contudo, que, por sinal, são muito poucos, são denominados holândricos, por serem 

transmitidos somente dos pais para os filhos, mas não para as filhas. O mais importante dos genes 

holândricos é o que determina a diferenciação de testículos durante a sétima semana de 

desenvolvimento intra-uterino de embriões com predestinação masculina. Esse gene é denominado 

fator determinante de testículos e sua sigla, TDF, foi tirada da designação inglesa testis 

determining factor. 

É evidente que, em relação aos genes ligados ao sexo, os homens cujo cariótipo contém mais 

de um cromossomo X, isto é, aqueles com síndrome de Klinefelter ou com quadro klinefelteriano 

(47,XXY; 48,XXYY; 48,XXXY; 49,XXXXY e 46,XX) comportam-se como as mulheres. Já as 

mulheres com cariótipo 45,X (síndrome de Turner) ou com cariótipo 46,XY (síndrome de 

feminização testicular) comportam-se como os homens no que se refere a tais genes.  

Também parece claro que, se houver relação de dominância e recessividade entre os 

fenótipos determinados por genes ligados ao cromossomo X, tal relação somente será detectada nas 

mulheres, nas quais as homozigotas XAXA não se diferenciam das heterozigotas XAXa. O fenótipo 

dominante poderá, pois, ser representado por XAX- e o recessivo pelo genótipo XaXa. Entre os 

indivíduos do sexo masculino com cariótipo normal, porém, como vimos, seu genótipo poderá ser 

XAY ou XaY. É por isso que se diz que esses genes do cromossomo X estão em hemizigose nos 

indivíduos do sexo masculino com cariótipo normal.  

Para os caracteres freqüentes ligados ao sexo e com mecanismo monogênico de herança que 

apresentam relação de dominância e recessividade nas mulheres, o reconhecimento desse 
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mecanismo é feito mais facilmente do que no caso de caracteres autossômicos, apesar de também ser 

necessário o conhecimento de Genética de Populações para se poder testar de modo mais completo a 

hipótese genética. Vejamos, pois, quais são essas facilidades. Chamemos de A ao fenótipo resultante 

dos genótipos XAY, XAXA
 e XA

 Xa
 (dominante nas mulheres) e de não-A àquele resultante dos 

genótipos XaY e XaXa
 (recessivo nas mulheres). Nesse caso teremos:  

1. O fenótipo não-A será mais freqüentemente encontrado entre os indivíduos do sexo 

masculino, qualquer que seja a freqüência do alelo a, porque, neles, esse gene se manifesta em 

hemizigose, enquanto que nos indivíduos do sexo feminino, para que o fenótipo recessivo se 

manifeste, é necessário que os dois cromossomos X das suas células somáticas sejam portadores do 

alelo a. Isso também eqüivale a dizer que o fenótipo dominante (A) será mais freqüente nos 

indivíduos do sexo feminino. 

2. Todas as filhas de casais A × A terão fenótipo A porque, independentemente de as 

mulheres A desses casais serem homozigotas XAXA
 ou heterozigotas XAXa

, um dos cromossomos X 

do cariótipo de suas filhas será o paterno, tendo, portanto, sempre o alelo A, visto que o genótipo 

paterno é XAY. Entre os filhos de tais casais poderemos encontrar tanto o fenótipo A quanto o não-A 

com freqüências que dependerão das freqüências das mulheres XAXA
 e XAXa

 na população, pois 

apenas as mulheres com genótipo XAXa
  poderão transmitir o alelo a a seus filhos.  

3. Os casais constituídos por marido A e mulher não-A terão todas as suas filhas com 

fenótipo igual ao do pai (A) e todos os seus filhos com fenótipo igual ao da mãe (não-A), pois os 

casais XAY × XaXa
 só podem dar origem a filhas heterozigotas XAXa

 e a filhos XaY , visto que as 

filhas herdam obrigatoriamente um de seus cromossomos X do pai (XAY) enquanto que o único 

cromossomo X do cariótipo dos filhos procede da mãe (XaXa).  

4. Os casais constituídos por marido não-A (XaY) e mulher A (XAX-) terão filhos e filhas 

com os fenótipos A e não-A com freqüências que dependerão da freqüência dos alelos A,a na 

população.  

5. Todos os filhos e filhas de casais não-A × não-A terão fenótipo não-A, pois o genótipo 

desses casais é XaY × XaXa.  

Com base no exposto e nos dados da Tabela 7.2 pode-se, pois, concluir que os grupos 

sangüíneos Xg(a+) e Xg(a-), que fazem parte do sistema sangüíneo Xg, podem ser aceitos como 

decorrentes de um par de alelos Xg
a
 e Xg localizados nos cromossomos X, sem alelos no 

cromossomo Y. Os grupos desse sistema ficaram conhecidos quando Mann et al. (1962) 

descobriram o anticorpo anti-Xga no soro de um indivíduo politransfundido, o qual era capaz de 

aglutinar as hemácias de uma parte dos seres humanos. Tais indivíduos passaram a ser denominados 

Xg(a+), enquanto aqueles cujas hemácias não são aglutinadas pelo anti-soro anti-Xga passaram a ser 

chamados Xg(a-). 
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Tabela 7.2 .Distribuição de 50 famílias segundo os grupos sangüíneos do sistema Xg. Entre 
parênteses estão assinalados os números esperados de acordo com a teoria genética. Extraído, com 

modificações, de Mann et al. (1962). 
Casal Filhos Filhas 

Marido ××××Mulher No. Xg(a+) Xg(a-) Xg(a+) Xg(a-) 

Xg(a+) × Xg(a+) 30 23 (25,8) 12 (9,2)* 29 (29,0) - 

Xg(a+) × Xg(a-) 3 - 3 (3,0) 4 (4,0) - 

Xg(a-) × Xg(a+) 16 9 (9,6) 4 (3,4)** 10 (12,5) 7 
(4,5)*** 

Xg(a-) × Xg(a-) 1 - 2 (2,0) - 1 (1,0) 

 
*  χ2

(1)
 =  1,156; 0,20 < P < 0,30. 

** χ2
(1)  = 0,144; 0,70< P < 0,80. 

*** χ2
(1)  = 1,889; 0,10< P < 0,20 

 

O alelo Xg é responsável pela manifestação do grupo sangüíneo Xg(a-) quando em 

homozigose (XgXg) na mulher (recessivo) ou em hemizigose (XgY). O alelo Xg
a
, por sua vez, pode 

ser aceito como responsável pela manifestação do grupo sangüíneo Xg(a+) quando em homozigose 

(Xg
a
Xg

a
) ou heterozigose (Xg

a
Xg) na mulher (dominante) ou quando em hemizigose (Xg

aY). 

Realmente, na Tabela 7.2 constata-se que na prole de casais Xg(a+) × Xg(a+) 100% das filhas foram 

Xg(a+), enquanto que entre os filhos foram encontrados os fenótipos Xg(a+) e Xg(a-). Dos casais 

formados por marido Xg(a+) × mulher Xg(a-) todas as filhas foram Xg(a+) como os pais e todos os 

filhos Xg(a-) como as mães. Na prole dos casais compostos por marido Xg(a-) × mulher Xg(a+) os 

fenótipos Xg(a+) e Xg(a-) foram encontrados tanto nos filhos quanto nas filhas, enquanto que os 

casais Xg(a-) × Xg(a-) geraram todos os filhos e filhas com fenótipo Xg(a-). Além disso, sabe-se 

que em todas as populações humanas, os indivíduos Xg(a-) são mais freqüentemente encontrados 

entre as pessoas do sexo masculino. Assim, por exemplo, nas populações caucasóides a freqüência 

de indivíduos Xg(a-) gira em torno de 35% nos homens e de 13% nas mulheres. Em populações 

chinesas a freqüência de indivíduos Xg(a-) é, em média, 47 % entre os homens e 22 % entre as 

mulheres (Race e Sanger, 1975). Finalmente, deve-se assinalar que a Tabela 7.2 mostra, nos quatro 

tipos de famílias, que os números esperados de filhos Xg(a+) e Xg(a-), calculados com base no 

conhecimento de Genética de Populações, não se desviam significativamente dos números 

observados.  

Se, ao invés de um par de alelos ligados ao sexo, estivéssemos levando em conta um número 

n qualquer desses genes, encontraríamos entre as mulheres 
2

)1( −
+

nn
n , que equivale a 

2

2nn +  

genótipos possíveis, ao passo que entre os homens o número de genótipos corresponderia ao número 

de alelos (n). O sistema da desidrogenase de 6-fosfato de glicose, conhecida pela sigla G-6PD, tirada 
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da designação inglesa glucose-6-phosphate dehydrogenase, constitui um bom exemplo para ilustrar 

o que acabamos de mencionar.  

A G-6PD é a primeira enzima a participar da via oxidativa direta da glicólise (Fig. 2.2) e, por 

isso, tem função muito importante nas hemácias. Ela é mais comumente encontrada nos seres 

humanos sob a forma da variante eletroforética denominada B. Contudo, além dela, conhecem-se 

centenas de outras variantes de G-6PD, todas as quais determinadas por um sistema de alelos 

pertencentes a um loco situado na região mais distal do braço longo do cromossomo X, mais 

precisamente na região Xq28.  

 

Fig. 2.2. Via oxidativa direta da glicólise e sua relação com a redução da metemoglobina (HbFe+++) 
e glutatião (GSSG). NADP = fosfato de nicotinamida dinucleotídio. 1 = G-6PD; 2 = redutase de 
metemoglobina; 3 = desidrogenase de 6-fosfogliconato; 4 = redutase de glutatião; 5 = peroxidase de 
glutatião. 
 

Nas populações negróides é freqüente o encontro das variantes A (cerca de 20% dos homens) 

e A- (cerca de 10% dos homens). A variante A difere eletroforeticamente da variante B por mostrar 

maior mobilidade e por apresentar asparagina em lugar de ácido aspártico em um dos peptídios 

(Yosida, 1966, 1967a,b). Quanto à atividade, as variantes A e B não diferem muito, porque a primeira 

pode apresentar entre 80% da atividade da variante B até atividade idêntica à dessa última. Já a 

variante A-, que tem a mesma mobilidade eletroforética da variante A, é menos estável que essa 

última, degradando-se à medida que as hemácias envelhecem, de sorte que nos eritrócitos com a 

variante A- que possuem mais de 50 dias, essa variante tem apenas 8% a 20% da atividade da 

variante B (Yoshida et al., 1971; Lisker et al., 1977). Outras variantes são pouco freqüentes, mas nas 

populações de regiões próximas ao Mar Mediterrâneo, como nas da Sardenha, Sicília, Grécia e de 

Israel, é alta a freqüência de uma variante conhecida como Mediterrânea, a qual apresenta menos de 

10% da atividade da variante B.  

Levando em conta apenas as variantes B, A, A- e Mediterrânea e tendo em mente que os 

alelos responsáveis por sua manifestação costumam ser representados por Gd
B
, Gd

A
, Gd

A- e Gd
Medit 

respectivamente, tem-se que, em comunidades multi-raciais com as do Sudeste e Sul do Brasil é 
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possível o encontro dos quatro genótipos seguintes Gd
B
Y, Gd

AY Gd
A-
Y e Gd

Medit
 entre os homens. 

Entre as mulheres dessas regiões do Brasil será possível o encontro dos seguintes dez genótipos:  

Gd
B
Gd

B
 Gd

A
Gd

A-
 

Gd
B
 Gd

A
 Gd

A 
Gd

Medit
 

Gd
B
 Gd

A-
 Gd

A 
Gd

A-
 

Gd
B
Gd

Medit
 Gd

A- 
Gd

Medit
 

Gd
A 
Gd

A
 Gd

Medit 
Gd

Medit
 

 
Entre os caracteres freqüentes determinados por genes do cromossomo X também merecem 

destaque as deficiências congênitas de discriminação de cores que dependem dos sistemas visuais 

fotoreceptores vermelho e verde. Elas são conhecidas pela designação genérica de daltonismo, por 

terem sido descritas em detalhe, primeiramente, por John Dalton, o grande químico e físico inglês, 

que viveu entre 1766 e 1844, e cujo nome está igualmente associado à teoria atômica moderna. 

Nessa descrição, apresentada em 1794 à Sociedade Literária e Filosófica de Manchester sob o título 

"Extraordinary facts relating to the vision of colours ", Dalton relatou o fenômeno da deficiência de 

visão de cores que percebeu em si mesmo e observou em outras pessoas.  

O melhor aparelho para determinar o tipo de daltonismo parece ser o anomaloscópio de 

Nagel, no qual o indivíduo que vai ser examinado vê um campo dividido em duas partes. Uma delas 

é iluminada por luz monocromática amarela, enquanto a outra recebe uma mistura de luzes 

monocromáticas vermelha e verde. Solicitando ao indivíduo sob exame que ele iguale os dois 

campos, ele pode alterar a razão entre as intensidades das luzes vermelha e verde, bem como reduzir 

ou aumentar a intensidade da luz amarela. Desse modo é possível verificar que a maioria dos 

daltônicos é constituída por indivíduos que são tricromatas anômalos, isto é, por pessoas que, 

semelhantemente àquelas com visão normal de cores, possuem três sistemas receptores (vermelho, 

verde e azul), mas são deficientes nos sistemas vermelho ou verde.  

Os tricromatas anômalos são classificados como protanômalos (cerca de 1% da população 

masculina européia) quando precisam aumentar a intensidade da luz vermelha para que, no 

anomaloscópio, obtenham uma mistura vermelho-verde que lhes dê a sensação da cor amarela. A 

maioria dos tricromatas anômalos, entretanto, é composta por deuteranômalos (cerca de 5% da 

população masculina européia) isto é, por indivíduos que precisam aumentar muito a intensidade da 

luz verde para verem igualadas as duas metades do anomaloscópio de Nagel. Dêuteros, em grego, 

significa segundo, porque a cor verde é posterior à vermelha, que é a primeira (proto = primeiro) 

dentre as cores básicas do espectro, distribuídas por ordem decrescente de comprimento de onda 

(vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta). 

Um outro grupo de daltônicos é composto por indivíduos dicromatas, que apresentam uma 

deficiência de visão de cores (dicromasia) mais acentuada do que a tricromasia anômala. Tais 
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pessoas confundem as cores do espectro entre o vermelho e o verde, tudo se passando como se 

tivessem apenas dois sistemas receptores de cores, ao invés de três, o azul e um vermelho-verde.  

Entre os dicromatas reconhecem-se os protanópicos e os deuteranópicos, porque os 

primeiros apresentam uma redução muito acentuada da sensibilidade às luzes monocromáticas da 

região do espectro próxima ao vermelho. Por isso, para igualar a metade do campo do 

anomaloscópio que está iluminada com luz monocromática amarela, os protanópicos reduzem a 

intensidade da luz amarela. Na população masculina de origem européia tanto os protanópicos 

quanto os deuteranópicos são encontrados com freqüência semelhante (1%).  

Entre os dicromatas é muito raro encontrar pessoas com tritanopia, a qual é uma dicromasia 

caracterizada pela falta do sistema receptor azul, com preservação dos dois outros. Muito mais raros, 

ainda, do que os tritanópicos são os indivíduos afetados por monocromasia, que é a deficiência 

completa de visão de cores.  

A detecção dos vários tipos de daltonismo também pode ser feita, com precisão razoável, por 

intermédio das pranchas idealizadas pelo oftalmologista japonês Shinobu Ishihara (1960) e 

publicadas pela primeira vez em 1917. Tais pranchas apresentam campos constituídos por pequenos 

círculos coloridos, parte dos quais se distribui formando um ou dois algarismos, que o indivíduo 

examinado deve procurar ler rapidamente. Para crianças incapazes de reconhecer algarismos existem 

pranchas em que os círculos coloridos formam um caminho que deve ser seguido com o auxílio de 

um pincel, evitando o contato manual, para que as cores não sejam afetadas.  

As pranchas idealizadas por Ishihara exploram bem o fato de a protanomalia ser uma forma 

de daltonismo menos acentuada que a protanopia, do mesmo modo que a deuteranomalia é uma 

forma mais suavizada de deuteranopia. Em outras palavras, as regiões do espectro que são vistas 

como cinza pelos protanópicos (vermelho com leve matiz de púpura e azul-verde) e pelos 

deuteranópicos (vermelho púrpura e verde) dão a sensação de acinzentado aos protanômalos e 

deuteranômalos.  

Atualmente sabe-se que a protanopia e a protanomalia, que constituem o daltonismo 

protanóide, são determinadas por alelos pertencentes a um loco da região Xq27.3-qter, ao qual 

pertence, também, o gene responsável pela produção normal do pigmento eritrolábil nos cones da 

retina. A região Xq28, por sua vez, contém o loco dos genes determinadores do daltonismo 

deuteranóide (deuteranopia e deuteranomalia). A esse loco pertence, também, o gene responsável 

pela produção normal do pigmento clorolábil nos cones da retina.  

 
HERANÇA LIMITADA A UM SEXO E HERANÇA CONTROLADA PELO SEXO  

Certos caracteres podem ocorrer mais freqüentemente nos indivíduos de um sexo do que nos 

do outro, sem que, por isso, eles sejam decorrentes de genes ligados ao cromossomo X, pois na 
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espécie humana, do mesmo modo que em outras, existem genes autossômicos que se manifestam 

fenotipicamente apenas em indivíduos de um dos sexos. É o caso, por exemplo, dos genes 

responsáveis pelo tipo de barba e pela distribuição de pelos no corpo, ou dos genes que determinam 

o tipo e a quantidade de leite produzido. Genes como esses, bem como os caracteres deles 

decorrentes, são denominados limitados a um sexo.  

No caso de os genes autossômicos se manifestarem de modo diferente nos indivíduos de 

ambos os sexos, diz-se deles e dos caracteres que eles originam que são controlados pelo sexo. É o 

caso, por exemplo, dos genes que determinam a calvície e daqueles que são responsáveis pela 

determinação dos diferentes tipos de voz do homem (baixo, barítono e tenor) e da mulher (contralto, 

meio-soprano e soprano).  

 
SEGREGAÇÃO INDEPENDENTE E GRUPOS DE LIGAÇÃO 

Tendo em mente que cada cromossomo é uma organela nuclear que contém muitos genes, 

deve-se esperar que, dentre os numerosos caracteres qualitativos com transmissão hereditária 

monogênica, seja possível, por meio de estudos familiais, distinguir grupos que mostrem segregação 

preferencial desses caracteres (grupos de ligação). E é isso o que, de fato, acontece, reconhecendo-

se na espécie humana 24 grupos de ligação, 22 dos quais correspondem aos pares autossômicos, um 

ao cromossomo X e um outro ao cromossomo Y. Os genes pertencentes a grupos de ligação são 

ditos genes ligados. 

 Os caracteres qualitativos determinados por genes pertencentes a grupos de ligação distintos, 

isto é, por genes localizados em cromossomos diferentes, que segregam independentemente, 

também devem, é claro, segregar independentemente. Casais duplamente heterozigotos se prestam 

muito bem para demonstrar se há ou não segregação independente. Por isso, para exemplificar, 

consideremos a prole de uma coleção de casais com grupo sangüíneo AB, do sistema ABO, e com 

grupo sangüíneo MN, do sistema MN, isto é, casais ABMN × ABMN.  

Ainda que desconhecêssemos que os genes do sistema ABO pertencem a um loco do 

cromossomo 9 (região 9q31.3-qter) e que os genes do sistema MN pertencem a um loco do 

cromossomo 4 (região 4q28-q31.1), chegaríamos à conclusão que os grupos desses dois sistemas 

segregam independentemente com base nas proporções fenotípicas observadas na prole dos casais   

ABMN × ABMN. Realmente, sabendo que de casais AB ×AB nascem filhos dos grupos sangüíneos 

A, B e AB nas proporções 1:2:1, isto é, com probabilidades 0,25, 0,50 e 0,25, respectivamente, e que 

de casais MN × MN nascem filhos com grupos sangüíneos M, MN e N, também na proporção 1:2:1, 

pode-se estimar as freqüências fenotípicas esperadas na prole de casais ABMN × ABMN segundo a 

hipótese de que não há associação preferencial entre os sistemas sangüíneos ABO e MN. Assim, na 

prole desses casais a freqüência dos indivíduos AM, por exemplo, não deve diferir 
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significativamente de 6,25%, porque, de acordo com a hipótese de associação independente dos 

sistemas sangüíneos ABO e MN, a probabilidade de ocorrência de um indivíduo com o fenótipo AM 

é o produto da probabilidade de ele ser do grupo sangüíneo A pela probabilidade de ele ser do grupo 

sangüíneo M, isto é, 0,25 × 0,25 = 0,0625 ou 6,25%. A Tabela 8.2 apresenta as freqüências 

fenotípicas esperadas na prole de casais ABMN × ABMN, de acordo com a hipótese de associação 

independente dos sistemas sangüíneos ABO e MN.  

 
Tabela 8.2. Freqüências fenotípicas esperadas na prole de casais ABMN × ABMN de acordo com a 

hipótese de associação independente entre os sistemas sangüíneos ABO e MN. 
 

Sistema MN Sistema 
ABO M (0,25) MN (0,50) N (0,25) 

 A  (0,25) AM (0,0625) AMN (0,1250) AN (0,0625) 
AB(0,50) ABM (0,1250) ABMN (0,2500) ABN (0,1250) 
B (0,25) BM (0,9625) BMN (0,1250) BN (0,0625) 

 
Para explicar a razão pela qual as proporções fenotípicas observadas na prole de coleções de 

casais ABMN × ABMN não diferem significativamente daquelas assinaladas na Tabela 8.2 temos 

que admitir que cada gameta de um indivíduo ABMN tem probabilidade igual a 25% de conter uma 

dentre as quatro combinações gênicas seguintes AM, AN, BM e BN. Isso porque os indivíduos 

duplamente heterozigotos de genes localizados em cromossomos diferentes podem formar quatro 

tipos de gametas em relação a esses dois pares de alelos, em quantidade idêntica. Disso também 

resulta que, tomando uma série suficientemente grande de casais ABMN × ABMN, esperamos 

encontrar entre os seus filhos os genótipos assinalados na Tabela 9.2, onde cada resultado tem 

probabilidade igual a 6,25%.  

 

Tabela 9.2. Genótipos possíveis na prole de casais ABMN × ABMN. 

Espermatozóides 
Óvulos 

AM AN BM BN 

AM AAMM AAMN ABMM ABMN 

AN AAMN AANN ABMN ABNN 

BM ABMM ABMN BBMM BBMN 

BN ABMN ABNN BBMN BBNN 

 

Visto que alguns dos resultados da Tabela 9.2 são idênticos, somamos as suas probabilidades 

de ocorrência e, desse modo, fica fácil constatar que as probabilidades de encontro dos diferentes 

fenótipos e genótipos na prole de casais ABMN × ABMN coincidem com as freqüências assinaladas 

na Tabela 8.2. De fato: 
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Fenótipo Genótipo Probabilidade 
AM AAMM 0,0625 ou 6,25% 

AMN AAMN 0,1250 ou 12,50% 
AN AANN 0,0625 ou 6,25% 

ABM ABMM 0,1250 ou 12,50% 
ABMN ABMN 0,2500 ou 25,00% 
ABN ABNN 0,1250 ou 12,50% 
BM BBMM 0,0625 ou 6,25% 

BMN BBMN 0,1250 ou 12,50% 
BN BBNN 0,0625 ou 6,25% 

 
Evidentemente, quando existe relação de dominância entre os fenótipos, as proporções 

fenotípicas observadas na prole de casais duplamente heterozigotos são diferentes. Para 

exemplificar, consideremos o caso de casais seguramente heterozigotos AO, em relação ao sistema 

ABO, e seguramente heterozigotos Dd, em relação ao sistema Rh. De acordo com a Tabela 10.2 é 

fácil constatar que na prole desses casais AODd × AODd, que, fenotipicamente, são ARh+ × ARh+, 

espera-se a seguinte distribuição fenotípica:  

ARh+ = 
16

9 ou 0,5625 ou 56,25% 

ARh- = 
16

3 ou 0,1875 ou 18,75% 

ORh+ = 
16

3 ou 0,1875 ou 18,75% 

ORh- = 
16

1 ou 0,0625 ou 6,25% 

 

Tabela 10.2. Genótipos possíveis na prole de casais AODd  × AODd. 

Espermatozóides 
Óvulos 

AD Ad OD Od 

AD AADD AADd AODD AODd 

Ad AADd AAdd AODd AOdd 

OD AODD AODd OODD OODd 

Od AODd AOdd OODd OOdd 

 

Usando a notação genotípica, podemos, pois, escrever que, na hipótese de segregação 

independente, os genótípos A_D_ , A_dd, OOD_ e OOdd são esperados nas proporções 9:3:3: 1 na 

prole de casais AODd × AODd. Tais proporções, que somente são observadas na prole de coleções 

de casais duplamente heterozigotos, quando há relação de dominância nos dois caracteres estudados 

e segregação independente, também são denominadas proporções mendelianas, pois também foram 

percebidas pela primeira vez por Mendel, servindo-lhe para que estabelecesse a lei da segregação 

independente, também conhecida como segunda lei de Mendel.  
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Às mesmas proporções esperadas 9:3:3:1 chegaríamos fazendo raciocínio inverso, ao 

analisar a prole de coleções de casais ARh+ × ARh+ compostos por cônjuges seguramente 

duplamente heterozigotos, por serem seus genitores casais A × O ou AB × O, em relação ao sistema 

ABO, bem como Rh+ × Rh- em relação ao sistema Rh. De fato, sabemos que os filhos de casais  

AO × AO possuem probabilidade igual a 
4

3 ou 75% de manifestar grupo sanguíneo A e probabilidade 

igual a 
4

1 ou 25% de exibir o grupo sangüíneo O. De modo análogo, os filhos de casais Dd × Dd têm 

probabilidade 
4

3  de ser Rh+ e 
4

1  de ser Rh-. Na hipótese de associação independente dos sistemas 

ABO e Rh, as probabilidades de ocorrência dos fenótipos ARh+, ARh-, ORh+ e ORh- teriam, 

portanto, que ser, obrigatoriamente, as calculadas na Tabela 11.2, isto é, 
16

9 , 
16

3 , 
16

3  e 
16

1 , podendo-

se, pois, escrever ARh+: ARh-: ORh+: ORh- ::  9:3:3:1.  

 

Tabela 11.2. Freqüências fenotípicas esperadas na prole de casais ARh+ × ARh+ que, 
genotipicamente, são AODd × AODd, de acordo com a hipótese de associação independente entre os 

sistemas sangüíneos ABO e Rh. 
Sistema Rh Sistema 

ABO Rh+ (
4

3 ) Rh- (
4

1 ) 

A (
4

3 ) ARh+ (
16

9 ) ARh- (
16

3 ) 

O (
4

1 ) ORh+ (
16

3 ) ORh- (
16

1 ) 

 

Visto que na prole de coleções de casais ARh+ x ARh+ duplamente heterozigotos se constata 

que essas proporções fenotípicas esperadas não se desviam significativamente das observadas, passa 

a ser necessário admitir que os locos dos sistemas sanguíneos ABO e Rh segregam 

independentemente. Assim, mesmo sem saber, como sabemos atualmente, que o loco do sistema Rh 

está situado no braço superior do cromossomo 1 (região 1p36.2-p34) e, por conseguinte, em um 

cromossomo diferente daquele que contém o loco do sistema ABO (cromossomo 9), poderíamos 

supor a localização dos genes desses sistemas em locos de cromossomos distintos por causa da 

segregação independente.  

 
LIGAÇÃO, SINTENIA E RECOMBINAÇÃO  

A constatação de ausência de segregação independente permite concluir pela existência de 

ligação, mas a existência de segregação independente de dois locos gênicos não constitui prova de 

que eles estão em cromossomos distintos. Realmente, se dois locos estiverem situados em um 

mesmo cromossomo, mas separados por uma grande distância, a taxa de recombinação entre os 
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genes desses locos, decorrente da existência de permuta cromossômica durante a meiose, poderá ser 

tão grande que não difira significativamente de 50% e, desse modo, tudo se passará como se 

houvesse segregação independente. É o caso, por exemplo, dos locos dos sistemas Xg e G-6PD, 

sabidamente no cromossomo X, mas que segregam independentemente, porque estão situados nos 

extremos opostos desse cromossomo, o que permite a ocorrência de muitas permutas entre esses 

locos durante a ovogênese, disso resultando uma taxa de recombinação que não difere 

significativamente de 50%.  

Do exposto pode-se, pois, concluir que entre os locos pertencentes a um mesmo grupo de 

ligação é possível observar taxas de recombinação que variam desde zero (ligação absoluta), por 

ausência de permuta cromossômica durante a meiose, até 50% (segregação independente). Foi por 

isso que Renwick (1971) sugeriu que se considerassem como ligados apenas os locos que 

apresentam uma taxa de recombinação entre seus genes menor que 5% em um ou em ambos os 

sexos. Os outros locos pertencentes a um mesmo cromossomo, mas com taxa de recombinação 

maior, seriam ditos em sintenia (do grego, sin = junto; tênia = fita).  

Para entender o que acontece quando a taxa de recombinação x entre os dois locos ligados é 

maior do que zero e menor do que 50%, isto é, 0 < x < 0,5, tomemos um exemplo. Consideremos 

dois pares de alelos A,a e B,b pertencentes a dois locos de um mesmo autossomo e tenhamos em 

mente que os indivíduos heterozigotos desses dois locos possam ser encontrados na população sob 

duas formas alternativas, isto é, genótipos na fase cis (AB/ab) ou na fase trans (Ab/aB).  

Nesse caso, parece claro que durante a meiose das células germinativas de um indivíduo duplamente 

heterozigoto AB/ab ou Ab/aB resultarão x gametas com combinações gênicas diferentes daquelas 

apresentadas por esse indivíduo (combinações novas) e 1-x gametas com combinações presentes 

nesse indivíduo (combinações originais). Assim, nos indivíduos AB/ab as combinações originais 

serão as dos gametas AB e ab (cada tipo com freqüência 
2

1 x− ), enquanto que as combinações novas 

serão as apresentadas pelos gametas Ab e aB (cada tipo com freqüência 
2

x ). O inverso  acontecerá 

nos indivíduos com genótipo Ab/aB que produzirão gametas AB, Ab, aB e ab com 
2

x , 
2

1 x− , 
2

1 x−  e 

2

x . Em conseqüência disso, na prole de casais em que pelo menos um dos cônjuges é duplamente 

heterozigoto as proporções fenotípicas dependerão de tal genótipo estar na fase cis ou trans, como 

se pode constatar na Tabela 12.2. Aqui é interessante enfatizar que, ao serem analisados dois pares 

de alelos autossômicos (A,a e B,b), somente os casais que incluem pelo menos um cônjuge 

heterozigoto desses genes permitirão averiguar se há segregação independente ou não pelo estudo de 

sua prole. Todos os restantes não serão informativos. Em relação à Tabela 12.2, parece claro que, se 
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não tivéssemos considerado que os caracteres determinados tanto pelos alelos A,a quanto pelos 

alelos B,b apresentam relação de dominância e recessividade, as proporções seriam diferentes 

daquelas que foram assinaladas. 

Tabela 12.2. Proporções fenotípicas esperadas na prole de casais que incluem pelo menos um 
cônjuge duplamente heterozigoto de genes autossômicos, na hipótese de relação de dominância e 

recessividade entre os dois caracteres e taxa de recombinação x  sendo 0< x <0,50. 
Casais Filhos 

Fenótipo Genótipo A_B_ A_bb aaB_ aabb 

AB/ab × ab/ab 
2

1 x−  
2

x  
2

x  
2

1 x−  
A_B_ × aabb 

Ab/aB × ab/ab 
2

x  
2

1 x−  
2

1 x−  
2

x  

AB/ab × aB/ab 
4

2 x−  
4

x  
4

1 x+  
4

1 x−  
A_B_ × aaB_ 

Ab/aB × aB/ab 
4

1 x+  
4

1 x−  
4

2 x−  
4

x  

AB/ab × Ab/ab 
4

2 x−  
4

1 x−  
4

x  
4

1 x−  
A_B_ × A_bb 

Ab/aB × Ab/ab 
4

1 x+  
4

2 x−  
4

1 x−  
4

x  

AB/ab × AB/ab 
4

)1(2 2
x−+

 
4

)1(1 2
x−−

 
4

)1(1 2
x−−

 
4

)1( 2
x−

 

Ab/aB × Ab/aB 
4

2 2x+  
4

1 2x−  
4

1 2x−  
4

2x  A_B_ × A_B_ 

AB/ab × Ab/aB 
4

)1(2 xx−+
 

4

)1(1 xx−−
 

4

)1(1 xx−−
 

4

)1( xx−
 

 

Tendo em mente que, durante a meiose, a probabilidade de permuta entre cromátides, na 

região entre dois locos ligados, é proporcional à distância entre eles, a freqüência de indivíduos com 

combinações novas na prole de casais informativos foi usada como uma medida de distância entre 

os locos. A unidade dessa distância foi denominada centimorgan (cM), em homenagem a um 

pioneiro da Genética, o norte-americano Thomas Hunt Morgan, nascido em 1866 e falecido em 

1945. Assim, por exemplo, se na prole de casais informativos de ligação, 4% dos indivíduos 

mostrarem combinações novas, estimar-se-á em 4 cM a distância entre os locos em estudo.  

A ocorrência de genes ligados em fase cis ou em fase trans impede que em estudos 

populacionais se faça a detecção de associação entre locos ligados. Assim, por exemplo, a ligação 

entre o loco do sistema sangüíneo eritrocitário Lutheran e o do sistema secretor de substâncias 

grupo-específicas ABH na saliva e outros líquidos do corpo, que foi o primeiro caso de ligação 

autossômica detectado na espécie humana (Mohr, 1951), não é observado em estudos de populações. 

De fato, na Tabela 13.2 é fácil constatar que se testarmos a hipótese de associação independente 

entre esses dois locos, que atualmente sabemos estar situados no cromossomo 19, constataremos que 

essa hipótese de inexistência de ligação pode ser erradamente aceita com base em dados 
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populacionais. Tal situação pode ser explicada pela admissão de que nas populações humanas a 

freqüência das combinações gênicas em posição trans tendem a igualar aquelas em posição cis 

quando não existe ligação absoluta.  

 
Tabela 13.2. Teste de independência entre os fenótipos do sistema secretor de substâncias grupo-

específicas ABH e do sistema sangüíneo eritrocitário Lutheran em uma amostra de 400 indivíduos 
da população inglesa (Lawler e Renwick, 1959). Entre parênteses foram assinalados os valores em 

porcentagem. 
 

Fenótipo Lu (a+) Lu (a-) Total 

Secretor 27 (9,1) 270 (90,9) 297 

Não-secretor   8 (7,8)   95 (92,2) 103 

Total 35 365 400 

χ
2
(1)  = 0,168; 0,50 <P< 0,70 

Durante muitos anos, geneticistas com grande formação matemática se preocuparam com a 

criação de métodos de análise de famílias, completas ou não, para investigar a existência e a 

intensidade da ligação entre dois locos, o que equivale a dizer, a distância entre eles (Penrose, 1935, 

1946; Fisher, 1935a,b; Finney, 1940; Haldane e Smith, 1947; Smith, 1953, 1959; Morton, 1955, 

1957). Foram tais métodos, de grande elegância e criatividade, que permitiram o início do 

mapeamento genético dos cromossomos humanos, que está sendo completado, atualmente. 

 

CARACTERES QUANTITATIVOS E HERANÇA POLIGÊNICA  

Os caracteres quantitativos que, em sua grande maioria, mostram distribuição normal ou 

próxima da normal, admitem a priori, do mesmo modo que os caracteres qualitativos, duas 

hipóteses alternativas para explicar a sua natureza. A primeira é a de que a variação genotípica 

exerceria pouca ou nenhuma influência sobre a variabilidade fenotípica, a qual dependeria, 

essencialmente, de fatores do ambiente. A segunda hipótese é a de que isso não é verdadeiro, porque 

o caráter quantitativo dependeria não apenas de fatores do ambiente, mas, ainda, obrigatoriamente, 

de um componente genético importante.  

Se a primeira hipótese for verdadeira, será difícil individualizar, dentre os numerosos fatores 

do ambiente, todos aqueles que interferem na determinação do tipo de distribuição do caráter em 

estudo. Contudo, será certo que eles não são poucos. De fato, suponhamos que quatro fatores do 

ambiente (A, B, C, D) com efeitos idênticos e cumulativos tenham a mesma probabilidade de atuar 

sobre um caráter que é determinado por um genótipo universal, isto é, idêntico em todos os 

indivíduos. Consideremos, ainda, que cada um desses fatores do ambiente provoque 20 mm 

adicionais de crescimento em uma estrutura anatômica que, sem a atuação desses fatores cresce 
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apenas 10 mm. Nesse caso, encontraríamos cinco classes fenotípicas, conforme o tamanho da 

estrutura anatômica em questão, isto é, indivíduos em que essa estrutura teria:  

a) 10 mm, por não terem estado sujeitos a qualquer um dos quatro fatores do ambiente;  

b) 30 mm, por terem estado sujeitos à ação de um dos quatro fatores (A, B, C ou D);  

c) 50 mm, por terem estado sujeitos à atuação de um par desses fatores, isto é, AB, AC, AD, BC, 

BD ou CD;  

d) 70 mm, por ter havido a atuação de três desses fatores (ABC, ABD, ACD ou BCD);  

e) 90 mm, por ter havido a atuação simultânea dos quatro fatores (ABCD).  

Se a probabilidade de os fatores do ambiente não atuarem sobre os indivíduos for 

denominada p e se ela for idêntica à probabilidade q de qualquer um dos fatores A, B, C ou D atuar, 

ter-se-á que p = q = 0,5 ou 50%. Com essas probabilidades as cinco classes fenotípicas acima 

relacionadas se distribuiriam na população segundo 1: 4: 6: 4: 1, ou seja, seriam encontradas nas 

proporções 6,25%: 25%: 37,5%: 25%: 6,25%, pois essa distribuição é dada pela expansão do 

binômio (p+q)4, isto é, p4
+4p

3
q+6p

2
q
2
+4pq

3
+q

4
.  

Se no exemplo anterior tivéssemos levado em conta seis fatores do ambiente, em vez de 

quatro, com efeitos idênticos e cumulativos, resultariam sete classes fenotípicas, distribuídas 

segundo 1: 6: 15: 20: 15: 6: 1 ou 1,56%: 9,38%: 23,44%: 31,25%: 23,44%: 9,38%: 1,56%, conforme 

houvesse a participação de nenhum, um, dois, três, quatro, cinco ou seis fatores, respectivamente. 

Em outras palavras, a distribuição dessas classes seguiria o binômio  

(p+q)
6
 = p6

+ 6p
5
q+ 15p

4
q
2
+ 20p

3
q
3
+ 15p

2
q
4
+ 6pq

5
+ q

6
. No caso de oito fatores do ambiente com 

efeitos idênticos e cumulativos, nas mesmas condições dos exemplos anteriores, as classes 

fenotípicas resultantes seriam nove e obedeceriam a expansão do binômio (p+q)
8
, de sorte que elas 

se distribuiriam segundo 1: 8: 28: 56: 70: 56: 28: 8: 1, ou seja, 0,39%: 3,12%: 10,94%: 21,88%: 

27,34%: 21,88%: 10,94%: 3,12%: 0,39%. Como se vê, à medida que o número de fatores do 

ambiente aumenta, cresce o número de classes fenotípicas, de modo que, se tais fatores forem 

numerosos, a distribuição binomial adquirirá o aspecto da distribuição normal, mesmo que se trate 

de uma binomial assimétrica (Figura 3.2).  
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Fig. 3.2. Histogramas representativos de uma distribuição binomial simétrica (p = q = 0,5) e 
de uma assimétrica (p = 0,75; q = 0,25), ambas com n = 31. 

 
Vejamos, agora, como explicar a distribuição normal ou aproximadamente normal de um 

caráter quantitativo se a segunda hipótese for verdadeira, isto é, se esse caráter depender de um 

componente genético importante. Nesse caso, a interpretação da variação fenotípica consistirá na 

admissão de que ela se rege por determinação poligênica. Em outras palavras, admitir-se-á que na 

determinação do caráter quantitativo existe a participação de um sistema de genes pertencentes a 

locos diferentes, e que todos, ou parte deles, têm efeito cumulativo, usualmente denominado efeito 

aditivo, o que significa que a manifestação fenotípica total dependeria das pequenas contribuições de 

genes pertencentes a vários locos independentes. 

Para ilustrar a maneira como isso poderia ocorrer, consideremos os pares de alelos 

autossômicos A,a e B,b, pertencentes a locos independentes, e que esses genes sejam encontrados 

com a mesma freqüência na população. Admitamos, ainda, que os genes A e B têm o mesmo efeito 

aditivo, cada qual provocando o crescimento adicional de 20 mm em uma estrutura anatômica que, 

sem a atuação de pelo menos um deles (genótipo aabb) cresce apenas 10 mm. Não havendo relações 

de dominância em cada loco, nem o fenômeno da epistasia, isto é, o mascaramento dos efeitos de 

um ou de mais genes pela ação de outro, que pertence a um loco distinto, reconheceremos cinco 

classes fenotípicas, de acordo com o tamanho da estrutura fenotípica em discussão, isto é, indivíduos 

em que essa estrutura teria:  

a) 10 mm (genótipo aabb);  

b) 30 mm (genótipos Aabb e aaBb);  

c) 50 mm (genótipos AaBb, AAbb e aaBB);  

d) 70 mm (genótipos AABb e AaBB);  

e) 90 mm (genótipo AABB). 
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Visto que admitimos terem os alelos A e a freqüência idêntica na população, isto é, 0,5 ou 

50% cada, o mesmo ocorrendo com os alelos B e b, é claro que tanto os genótipos AA, Aa e aa 

quanto os genótipos BB, Bb e bb se distribuirão segundo 25%: 50%: 25%. Por isso, levando em 

conta A,a e B,b simultaneamente, as cinco classes fenotípicas acima mencionadas se distribuirão 

segundo 6,25%: 25%: 37,5%: 25%: 6,25% como se pode deduzir facilmente, do quadro abaixo:  

 AA (0,25) Aa (0,50) aa (0,25) 
BB (0,25) AABB (0,0625) AaBB (0,1250) aaBB (0,0625) 
Bb (0,50) AABb (0,1250) AaBb (0,2500) aaBb (0,1250) 
bb (0,25) AAbb (0,0625) Aabb (0,1250) aabb (0,0625) 

  
Empregando o mesmo raciocínio para quatro pares de alelos (A,a, B,b, C,c e D,d), todos com 

a mesma freqüência e supondo que os genes A, B, C e D têm efeito aditivo e idêntico, concluiremos 

que, não havendo dominância, nem epistasia, resultariam nove classes fenotípicas, distribuídas 

segundo 0,39%: 3,12%: 10,94%: 21,88%: 27,34%: 21,88%: 10,94%: 3,12%: 0,39%. Como se vê, à 

medida que aumenta o número de genes com efeito aditivo, cresce o número de classes fenotípicas, 

até que a distribuição binomial atinja o aspecto da distribuição normal.  

Do exposto parece claro que uma das propriedades muito importantes dos sistemas 

poligênicos é a de que a intensidade com que os caracteres deles dependentes se manifestam 

depende mais do número de genes que participam do sistema do que da natureza desses genes, pois 

genótipos diferentes determinam fenótipos idênticos. Realmente, no exemplo com dois pares de 

alelos, a classe fenotípica de 30 mm era determinada, indiferentemente, pelos genótipos Aabb e 

aaBb. No caso da classe fenotípica de 50 mm eram três os genótipos capazes de determiná-la (AaBb, 

AAbb e aaBB), enquanto a classe fenotípica com 70 mm era determinada pelos genótipos AABb e 

AaBB.  

Também parece claro, da exposição feita acima, que, apesar de, geralmente, dever ser grande 

o número de locos que participam de um sistema poligênico, a distribuição normal de um caráter 

quantitativo poderá ser alcançada com a participação de um número restrito de locos se a 

variabilidade fenotípica resultante dos genes a eles pertencentes for alta e(ou) se a cada um dos locos 

corresponderem vários alelos freqüentes com efeito aditivo.  

 
A HERDABILIDADE DE CARACTERES QUANTITATIVOS  

Visto que um caráter multifatorial, que é o nome dado, geralmente, aos caracteres 

quantitativos, pode admitir ou não interpretação poligênica, como faremos distinção entre essas duas 

possibilidades? Como saber, por exemplo, se caracteres como a estatura, a inteligência, o peso 

corporal, a altura do nariz, a distância interpupilar, glicemia em jejum etc. dependem ou não de um 

sistema poligênico?  
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Essa informação pode ser obtida de modo relativamente simples pelo estudo da regressão de 

dados familiais, ou pelo estudo de gêmeos, assuntos esses discutidos no capítulo 3 de O estudo de 

gêmeos do mesmo autor. Qualquer que seja a metodologia empregada, o que se pretende alcançar é 

a estimativa da herdabilidade do caráter, a qual é simbolizada internacionalmente por h2
. A letra agá 

ao quadrado serve apenas para indicar que a herdabilidade é uma relação entre variâncias, pois ela 

pretende medir a proporção da variância fenotípica que deve ser atribuída à variância genotípica. 

Se a herdabililidade diferir significativamente de zero o caráter multifatorial será dito poligênico. 

Caso contrário, sua distribuição será atribuída apenas a fatores do ambiente.  

No caso dos caracteres poligênicos, a variância genotípica tem, além de um componente 

aditivo, aqueles que são devidos à dominância e à epistasia (componentes não-aditivos). 

Evidentemente, a dominância e a epistasia são relações entre genes que influenciam somente a 

manifestação genotípica individual, de sorte que, num sistema poligênico, o componente aditivo da 

variância genética é o único associado a genes que são transmitidos pelo indivíduo à sua prole. 

Infelizmente, no estudo de caracteres multifatoriais humanos não existem meios de avaliar 

corretamente a fração da variância genética total que é resultante do efeito aditivo dos genes. Se isso 

fosse possível, a razão  entre essas variâncias, que poderia ser chamada de herdabilidade stricto 

sensu, poderia  servir para predizer a influência que os efeitos aditivos dos genes teriam na geração 

seguinte a partir de fenótipos individuais.  

No capítulo 3 de O estudo de gêmeos do mesmo autor o leitor encontrará uma discussão 

sobre as maneiras de estimar a herdabilidade de um caráter  quantitativo.  

 

GENES PRINCIPAIS E FATORES MODIFICADORES  

No capítulo anterior, ao estudar os caracteres semidescontínuos, tivemos a oportunidade de 

constatar que eles podem ser tratados como caracteres qualitativos, porque suas antimodas servem 

para a separação de classes fenotípicas. Essa peculiaridade dos caracteres semidescontínuos também 

oferece facilidades, como teremos oportunidade de verificar neste tópico, para o estabelecimento de 

uma hipótese genética simples, capaz de explicar a sua transmissão através de gerações.  

Para exemplificar, consideremos a velocidade de inativação da insoniazida (INH), a qual, por 

ter distribuição bimodal, permite o grupamento dos seres humanos em acetiladores lentos e rápidos 

desse fármaco. Visto que esses dois fenótipos são freqüentes e não estão associados ao sexo ou à 

idade das pessoas, tem-se que, em uma série de casais coletados aleatoriamente, podemos analisar a 

distribuição das formas alternativas do caráter acetilação da INH na prole dos casais grupados, 

segundo o fenótipo dos cônjuges, em acetiladores rápidos × acetiladores rápidos, acetiladores 

rápidos × acetiladores lentos e acetiladores lentos × acetiladores lentos. Evans, Manley e 
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McKusick (1960) fizeram isso numa amostra de 53 famílias norte-americanas e obtiveram os dados 

expressos na Tabela 14.2.  

 
Tabela 14.2. Distribuição de 53 famílias norte-americanas segundo o fenótipo acetilador de 
isoniazida. Entre parênteses estão assinalados os números esperados de acordo com a teoria 

genética. Extraído, com modificações, de Evans, Manley e McKusick (1960). 
 

Casal Filhos 
Tipo No. Rápido Lento Total 

Rápido × Rápido 13 31 (31,3)   7 (  6,7) 38* 
Rápido × Lento 24 42 (40,6) 28 (29,4) 70** 
Lento × Lento 16 -   (   -  ) 51 (54,0) 51 

* χ2
(1)  = 0,016; P = 0,90. 

** χ2
(1)  = 0,115; 0,70 < P < 0,80. 

 

É fácil constatar na Tabela 14.2 que a distribuição familial das proporções fenotípicas é 

compatível com a hipótese de que o fenótipo acetilador rápido é dominante em relação ao fenótipo 

acetilador lento da INH, sendo possível explicar a distribuição encontrada por intermédio de um par 

de alelos autossômicos, que poderemos representar pelas letras L e l. O alelo l, quando em 

homozigose (ll), seria responsável pela manifestação do fenótipo acetilador lento (recessivo) ao 

passo que o alelo L seria responsável pela manifestação do fenótipo acetilador rápido (dominante) 

tanto em homozigose (LL) quanto em heterozigose (Ll).  

Essa hipótese monogênica é, contudo, insuficiente para explicar a existência de diferentes 

graus de velocidade de acetilação da INH, isto é, essa hipótese não explica a razão pela qual entre os 

acetiladores lentos existem os que acetilam a INH mais lentamente do que outros, do mesmo modo 

que entre os acetiladores rápidos encontramos os que metabolizam esse fármaco mais rapidamente 

do que outros. Além disso, a hipótese monogênica não fornece elementos para explicar a 

continuidade da distribuição.  

É por isso que, em relação a caracteres como esse, o par de alelos idealizado para explicá-lo 

não é considerado como o único fator responsável por sua determinação genética, mas sim como o 

fator mais importante. Além da participação desses genes, no caso os alelos L,l, que são 

denominados genes principais, aceitamos que o caráter depende da ação de fatores do ambiente, 

bem como de genes pertencentes a outros locos e que fazem parte da constelação gênica de cada 

indivíduo. No seu conjunto, tais fatores são denominados fatores modificadores. Como se vê, em 

relação a caracteres como a acetilação da INH, admitimos que eles são, de fato, caracteres 

multifatoriais, mas que sua distribuição familial comporta uma explicação monogênica, desde que se 

faça a ressalva de que os alelos envolvidos são genes principais.  
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Os mesmos procedimentos empregados no estudo da transmissão hereditária da velocidade 

de acetilação da INH foram aplicados, anteriormente, à investigação genética do caráter reação 

gustativa à fenil-tio-uréia ou PTC (Das, 1958). Eles permitiram considerar os indivíduos sensíveis à 

PTC como o fenótipo dominante, decorrente de um gene autossômico principal, que pode ser 

denominado T (inicial da palavra inglesa taster = degustador) em homozigose (TT) ou heterozigose 

(Tt), e os insensíveis à PTC como o fenótipo determinado pelo alelo t, quando em homozigose (tt).  

A atividade da lactase intestinal avaliada em adultos por intermédio da capacidade de 

absorção da lactose é outro caráter que tem distribuição bimodal, permitindo, por isso, a distinção de 

dois fenótipos: persistência e deficiência da lactase intestinal do adulto. Os estudos familiais desse 

importante caráter da espécie humana permitiram estabelecer que a persistência da lactase intestinal 

é o fenótipo dominante em relação à deficiência dessa enzima, podendo sua distribuição familial ser 

explicada, também por um par de alelos autossômicos principais (Lisker et al., 1975; Sahi et al., 

1973; Sahi e Launiala, 1977; Beiguelman, Sevá-Pereira e Sparvoli, 1992).  

A exposição feita neste tópico nos conduz a aceitar que, toda a vez que nos depararmos com 

um caráter cuja distribuição é bimodal, poderemos incluir, entre as hipóteses explicativas dessa 

bimodalidade, aquela que considera a existência de um fenótipo dominante e de outro recessivo. 

Contudo, devemos ter sempre em mente que uma distribuição bimodal também pode ser causada por 

uma heterogeneidade de origem não-hereditária, de sorte que o estudo familial é essencial para a 

aceitação ou rejeição da hipótese genética. De fato, a bimodalidade de uma distribuição nos indica 

apenas que estamos diante de suas populações, mas nada nos informa a respeito da etiologia da 

mesma. Assim, por exemplo, em relação à estatura, uma amostra que reuna crianças e adultos 

mostrará, forçosamente, distribuição bimodal, ainda que seja composta por indivíduos com grande 

similaridade genética.  

Às vezes, a hipótese genética explicativa de uma distribuição bimodal pode ser rejeitada 

antes mesmo do estudo familial. Para ilustrar essa afirmação consideremos um exemplo. Ao medir 

os níveis sangüíneos de diaminodifenilsulfona (DDS) de 36 hansenianos adultos do sexo masculino, 

caucasóides, com função renal normal e sem diarréia ou emese, 6 horas após a ingestão de 100 mg 

desse medicamento, Beiguelman, Pinto Jr., El-Guindy e Krieger (1974) constataram que esses níveis 

mostraram distribuição bimodal. Os níveis sangüíneos de DDS não mostraram correlação com a 

idade nem com o peso dos pacientes, ou com o tempo de duração da doença, os anos de 

sulfonoterapia ou os níveis de hemoglobina, globulina e albumina. Havia, porém, correlação 

negativa significativa entre o nível sangüíneo de DDS e o valor do hematócrito. 

 Diante da correlação encontrada, fez-se o ajustamento dos níveis de DDS para a média dos 

valores do hematócrito, por intermédio de ya = y + (x – x )b, onde ya é o valor ajustado do nível     

sangüíneo de DDS (y), x é a média dos valores do hematócrito (x) e b é o coeficiente de regressão 
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dos níveis de DDS sobre os valores do hematócrito. Com tal ajustamento, a bimodalidade da 

distribuição dos níveis de DDS desapareceu, isto é, essa distribuição passou a ser unimodal. 

Portanto, a explicação mais plausível para a bimodalidade observada anteriormente ao ajustamento é 

a de que ela foi causada pela heterogeneidade da amostra no concernente aos valores do 

hematócrito. Evitou-se, assim, um trabalhoso estudo familial que, evidentemente, seria destinado ao 

fracasso.  

Para finalizar, é importante acautelar o leitor em relação aos resultados familiais a respeito de 

caracteres com distribuição bimodal. Nem sempre os valores observados mostram ajustamento tão 

perfeito aos esperados quanto aqueles apontados na Tabela 14.2. Isso é compreensível, porque os 

indivíduos com limiar pertencente à antimoda ou próximo a ela estão mais sujeitos a sofrerem 

alteração fenotípica em conseqüência da ação de fatores modificadores. Assim, por exemplo, ao 

submeter um mesmo grupo de pessoas ao teste de escolha de PTC de Harris e Kalmus (1949) em 

duas épocas diferentes, num intervalo de cerca de 15 dias, o autor pôde constatar que, no segundo 

teste, certos indivíduos mudavam de limiar gustativo, pois passavam a reconhecer o gosto amargo da 

PTC em soluções com concentração mais baixa (Beiguelman, 1964).  

Tal "aprendizado" em degustar PTC pode, portanto, fazer com que alguns indivíduos 

catalogados, inicialmente, como insensíveis passem a ser classificados como sensíveis à PTC. A 

nível populacional a distribuição bimodal é pouco afetada por essas alterações, porque são poucos os 

indivíduos pertencentes à região da antimoda. A nível familial, porém, tais modificações têm grande 

significado porque elas, inclusive, podem conduzir ao encontro de casais com o fenótipo recessivo 

que geraram filhos com o fenótipo dominante.  

 

QUESTÕES E RESPOSTAS 

Q 1. As hemácias de 755 casais e seus 1.712 filhos foram classificadas por vários autores (Race e 

Sanger,1962) em Lu(a+) e Lu(a-) do sistema Lutheran com o emprego de um anti-soro contendo o 

anticorpo anti-Lua. A distribuição dos indivíduos examinados, segundo esses grupos sangüíneos, 

está apresentada no quadro abaixo, onde os valores entre parênteses indicam as porcentagens. Visto 

que as proporções de indivíduos Lu(a+ ) e Lu(a- ) não apresentam diferença sexual significativa, 

quer-se saber se os dados desse quadro:  

a) permitem concluir que os grupos sangüíneos Lu(a+) e Lu(a-) mostram associação familial;  

b) excluem a hipótese de que a distribuição desses grupos sangüíneos é determinada por um 

componente genético importante.  

c) excluem a hipótese de que o grupo sangüíneo Lu(a- ) é recessivo;  

d) excluem a hipótese monofatorial para explicar a distribuição dos grupos sanguineos Lu(a+) e 

Lu(a-) nas famílias.  
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Casais Filhos 
Tipo No. Lu(a+) Lu(a-) Total 

Lu(a+) × Lu(a+)    3    5     1 (16,7)     6 
Lu(a+) × Lu(a-)  99 132 118(47,2) 250 
Lu(a-) × Lu(a-) 653 - 1456 (100,0) 1456 

 
R 1. Os dados do quadro permitem concluir que os grupos sangüíneos Lu(a+) e Lu(a-) mostram 

associação familial e não excluem as três hipóteses propostas.  

 

Q 2. A distribuição de 220 casais e seus 762 filhos segundo a reação tardia à inoculação 

intradérmica de lepromina (reação de Mitsuda) foi a apresentada no quadro abaixo (Beiguelman, 

1962), onde os valores entre parênteses indicam as porcentagens. Visto que as respostas positiva e 

negativa à lepromina não mostraram diferença sexual significativa, quer-se saber se os dados desse 

quadro:  

a) permitem concluir que a reação de Mitsuda é um caráter familial;  

b) excluem a hipótese de que a distribuição da reação de Mitsuda nas famílias é determinada por um 

componente genético importante;  

c) excluem a hipótese de que a reação negativa ao teste de Mitsuda é recessiva;  

d) excluem a hipótese monofatorial para explicar a distribuição da reação de Mitsuda nas famílias.  

Casais Filhos 
Tipo No. Positivo Negativo Total 

Positivo × Positivo 120 279     106 (27,5) 385 
Positivo × Negativo  74 157    129 (45,1) 286 
Negativo × Negativo  26 28      63 (69,2)   91 

 

R 2. Os dados do quadro permitem concluir que a reação de Mitsuda é um caráter familial e não 

excluem a hipótese de que essa reação depende de um componente genético importante, sendo a 

reação negativa de Mitsuda recessiva. Eles não favorecem a hipótese monofatorial para explicar a 

distribuição familial da reação de Mitsuda porque a proporção de indivíduos Mitsuda-positivo entre 

os filhos de casais Mitsuda-negativo foi alta (30,8%), quando deveria ser nula.  

 
Q 3. Um homem do grupo sangüíneo O casou-se com uma mulher do grupo sangüíneo B, cujo pai é 

do grupo sangüíneo O. Qual a probabilidade de uma criança gerada por esse casal ser do grupo 

sanguíneo A? B? AB? O?  

R 3. Probabilidade zero de ser A, 50% de ser B, zero de ser AB e 50% de ser O.  

 
Q 4. Um homem do grupo sangüíneo O casou-se com uma mulher do grupo sangüíneo A, cujos pais 

são do grupo sangüíneo AB. Qual a probabilidade de uma criança gerada por esse casal ser do grupo 

sangüíneo A? B? AB? O?  
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R 4. A probabilidade de a criança ser do grupo A é 100% .  

 
Q 5. Um homem é do grupo sangüíneo A e sua mulher é do grupo sangüíneo AB. A paternidade 

desse homem será excluída se seu filho for do grupo sangüíneo A? B? AB? O?  

R 5. Somente o grupo sangüíneo O permitirá a exclusão da paternidade e também da maternidade 

(troca de criança no berçário ou simulação de maternidade). 

 

Q 6. Entre os filhos de casais constituídos por um cônjuge dos grupos sangüíneos AB do sistema 

ABO e N do sistema MN, e o outro cônjuge dos grupos sangüíneos AB do sistema ABO e MN do 

sistema MN , quais as proporções esperadas de indivíduos dos grupos sangüíneos abaixo:  

AM ABM BM 
AN ABN BN 
AMN ABMN BMN 

 

R 6.  

AM =      - ABM =    - BM =    - 
AN =   0,125 ABN = 0,25 BN = 0,125 
AMN = 0,125 ABMN = 0,25 BMN = 0,125 

 
Q 7. Uma criança com anemia falciforme necessita de transfusão de sangue. O pai e a mãe dessa 

criança ofereceram-se prontamente como doadores. Essa oferta deve ser aceita? Por quê?  

R 7. Não, porque os genitores de uma criança com anemia falciforme são, obrigatoriamente, 

heterozigotos (AS), possuindo, por isso, em seu sangue uma proporção variável de hemoglobina S.  

 
Q 8. Nenhum banco de sangue de países escandinavos faz a investigação rotineira de hemoglobina S 

no sangue de seus doadores. Essa conduta dos hemoterapeutas escandinavos está certa? Ela deve ser 

estendida aos bancos de sangue brasileiros?  

R 8. A conduta dos hemoterapeutas escandinavos está certa, mas não deve ser estendida ao Brasil, 

porque na população brasileira a proporção de pessoas com traço siclêmico é alta.  

 
Q 9. Você acha que durante o recrutamento militar, na admissão às Escolas de Educação Física e na 

seleção de atletas no Brasil dever-se-ia fazer a investigação da hemoglobina S como teste de rotina?  

R 9. Sim, porque os indivíduos com hemoglobina S estão sob risco alto de crise hemolítica e de 

infarto de vários órgãos (rins, baço, pulmões, ossos) por bloqueio de aglomerados de células 

falciformes nos vasos sangüíneos, em conseqüência de hipoxemia e acidose após esforço físico 

prolongado.  

 
Q 10. Você acha que se deve fazer a pesquisa de hemoglobina S em pacientes negróides ou com 

eventuais ancestrais negróides que precisam ser submetidos a anestesia geral?  
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R 10. Sim, porque nos indivíduos com hemoglobina S, cuja freqüência é alta entre os negróides, a 

depressão respiratória que acompanha a anestesia geral aumenta os riscos apontados na resposta 

anterior.  

 
Q 11. A investigação da hemoglobina S deve ser restrita a brasileiros com cor de pele escura?  

R 11. Não, porque é possível o encontro de indivíduos com cor de pele branca que apresentam 

hemoglobina S, seja porque têm ancestrais negróides, seja porque são imigrantes ou descendentes de 

imigrantes oriundos de países da Bacia Mediterrânea.  

 
Q 12. Sabendo-se que cerca de 8% dos homens negróides e 3% dos homens caucasóides apresentam 

deficiência de G-6PD, qual a freqüência esperada de casos de síndrome de Turner negróides e 

caucasóides de nossa população que manifestam deficiência dessa enzima?  

R 12. Entre as pacientes negróides 8%. Entre as caucasóides 3%.  

 
Q 13. Uma paciente com a síndrome de Turner e cariótipo 45,X tem grupo sangüíneo Xg(a+), visão 

normal de cores e hemácias com deficiência de G-6PD. Seu pai e sua mãe têm grupo sangüíneo 

Xg(a+), visão de cores normal e não apresentam deficiência de G-6PD. Qual a origem do 

cromossomo X dessa paciente?  

R 13. O cromossomo X da paciente deve ter origem materna, sendo a mãe heterozigota do gene que 

determina a deficiência de G-6PD. Se o cromossomo X da paciente tivesse origem paterna, ela não 

apresentaria deficiência de G-6PD.  

 
Q 14. Um paciente com a síndrome de Klinefelter e cariótipo 47,XXY tem grupo sangüíneo Xg(a-), 

visão de cores normal e G-6PD com atividade normal. Seu pai e sua mãe têm grupo sangüíneo  

Xg(a-) e G-6PD com atividade normal. Quanto à visão de cores, apenas a mãe do paciente é 

daltônica (deuteranômala). Visto que a maioria dos casos de síndrome de Klinefelter não se origina 

de aberrações cromossômicas pós-zigóticas, qual a hipótese mais plausível para explicar o cariótipo 

anormal desse paciente?  

R 14. A hipótese mais plausível é a de que o zigoto que deu origem ao paciente foi formado por um 

espermatozóide com cromossomos sexuais XY e por um óvulo com um único cromossomo X.  

 
Q 15. Os dados da questão anterior permitem estabelecer o momento da espermatogênese em que se 

deu a falta de disjunção dos cromossomos sexuais?  

R 15. Sim. Primeira divisão meiótica da espermatogênese.  

 
Q 16. Um indivíduo com a síndrome de Klinefelter e cariótipo 47,XXY é daltônico como  seu pai 

(protanômalo). A sua mãe tem visão de cores normal. A falta de disjunção dos cromossomos sexuais 
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ocorreu durante a espermatogênese paterna ou a ovogênese materna? Durante a primeira ou a 

segunda divisão meiótica? 

R 16. Durante a espermatogênese paterna, na primeira divisão meiótica, ou durante a ovogênese 

materna, na segunda divisão meiótica.  

 
Q 17. Nenhum banco de sangue de países escandinavos faz a investigação rotineira de G-6PD no 

sangue de seus doadores. A esmagadora maioria dos bancos de sangue brasileiros também não faz 

essa investigação. Os hemoterapeutas escandinavos estão certos? E os brasileiros? Por quê?  

R 17. Os hemoterapeutas escandinavos estão certos. O mesmo não pode ser dito dos brasileiros, 

porque a freqüência de deficiência de G-6PD é alta em nossas populações.  

 
Q 18. O avô paterno de um indivíduo é do grupo sangüíneo AB, enquanto seus outros avós são do 

grupo O. Qual a probabilidade de esse indivíduo ser do grupo sangüíneo: a) A? b) B? c) AB? d) O?  

R 18. a)25%; b) 25%; c) nula; d) 50%.  

 
Q 19. Um casal constituído por marido do grupo sangüíneo AB e mulher do grupo sangüíneo O tem 

dois filhos. Qual a probabilidade de esses dois filhos serem:  

a) Ambos do grupo A? 

b) Ambos do grupo B?  

c)  Ambos do grupo O?  

d)   Um do grupo A e outro do grupo B?  

e) O primeiro do grupo A e o segundo do grupo B?  

f) O primeiro do grupo A?  

g)   O primeiro do grupo B e o segundo do grupo A?  

h)   O primeiro do grupo B?  

R 19.  a) 25%; b) 25%; c) nula; d) 50%; e) 25%; f) 50%; g) 25%; h) 50%.  

 

Q 20. Um homem é heterozigoto de 6 genes pertencentes a cromossomos distintos, isto é, a 

diferentes grupos de ligação (genótipo AaBbCcDdEeFf). Quantos tipos de espermatozóides pode 

formar esse homem em relação aos 6 pares de alelos em discussão?  

R 20. 26= 64.  

 
Q 21. Se na questão anterior os 6 pares de genes mencionados pertencessem a 3 grupos de ligação, 

sendo 2 de cada grupo, quantos tipos diferentes de gametas poderiam ser produzidos por esse 

homem em relação aos 6 pares de alelos, admitindo: a) a inexistência de permuta entre os locos 

ligados? h) a existência de permuta entre os locos ligados?  

R 21. a) 23 = 8; b) 26 = 64.  
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Q 22. Um homem herdou de sua mãe os genes autossômicos A, B, C, D, E pertencentes a diferentes 

grupos de ligação. De seu pai herdou os alelos a, b, c, d, e. Nas combinações gênicas seguintes 

assinale aquelas que não podem estar presentes nos espermatozóides do homem em discussão: 

ABCDE, abcde, AbcDd, aBCde, aBCDd, abcdE, aBdEe, AbCdE.  

R 22. AbcDd; aBCDd, aBdEe.  

 
Q 23. Em uma população a freqüência de homozigotos DD é 49%, de heterozigotos Dd é 42% e de 

homozigotos dd é 9%. Os alelos D,d são autossômicos e se referem à presença de antígeno D do 

sistema Rh (genótipos DD ou Dd) ou à ausência desse antígeno (genótipo dd). Nessa população, 

qual a freqüência esperada de casais: a) Rh+ × Rh+;  b) Rh- × Rh-;  c) Rh+  × Rh-; d) Marido Rh+  × 

Mulher Rh-;  e) Marido Rh- × Mulher Rh+.  

R 23. a) 82,8%; b) 0,81%; c) 16,38%; d) 8,19%; e) 8,19%.  

 

Q 24. Se soubéssemos que as freqüências de indivíduos DD, Dd e dd da questão anterior haviam 

sido estimadas a partir de uma amostra de homens, as freqüências esperadas dos casais seriam a 

metade, as mesmas ou um quarto das calculadas acima?  

R 24. Seriam as mesmas da questão anterior, porque os alelos D,d são autossômicos e as proporções 

de indivíduos DD, Dd e dd foram dadas em porcentagem.  

 
Q 25. As hemácias de uma mulher são ARh+ e o mesmo acontece com as hemácias de seu marido. 

Sabendo-se que as hemácias do pai da mulher e da mãe do marido são ORh-, pergunta-se qual a 

probabilidade de esse casal gerar uma criança com hemácias: a) ARh+? b) ARh-? c) ORh+? 

d) ORh-?  

R 25. a) 56,25%; b) 18,75%; c) 18,75%; d) 6,25%.  

 
Q 26. Se os genes do sistema ABO estivessem ligados aos do sistema Rh (D,d) quais as proporções 

fenotípicas esperadas na prole de casais como os da questão anterior, admitindo:  

a) ausência de permuta?  

b) que 20% dos gametas apresentassem permuta?  

R 26. a) 75% de ARh+ e 25% de ORh-.  

b) 66% de ARh+, 9% de ARh-, 9% de ORh+ e 16% de ORh-.  

 
Q 27. Um homem do grupo sangüíneo AB, casado com uma mulher do mesmo grupo que ele, gera 

um filho que não é do grupo sangüíneo A. Qual a probabilidade de esse filho ser do grupo 

sangüíneo: a) B? b) AB?  
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R 27. Um casal AB  × AB pode gerar filhos dos grupos A, AB ou B com probabilidades 
4

1 , 
2

1 e 
4

1 , 

respectivamente. Considerando, porém, que sabemos que o filho gerado pelo casal AB × AB não é 

do grupo A (probabilidade condicional), concluímos:  

a) P (B | não-A) =  
3

1

4
3

4
1

=          b) P (AB | não-A) = 
3

2

4
3

2
1

=  

Q 28. Sabemos que os grupos sangüíneos M, MN e N são explicados como decorrentes de um par 

de alelos autossômicos M,N. Do mesmo modo, os grupos sangüíneos S, Ss e s são explicados como 

conseqüência de um par de alelos autossômicos S,s. As mulheres Ns (genótipo NNss) casadas com 

homens MNSs (genótipo MNSs) que são filhos de casais MS × Ns (MMSS × NNss) geram 

indivíduos MNSs e Ns na razão 1: 1. Como interpretar esse resultado?  

R 28. Que existe ligação, sendo o genótipo dos maridos MS/Ns.  

 
Q 29. Dentre os 120 filhos de casais MN × MN 24 eram do grupo M, 68 do grupo MN e 28 do 

grupo N. Essas proporções diferem significativamente de 1: 2: 1?  

R 29. Não, porque χ2
(2) = 2,400; 0,30 < P < 0,50.  

 
Q 30. Dentre 80 filhos de casais formados por maridos cujas hemácias são AXg(a-) e mulheres cujas 

hemácias são AXg(a+) verificou-se a distribuição abaixo:  

Sexo AXg(a+) AXg(a-) OXg(a+) OXg(a-) Total 
Masculino 13 15 5 4 37 
Feminino 14 17 7 5 43 

Total 27 32 12 9 80 
Sabendo-se que as mães desses 80 indivíduos eram duplamente heterozigotas (genótipo 

AOXg
a
Xg) e que os pais eram heterozigotos em relação ao grupo sangüíneo A (genótipo AOXgY) 

pergunta-se:  

a) A distribuição dos filhos do sexo masculino segundo os grupos sangüíneos estudados está de 

acordo com o que se esperava teoricamente?  

b) A distribuição das filhas segundo os grupos sangüíneos estudados está de acordo com o que se 

esperava teoricamente?  

c) Os dados mostram heterogeneidade?  

R 30. a) Sim, porque χ2
(3)  = 0,258; 0,95 < P < 0,98.  

b) Sim, porque χ2
(3) = 0,828; 0,80 < P < 0,90.  

c) Não, porque o qui-quadrado total da amostra é χ2
(3) = 0,933; 0,80 < P < 0,90, o que permite 

calcular o qui-quadrado para testar heterogeneidade do seguinte modo:  
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Σχ
2            = 1,086; Σ graus de liberdade = 6;    0,98 < P < 0,99 

χ
2 total = 0,933; graus de liberdade = 3;        0,80 < P < 0,90 

χ
2
Heter.  = 0,153; graus de liberdade = 3;         0,98 < P < 0,98. 
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CAPÍTULO 3. O REGISTRO GRÁFICO DA HISTÓRIA  
GENEALÓGICA 

 

 

Por convenção, um caráter é considerado raro quando ele ocorre na população com 

freqüência inferior a 1: 1.000. Em Genética, porém, a maioria dos caracteres raros tem freqüência 

inferior a 1:10.000. A metodologia empregada para reconhecer o mecanismo de transmissão 

hereditária monogênica difere bastante conforme os caracteres qualitativos sejam freqüentes ou 

raros. Essa diferença decorre do modo pelo qual as famílias dos indivíduos com o caráter em estudo 

são coletadas, com a finalidade de verificar o tipo de distribuição familial das formas alternativas 

desse caráter. Aqui o termo família deve ser entendido como sinônimo de núcleo familial, isto é, o 

conjunto formado por um casal e seus filhos. 

Quando as formas alternativas de um caráter são freqüentes, as famílias coletadas para 

análise devem constituir, como já vimos no capítulo anterior, uma amostra extraída aleatoriamente 

da população à qual pertencem. No caso de caracteres qualitativos raros, entretanto, as coleções de 

famílias não são obtidas dessa forma, visto que, por sua baixa freqüência, é improvável, em 

condições normais de trabalho, o encontro de indivíduos com tais caracteres em uma amostra casual 

de famílias. De fato, se quiséssemos estudar, por exemplo, um caráter cuja freqüência é igual a 

1:30.000 e se tomássemos uma amostra aleatória da população, digamos, de 100 famílias, o que já é 

um tamanho amostral grande, que oferece dificuldades para ser alcançado, o resultado mais provável 

seria a ausência de pessoas com o caráter sob investigação em todas as  famílias coletadas.  

É por isso que, para o estudo da distribuição familial de caracteres qualitativos raros, o 

primeiro passo é a obtenção de uma amostra de indivíduos com o caráter a ser analisado, chegando-

se, por intermédio deles, ao levantamento de suas famílias. Nem sempre, porém, é possível obter-se 

uma amostra de indivíduos com o caráter em questão sem que eles sejam aparentados 

consangüineamente, como conseqüência da extrema raridade do caráter. Em situações como essa, a 

única maneira de investigar o modelo ou padrão de herança do caráter raro é a análise das famílias 

que constituem a genealogia levantada a partir de um indivíduo que manifesta tal caráter. Apesar de 

o termo genealogia significar, etimologicamente, o estudo da família (em grego, gen = família), ele 

indica, em Genética, um conjunto de famílias ligadas entre si por laços de consangüinidade.  

O indivíduo que foi o ponto de partida para o levantamento da genealogia é denominado 

propósito, se do sexo masculino, e propósita, se do sexo feminino. O termo propósito se origina da 

palavra latina propositus, que, entre os antigos romanos, designava o indivíduo que servia como 

ponto de referência para o estabelecimento das relações de parentesco numa genealogia. Os autores 

de língua inglesa empregam como sinônimo de propósito(a) o termo proband, que tem sido 
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utilizado por muitos geneticistas de língua portuguesa sob a forma de probando. Em português, 

contudo, o correto é empregar a expressão caso-probante como sinônimo de propósito(a), pois 

probante é um adjetivo, ao passo que probando provém de gerúndio latino probandus, de probare = 

provar. Um outro sinônimo de propósito(a) é a expressão caso-índice, muito empregada pelos 

epidemiologistas.  

A investigação do mecanismo de transmissão hereditária de caracteres qualitativos raros tem 

grande importância médica, porque as doenças hereditárias (heredopatias) com determinação 

monogênica, apesar de numerosas (cerca de 5.000 conhecidas), quando consideradas isoladamente 

ocorrem, regra geral, com freqüências muito baixas nas populações humanas, sendo excepcionais as 

doenças genéticas que podem ser consideradas comuns, isto é, com freqüência superior a 1:1.000. 

De fato, entre as heredopatias monogênicas constituem exceções a anemia falciforme e a talassemia, 

que ultrapassam a incidência de 1:1.000 em algumas populações negróides e caucasóides 

mediterrâneas, respectivamente, ou a fibrose cística, que pode atingir essa proporção em populações 

caucasóides do hemisfério norte. É essa a razão pela qual nos referiremos, freqüentemente, às 

heredopatias como sinônimo de caracteres qualitativos raros.  

A determinação do padrão de herança das heredopatias fica extremamente facilitada quando 

se faz a representação gráfica das relações de parentesco entre o propósito e outros membros da 

genealogia, isto é, pelo heredograma, sendo, por isso, que o presente capítulo será dedicado à 

análise das relações de parentesco e às normas para a elaboração de heredogramas. O termo 

heredograma resulta da palavra latina hers = herança e da palavra grega gramma = letra, símbolo. O 

nome correspondente em inglês é pedigree. 

  
AS RELAÇÕES DE PARENTESCO  

Os indivíduos que têm ancestrais em comum são denominados parentes consangüíneos, ou, 

simplesmente, consangüíneos, designando-se como parentes afins de uma pessoa os indivíduos 

que, apesar de não possuírem ancestrais em comum, estabeleceram, após um casamento, uma 

relação, dita de parentesco, com essa pessoa e os consangüíneos dela. Por exemplo, os tios de um 

indivíduo que são irmãos de seu pai ou de sua mãe são parentes consangüíneos desse indivíduo, já 

que têm ancestrais em comum com ele. Os cônjuges de tais tios, entretanto, são, geralmente, seus 

parentes afins. Dizemos geralmente porque não se pode excluir a possibilidade de ocorrência de 

casamentos entre pessoas com ancestrais em comum, como é o caso de casamento de primos ou de 

outros consangüíneos.  

Na obtenção dos antecedentes genealógicos de um indivíduo com alguma heredopatia, 

entretanto, o maior enfoque se concentra na investigação de seus consangüíneos, pois somente eles 

podem possuir genes herdados de um mesmo ancestral e, por isso, idênticos. Quanto aos parentes 
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afins desse paciente, somente se dedica atenção àqueles que deram origem a consangüíneos dele, 

não se levando em conta, regra geral, os dados genealógicos a respeito dos demais.  

A seqüência de gerações entre os consangüíneos é denominada linha reta e pode ter dois 

sentidos, conforme se parta de um indivíduo para seus ancestrais, isto é, pais, avós, bisavós, trisavós, 

tetravós etc. (linha reta ascendente) ou de um indivíduo para seus descendentes, isto é, filhos, netos, 

bisnetos, trinetos, tetranetos etc. (linha reta descendente). Os outros parentes consangüíneos, cuja 

consangüinidade não ocorre em linha reta, são ditos consangüíneos em linha colateral ou 

consangüíneos colaterais. Eles incluem os irmãos, meio-irmãos (têm em comum apenas um dos 

genitores, isto é, somente o pai ou somente a mãe), primos, tios, tios-avós (irmãos dos avós), 

sobrinhos, sobrinhos-netos etc. de um indivíduo.  

Existe uma nomenclatura específica para designar os diferentes graus de consangüinidade 

entre os primos. Assim, os filhos de um indivíduo em relação aos filhos de seus irmãos são primos 

em primeiro grau, popularmente designados por primos-irmãos, primos-primeiros ou primos-

germanos. Os primos em segundo grau de um indivíduo são os filhos de seus primos em primeiro 

grau, enquanto que os filhos de um indivíduo em relação aos filhos de seus primos em primeiro grau 

são primos em terceiro grau. Os primos em quarto grau de um indivíduo são os filhos de seus 

primos em terceiro grau, ao passo que os filhos de um indivíduo em relação aos filhos de seus 

primos em terceiro grau são seus primos em quinto grau, e assim por diante.  

Na nomenclatura inglesa a denominação first cousins corresponde, em português, a primos 

em primeiro grau, mas as designações second cousins e third cousins correspondem, em nossa 

língua, a primos em terceiro grau e primos em quinto grau, respectivamente. Para indicar os primos 

em segundo grau emprega-se, em inglês, a expressão first cousins once removed, querendo isso 

significar que, se fosse retirada uma geração, os consangüíneos em questão seriam primos em 

primeiro grau (first cousins). Por analogia, os primos em quarto grau são denominados em inglês 

second cousins once removed. Por ser baseada na nomenclatura inglesa, tem-se, na notação 

utilizada internacionalmente para indicar esses tipos de primos, que 1 C indica primos em primeiro 

grau, 1 ½ C primos em segundo grau, 2 C primos em terceiro grau, 2 ½ C primos em quarto grau,  

3 C primos em quinto grau e assim por diante.  

Os ancestrais comuns mais próximos de parentes consangüíneos constituem o tronco da 

genealogia à qual pertencem. Quando as genealogias derivam de um único tronco, o que é mais 

freqüente, diz-se que, nelas, as relações de parentesco são simples. A consangüinidade será dita 

múltipla quando a genealogia incluir mais de um tronco. Assim, por exemplo, os filhos de dois 

irmãos casados com duas irmãs ou os filhos de dois casais compostos por um irmão e uma irmã 

casados, respectivamente, com a irmã do cunhado e com o irmão da cunhada são primos duplos em 

primeiro grau porque eles têm dois pares de avós como ancestrais comuns (dois troncos). Às vezes, 
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porém, os consangüíneos colaterais não chegam a ter um casal como ancestral comum, porque 

derivam de um único indivíduo (homem ou mulher) que casou duas vezes. Situações como essas são 

denominadas meia-consangüinidade. É o caso, por exemplo, de meio-irmãos.  

O número de gerações que separam os parentes consangüíneos colaterais do tronco que os 

originou serve para classificar a consangüinidade colateral em igual ou desigual, conforme haja ou 

não um número igual de gerações entre os parentes consangüíneos e o tronco. Assim, por exemplo, 

os primos em primeiro, em terceiro e em quinto graus são ditos consangüíneos em linha colateral 

igual, ao passo que os primos em segundo e em quarto graus, os tios e sobrinhos, bem como os tios-

avós e seus sobrinhos-netos são ditos consangüíneos em linha colateral desigual.  

 
O HEREDOGRAMA  

A história genealógica registrada graficamente no heredograma oferece uma série de 

vantagens, pois permite:  

1. a compreensão rápida das relações de parentesco entre diversos membros de uma 

genealogia, revendo as informações em tempo muito curto e permitindo, inclusive, avaliar a sua 

correção e melhor explorar a investigação em algumas delas;  

2. verificar se uma doença se manifesta em um único indivíduo (caso esporádico) ou se ela 

se repete na genealogia e, nesse caso, se a repetição é feita preferencialmente na linha vertical, na 

linha colateral, ou em ambas, qual a distribuição dos casos afetados segundo o sexo, qual a ordem de 

nascimento dos doentes nas irmandades, qual a fertilidade dos casais etc.;  

3. averiguar a ocorrência de casamentos consangüíneos e sua relação com a manifestação de 

uma doença.  

Os indivíduos do sexo masculino são representados no heredograma por pequenos 

quadrados, enquanto que os do sexo feminino são representados por pequenos círculos, sendo 

poucos os autores que preferem representar os indivíduos do sexo masculino pelo símbolo de Marte 

e os do sexo feminino pelo símbolo de Vênus (Figura 1.3. a-d).Tais símbolos, se escuros, 

significarão que os indivíduos por eles representados manifestam a anomalia estudada na genealogia 

(Figura 1.3. c,d); caso contrário, os símbolos serão claros (Figura 1.3. a,b). Quando se quer 

representar a variabilidade de manifestação de sinais de uma síndrome nas pessoas pertencentes a 

uma genealogia ou quando se deseja assinalar diferentes estados patológicos ou diferentes 

intensidades de sinais, os recursos gráficos são inteiramente livres, pois não existem critérios fixos 

estabelecidos para essas situações. Vide, por exemplo, no Capítulo 6, as Figuras 3.6 e 4.6. 
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Fig. 1.3. Símbolos comumente empregados na representação gráfica de genealogias. 

 

Quando não há interesse em assinalar o sexo de um indivíduo, ou quando não se tem 

informações a respeito do sexo de um elemento, usa-se um losango para representá-lo (Figura 1.3. 

e). Assim, por exemplo, se o doente sabe que seu avô paterno fazia parte de uma irmandade de dois 

indivíduos, mas não sabe precisar se tinha um irmão ou uma irmã, usar-se-á o losango para 

representar a pessoa que pode ser um tio-avô ou uma tia-avó do paciente. Os casos de intersexo 

podem ser representados pelos símbolos dos sexos masculino e feminino combinados (Figura 1.3. f). 

Há autores, entretanto, que usam esse símbolo para indicar, de modo resumido, uma irmandade que 

contém indivíduos normais de ambos os sexos (McKusick e Milch, 1964). Assim, por exemplo, 

quando uma irmandade contém três indivíduos do sexo masculino e dois do sexo feminino, todos 

normais, esses autores a indicam por um pequeno quadrado limitando um círculo dentro do qual 

escrevem o número 5. Para evitar confusões essa notação deveria ser abolida e substituída por um 
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losango dentro do qual se assinala o número de irmãos normais. Em nosso exemplo, portanto, seria 

um losango com o número 5 em seu interior.  

Os abortos e natimortos são, geralmente, representados pelos mesmos símbolos que os 

indivíduos afetados por uma anomalia, apenas que, em ponto menor (Figura 1.3. g), mas há autores 

que, para representar esse acontecimento, preferem empregar pequenos círculos escuros, assinalando 

o sexo masculino (M) ou feminino (F) quando tal distinção é possível (McKusick e Milch, 1964).  

A representação de um casal é feita no heredograma pela união de um quadrado a um círculo 

por intermédio de um pequeno traço horizontal denominado linha matrimonial (Figura 1.3. h). A 

linha matrimonial dupla significa que o casal é consangüíneo (Figura 1.3. i). Entre os autores norte-

americanos é freqüente a representação de casais com o cônjuge masculino à esquerda, ou seja, antes 

do feminino. Não existe, porém, nem convenção, nem razão lógica para isso.  

Os filhos de um casal são dispostos horizontalmente por ordem de idade decrescente, da 

esquerda para a direita, abaixo da linha matrimonial, ligados, cada qual, por um pequeno traço 

vertical, a uma linha paralela a ela. Tal linha recebe o nome de linha da irmandade (Figura 1.3. j). 

Se o casal não tiver filhos, a linha da irmandade é substituída por um traço duplo (Figura 1.3. k).  

No caso de ocorrência de gêmeos na irmandade, os monozigóticos, isto é, os gêmeos 

oriundos de um único zigoto, podem ser representados por símbolos ligados a um pequeno traço 

vertical unido à linha da irmandade (Figura 1.3.l,m) e os dizigóticos, ou seja, aqueles originados por 

zigotos diferentes, por símbolos dispostos aos pares e unidos a um mesmo ponto da linha da 

irmandade (Figura 1.3. n). Existem autores, entretanto, que preferem representar os dois tipos de 

gêmeos ligados diretamente a um mesmo ponto da linha da irmandade, diferenciando os 

monozigóticos ao fazer a união desses pares por um pequeno traço horizontal (Figura 1.3. l,m). 

Qualquer que seja o tipo de notação adotado, deve-se representar os gêmeos do mesmo sexo 

interpondo um sinal de interrogação entre os símbolos de homem ou mulher, toda a vez que o 

diagnóstico de zigosidade não houver sido feito, isto é, quando não se sabe se os pares de gêmeos 

são monozigóticos ou dizigóticos (Figura 1.3. o).  

As gerações incluídas na genealogia são numeradas no heredograma por algarismos 

romanos, em ordem crescente, da mais antiga para a mais nova, ao passo que os indivíduos de cada 

geração devem ser designados por algarismos arábicos. Regra geral, a numeração dos indivíduos é 

feita de modo consecutivo, da esquerda para a direita, recomeçando-se a numeração em cada 

geração. Não é obrigatório, porém, que no heredograma fiquem expressos, nem os números 

arábicos, nem os números romanos. Tais numerações servem apenas para localizar os indivíduos no 

heredograma, quando é necessário fazer referência a eles. Assim, por exemplo, em um heredograma 

representativo de uma genealogia que inclui três gerações, ainda que elas não estejam indicadas por 

algarismos romanos, nem se numerem os indivíduos em arábico, quando se fizer referência ao 
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indivíduo II-9 desse heredograma, saber-se-á que é a nona pessoa a contar da esquerda, da segunda 

geração. A Figura 2.3 apresenta um heredograma de uma genealogia que inclui quase todas as 

situações descritas acima, enquanto que a Figura 3.3 mostra as relações de parentesco mais 

importantes entre consangüíneos colaterais. 

Fig. 2.3. Heredograma de uma genealogia hipotética. 

 

 
Fig. 3.3. Relações de parentesco mais importantes entre consangüíneos colaterais. Irmãos (II-2 e  
II-3); meio-irmãos (III-3 e III-5); tio(a)-sobrinho(a) (II-2 e III-3 ou II-3 e III-2); primos em primeiro 
grau (III-2 e III-3); primos em segundo grau (III-2 e IV-3 ou III-3 e IV-2); primos em terceiro grau 
(IV-2 e IV-3); primos em quarto grau (IV-2 e V-2 ou IV-3 e V-1); primos em quinto grau (V-1 e  
V-2) 

 

Na figura 2.3 é fácil verificar que a propósita (IV-15) é a segunda filha de um casal de 

primos em primeiro grau (III-12 e III-13) e que pertence a uma irmandade de oito indivíduos (IV-14 

a IV-21), a qual inclui uma irmã mais nova da propósita com a mesma anomalia que ela (IV-17). 

Além disso, também se constata, rapidamente, que a propósita tem sete primos duplos em primeiro 

grau (IV-22 a IV-28), que são filhos de sua tia materna mais nova (III-14) e de seu único tio paterno, 

mais novo que seu pai (III-15). Entre esses primos duplos em primeiro grau há um par de gêmeos 
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dizigóticos discordantes quanto ao sexo (IV-25 e IV-26) e um par de gêmeos de sexo masculino, 

cuja zigosidade não foi determinada (IV-27 e IV-28).  

O heredograma da Figura 2.3 informa, ainda, que a propósita tem outros tios maternos, além 

da tia III-14, todos mais velhos do que sua mãe (III-2, III-3, III-5, III-7, III-9 e III-11). A respeito 

desses parentes consangüíneos sabe-se que a tia III-2 é casada com o indivíduo III-l e não tem 

filhos; que o tio III-3 manifesta a mesma anomalia que a propósita e é casado com III-4, com a qual 

tem seis filhos normais (1V-1 a 1V-6); que o tio III-5 é casado com III-6 e tem um casal de filhos 

normais (IV-7 e 1V-8), o mesmo acontecendo com a tia III-7, casada com o indivíduo III-8; que a tia 

III-9, casada com o homem III-10, teve três gestações que não chegaram a termo (IV-11 a IV -13) e, 

finalmente, que a tia III-11, imediatamente mais velha do que a mãe da propósita, é solteira e 

apresenta a mesma anomalia que essa última.  

Quanto aos avós matemos (II-2 e II-3) e paternos (II-4 e II-5) da propósita, fica-se sabendo, 

por intermédio do heredograma da Figura 2.3, que eles são normais e que a avó materna (II-3) é 

irmã da avó paterna (II-4). Tendo em vista que os bisavós da propósita já são falecidos, o que é 

indicado no heredograma por cruzes junto aos símbolos que os representam, e que, tanto a avó 

materna (II-3), quanto a paterna (II-4) sabem, apenas, que antes de elas nascerem seus pais haviam 

tido uma criança, falecida com um ano de idade, mas não sabem de que sexo, esse indivíduo (tio-avô 

ou tia-avó da propósita) foi representado no heredograma por um losango (II-1).  

 
HEREDOGRAMAS ABREVIADOS  

É prática comum, mormente em publicações científicas, abreviar os heredogramas, de sorte 

que eles ocupem menos espaço. Para tanto, empregam-se alguns recursos simples. Um deles é o de 

indicar cada casal apenas pelo cônjuge que é consangüíneo do propósito, subentendendo-se que o 

consorte não simbolizado no heredograma não tem a anomalia em discussão. E, para fazer referência 

ao cônjuge não representado no heredograma, ele passa a ser designado pelo mesmo número do 

cônjuge simbolizado, seguido da letra a. Assim, por exemplo, se o cônjuge representado no 

heredograma tiver o número III-7, o outro, não representado, será designado por III-7a. Entretanto, 

se um casal for constituído por dois indivíduos afetados pela mesma anomalia apresentada pelo 

propósito, ou se um dos consangüíneos do propósito for casado mais de uma vez, tendo prole desses 

casamentos, tais casais não poderão ser representados de modo abreviado.  

Um outro recurso para reduzir o tamanho do heredograma é o de representar vários 

indivíduos normais pertencentes à mesma irmandade, consecutivos e do mesmo sexo, por um único 

símbolo, maior do que os outros utilizados para designar o sexo ao qual pertencem, no interior do 

qual se assinala o número de indivíduos que foram reunidos. Quando se usa esse recurso, não se 

deve alterar a numeração dos indivíduos na geração a que pertencem. Assim, por exemplo, se o 
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oitavo, nono, décimo e décimo-primeiro indivíduos de uma geração são representados por um único 

símbolo, por serem normais e pertencerem à mesma irmandade, deve-se escrever sob esse símbolo 

os números 8 -11 ou subentender essa numeração, no caso de não serem assinalados no heredograma 

os números arábicos indicadores da ordem de nascimento. Essa convenção, contudo, nem sempre é 

seguida e há autores que numeram o símbolo que representa a reunião de vários indivíduos como se 

ele representasse uma única pessoa.  

O heredograma da Figura 4.3 serve bem para exemplificar a maneira de representar uma 

genealogia por um heredograma abreviado. Ele diz respeito a uma grande genealogia, que foi 

estudada por incluir numerosas pessoas com a síndrome onicopatelar, mais comumente conhecida 

como síndrome unha-rótula, cujos sinais básicos são displasia das unhas, principalmente do 

polegar, e ausência ou hipoplasia das rótulas. Outros sinais freqüentemente associados são esporões 

no osso ilíaco, anomalias dos cotovelos, que prejudicam a pronação e a supinação, complicações 

renais e alterações oculares (pigmentação em folha de trevo na margem interna da íris, ceratocone e 

catarata). Atualmente sabemos que o loco do gene responsável pela síndrome ônicopatelar está 

situado no braço inferior do cromossomo 9, na região 9q34. 

 

Fig. 4.3. Heredograma de parte de uma genealogia com recorrência da síndrome onicopatelar 
(Jameson et al., 1956) 
 

CUIDADOS NA OBTENÇÃO DA HISTÓRIA GENEALÓGICA  

Nunca é demais recomendar que a coleta de informações necessárias ao registro da história 

genealógica de um paciente, parte da qual servirá para a elaboração de um heredograma, merece e 

requer cuidados especiais e, sobretudo, muita paciência. A aparente perda de tempo na coleta desses 

dados será recompensada, posteriormente, de inúmeras maneiras.  

Para fazer um bom levantamento de uma história genealógica deve-se evitar, sempre que 

possível, valer-se apenas das informações dadas por um único elemento da genealogia. Tais 

informações podem estar incorretas ou incompletas, seja porque o informante ignora, seja porque ele 

esconde, deliberadamente, as informações a respeito da distribuição de uma doença em sua 

genealogia. É sempre aconselhável que os dados obtidos do informante, que pode ser ou não o 

propósito, sejam confrontados com aqueles fornecidos por outro elemento da mesma genealogia, de 
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preferência uma mulher mais idosa. As mulheres lembram, mais comumente, detalhes importantes a 

respeito dos antecedentes genealógicos, os quais escapam, muitas vezes, aos homens.  

Durante a obtenção de uma história genealógica é muito importante um registro minucioso 

da ocorrência ou não de casamentos consangüíneos entre os componentes da genealogia. 

Independentemente do grau de cultura do paciente devemos insistir a respeito da consangüinidade 

entre seus genitores com perguntas do tipo: O seu pai e a sua mãe são da mesma família? São 

primos? São parentes? Por outro lado, para evitar confundir o paciente devemos simplificar, ao 

máximo, a designação de seus ancestrais. Assim, ao invés de inquiri-lo a respeito de seus avós 

paternos e maternos, devemos perguntar a respeito do pai de seu pai, da mãe de seu pai, do pai de 

sua mãe e da mãe de sua mãe ou identificar essas pessoas pelo nome. Obviamente, nunca devemos 

nos considerar satisfeitos com respostas do tipo somos parentes de longe ou somos primos distantes, 

pois isso tanto pode significar que se trata de primos em segundo ou terceiro grau quanto pode 

significar ausência de consangüinidade.  

Quando um paciente informa que seus pais são primos ou que ele é casado com uma prima é 

necessário averiguar de que modo foi estabelecida a consangüinidade, pois, por exemplo, no caso de 

primos em primeiro grau é possível distinguir quatro tipos de primos, enquanto que no caso de 

primos duplos em primeiro grau pode-se distinguir dois tipos, conforme o parentesco entre seus pais 

(Figura 5.3). Evidentemente, os diferentes tipos de primos assinalados na Figura 5.3 não afetam a 

transmissão de genes autossômicos, mas têm grande importância quando se trata de genes do 

cromossomo X. Assim, um gene do cromossomo X presente no avô somente pode ser transmitido 

com a mesma probabilidade a um casal de primos em primeiro grau se tal casal for do tipo 1 da 

Figura 5.3 pois naqueles do tipo 2 o cromossomo X do avô pode ter sido herdado pelo primo, mas 

não pela prima, nos do tipo 3 nenhum dos primos o herda e naqueles do tipo 4 somente a prima pode 

herdá-lo. 

 

Fig. 5.3. Os quatro tipos de primos em primeiro grau (1-4) e os dois tipos de primos duplos em 
primeiro grau (5-6). 
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É desaconselhável inquirir o cônjuge masculino a respeito de dados do casal sobre o número 

de natimortos ou de abortos espontâneos ou provocados, época em que ocorreram, data de 

nascimento dos filhos, data dos óbitos, tempo de gestação, idade do cônjuge feminino à época do 

nascimento dos filhos, freqüência de relações sexuais ou sobre o uso de anticoncepcionais, pois o 

risco de que essas informações sejam fornecidas repletas de erros é demasiadamente alto. Tais 

informações devem sempre ser obtidas do cônjuge feminino, que deve responder, também, a 

respeito da ingestão de medicamentos, infecções, exposição a raios X etc. durante os primeiros 

meses de gestação.  

Se a idade do cônjuge feminino for um dado de grande valor anamnéstico (do grego an = 

sem; amnesis = esquecimento) é conveniente testar a correção da informação prestada por 

intermédio de várias perguntas, feitas em diferentes momentos do inquérito, tais como a data do 

nascimento, idade ao casar, data do casamento, tempo de coabitação com o cônjuge, idade que tinha 

ao nascer o primeiro filho, depois de quanto tempo de casada teve o primeiro filho etc. Com 

precauções desse tipo será mais fácil por à prova a veracidade das informações prestadas pela 

mulher.  

Dependendo da doença a respeito da qual se está levantando a história genealógica será 

necessário que parte ou todos os elementos da genealogia sejam submetidos a exame clínico e(ou) 

laboratorial. A falta de exames apropriados pode alterar muito a proporção de doentes encontrados. 

Assim, por exemplo, consideremos o caso de estarmos coletando genealogias com ocorrência de 

diabetes mellitus (do grego diabetes = compasso, sifão, derivado de diabainein = ficar com as 

pernas abertas, em alusão à poliúria, e do latim mellitus  = melado, em alusão à glicosúria). Se nos 

basearmos apenas nas informações do propósito assinalaremos uma proporção de doentes que, com 

grande probabilidade será inferior àquela que é observada quando se conhecem os valores de 

glicemia dos elementos das genealogias, a qual, por sua vez, é, provavelmente, inferior à proporção 

apontada após um teste de tolerância à glicose nos indivíduos com glicemia aparentemente normal 

(Figura 6.3). 

 
Fig. 6.3. Indivíduos com diabetes mellitus  detectados em uma família antes (A) e depois (B) de 

medir a glicemia da maioria de seus membros e, eventualmente, a teste de tolerância à glicose. Em 
hachurado estão assinalados os indivíduos classificados como normais depois de examinados. Os 
símbolos claros indicam os indivíduos não examinados, mas que, segundo informações, eram 

normais.  
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Outros exemplos no mesmo sentido são dados por heredopatias que têm manifestação clinica 

tardia, como é o caso do glaucoma ou da polipose múltipla do cólon. De fato, em genealogias 

levantadas a partir de pacientes com glaucoma surgido na juventude ou na idade adulta, a 

probabilidade de detectar glaucomatosos nos estágios pré-clínicos da doença será, evidentemente, 

muito maior se submetermos os consangüíneos dos pacientes a exames oftalmológicos periódicos. 

Do mesmo modo, a utilização de propedêutica armada e revisão clínica periódica nas genealogias 

levantadas a partir de um paciente com polipose múltipla do cólon aumentará muito a probabilidade 

de detecção precoce de outros casos, permitindo providências antes que os polipos que revestem o 

cólon sofram malignização.   

A necessidade de exame dos consangüíneos de um paciente fica, também, bastante evidente 

quando lidamos com estados patológicos sindrômicos que nem sempre se manifestam com todos os 

sinais. Um bom exemplo é dado pela síndrome de Waardenburg, a qual tem transmissão 

autossômica dominante e inclui entre os seus sinais clínicos importantes a heterocromia da íris, o 

aumento da distância intercantal interna, o sinofrismo (do grego, sin = unido; ophrys = sobrancelha), 

o alargamento da raiz nasal, a surdez por degeneração coclear e o albinismo parcial. Em uma mesma 

família, entretanto, é possível o encontro de indivíduos com a síndrome completa e outros com 

apenas alguns desses sinais. Dessa maneira, pode-se até encontrar consangüíneos de pacientes com a 

síndrome de Waardenburg que são considerados normais ao exame físico usual, mas que, ao exame 

otológico, podem acusar lesão coclear, sem manifestação de surdez. Nessas famílias é possível, 

também, o encontro de indivíduos que mostram apenas pequenas alterações pupilares, alterações 

pigmentares de fundo de olho ou malformações das vias lacrimais. Tais indivíduos não podem 

passar despercebidos, porque eles têm 50% de probabilidade de transmitir o gene determinador da 

síndrome de Waardenburg a seus filhos.  

Para finalizar o presente capítulo vale a pena enfatizar dois pontos. Um deles diz respeito a 

genealogias levantadas a partir de casos com anomalias congênitas. Quando lidamos com elas 

devemos ter sempre em mente que, antes de propor uma hipótese de determinação genética é 

necessário afastar as hipóteses de etiologia não-genética dessas anomalias. De fato, são 

sobejamente conhecidos os efeitos teratogênicos de infecções, raios X, medicamentos e drogas no 

primeiro trimestre da gestação, os quais muitas vezes, mimetizam anomalias genéticas. É o caso, por 

exemplo, da catarata congênita, da craniossinostose, da microcefalia, do lábio leporino associado ou 

não à palatosquise, da espinha bífida, da hipospadia, da atresia anal, da síndrome adrenogenital, da 

amputação congênita de membros, de cardiopatias congênitas diversas etc., que, às vezes, têm 

determinação genética e outras vezes etiologia exógena (fenocópias).  

Para melhor ilustrar essa questão, consideremos a história de um casal de primos em 

primeiro grau que tem dois filhos, um com dois e outro com quatro anos de idade, ambos com 
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microcefalia e retardamento neuropsicomotor. Do ponto de vista clínico é indiferente que a 

microcefalia das crianças seja determinada geneticamente ou não. Para o geneticista, entretanto, essa 

informação é de crucial importância porque, no caso de a microcefalia ser genética, o risco de 

recorrência dessa anomalia entre os filhos do casal é de 25%. Se, entretanto, a etiologia não for 

genética, o risco de repetição da anomalia será nulo, desde que afastemos o agente etiológico 

ambiente.  

Consideremos, agora, que durante o estudo dessa família constatou-se que:  

1. A reação de imunofluorescência para toxoplasmose apresentou um título de 1:4.000 na 

criança com quatro anos de idade.  

2. Durante a anamnese a mãe revelou que no início de sua segunda gravidez ela esteve 

exposta a raios X porque, em vários e demorados exames radiográficos de seu primeiro filho, ela o 

segurava para evitar que ele se mexesse.  

Diante dessas constatações, as sugestões de que a microcefalia nessa família seria 

geneticamente determinada, apoiadas pela consangüinidade próxima do casal e pela recorrência 

familial, seriam desprezadas. Em outras palavras, rejeitaríamos a hipótese genética e aceitaríamos a 

hipótese de que a microcefalia dos meninos tem etiologia não-genética; no maior por toxoplasmose 

e no menor por raios X.  

A exposição feita no presente capítulo deve ter deixado bem claro que, em grande número de 

situações, a história genealógica não se identifica com uma mera investigação, durante a anamnese, 

dos antecedentes familiais do paciente, pois, freqüentemente, o geneticista clínico se vê obrigado a 

fazer, inclusive, o exame físico e a solicitar exames laboratoriais dos parentes consangüíneos dos 

propósitos. Essa foi a razão pela qual no título do presente capítulo se fez referência à história 

genealógica e não à história familial do paciente.  

 
QUESTÕES E RESPOSTAS  

Q 1. O.M., brasileiro, negro, 45 anos, foi encaminhado ao Ambulatório de Genética Clínica, com 

dores articulares que foram diagnosticadas como decorrentes de traço siclêmico. O levantamento de 

sua história genealógica mostrou que O.M. é viúvo de P.S.M., da qual teve três filhos (A.M., do 

sexo feminino, 15 anos; O.M.F., sexo masculino, 13 anos e E.M., sexo feminino, 12 anos). Casou-se 

novamente com A.M., brasileira, parda clara, viúva de seu irmão P.M. e com ela teve outros três 

filhos (L.M.F., sexo masculino, 9 anos; M.A.M., sexo feminino, 7 anos, e B.M., sexo masculino, 5 

anos). A.M. tivera dois filhos com P.M. (P.M.F., sexo masculino, 14 anos e Y.M., sexo feminino 12 

anos). A investigação de hemoglobina siclêmica revelou que, nessa genealogia, havia recorrência do 

traço siclêmico, o qual foi manifestado por E.M., L.M.F., B.M. e Y.M. Construa o heredograma 

representativo da genealogia descrita.  
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R 1. 

 

Q 2. Ao investigar a história genealógica de um paciente do sexo masculino, com 6 meses de idade, 

que manifestava a síndrome de Hurler, constatou-se que ele era o terceiro filho de um casal normal, 

cuja primeira filha faleceu aos 10 meses de idade, aparentemente de pneumonia. O segundo filho 

desse casal era um menino com 3 meses de idade, clinicamente normal. A mãe do paciente tinha 

uma única irmã, mais nova, solteira normal. O pai do paciente tinha dois irmãos mais velhos, 

normais, casados com mulheres não-consangüíneas. Cada um desses irmãos tinha duas filhas 

clinicamente normais. O sogro da mãe do paciente também é tio paterno dela. A sogra da mãe do 

paciente é a filha mais nova das três geradas pela irmã do bisavô paterno do paciente. Construa o 

heredograma que representa a genealogia descrita. 

R 2 

.  

Q 3. Em relação à genealogia da questão anterior, qual o parentesco consangüíneo entre:  

a) os genitores do paciente?  

b) os avós paternos do paciente?  

c) o bisavô paterno e a mãe do paciente? 

R 3. a) Primos em primeiro grau.  

b) Primos em primeiro grau.  

c) O bisavô paterno é o avô paterno da mãe do paciente 

 
Q 4. Na história familial de um propósito com distrofia muscular do tipo Duchenne, verificou-se que 

ele é o terceiro filho de um casal que gerou uma irmandade constituída por quatro indivíduos. O 

primeiro filho do casal é do sexo masculino e o segundo do sexo feminino, ambos normais. O quarto 

filho do casal, do sexo masculino, também apresenta distrofia muscular do tipo Duchenne. A mãe do 

propósito é separada do marido tendo, após a separação, vivido maritalmente com dois outros 

homens. Com o primeiro deles teve um menino que manifestou distrofia muscular do tipo Duchenne 

e com o segundo teve um casal de filhos normais, dos quais o mais novo é do sexo masculino. Os 
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avós maternos do propósito são normais. O mesmo é verdadeiro em relação ao seu tio e à sua tia 

maternos, dos quais o primeiro é mais velho que sua mãe e a segunda mais nova. Esses tios 

maternos são casados com pessoas normais e têm cada qual, um casal de filhos normais. Dentre os 

filhos do tio materno do propósito, o mais velho é do sexo masculino, o inverso ocorrendo entre o 

casal de filhos de sua tia materna. Construa um heredograma abreviado que represente a genealogia 

descrita.  

R 4.  

 

Q 5. No heredograma da genealogia da questão anterior, qual o parentesco biológico entre os 

indivíduos.  

a) III-1 e III-2? 
b) III-5 e III-7?  
c) III-7 e III-9?  
d) III-8 e III-11? 
e) III-1 e III-5 (propósito)? 
f) III-5 e III-8?  
g) III-1 e III-8?  

R5. a) Irmãos.  
       b) Meio-irmãos.  
       c) Meio-irmãos. 
       d) Primos em primeiro grau.  
       e) Primos em primeiro grau.  
       f) Meio-irmãos.  
       g) Primos em primeiro grau. 
 

Q 6. A paciente M.F., brasileira, branca, com 16 anos de idade, foi encaminhada ao Ambulatório de 

Genética Clínica por um serviço de Ortopedia, porque apresentava anomalias esqueléticas graves 

nos membros inferiores. A investigação da sua história genealógica mostrou que a paciente tinha 

uma irmã (N.F.) com 14 anos, normal, bem como o pai (J.F., brasileiro, branco, 38 anos) e a mãe 

(L.A.F., brasileira, branca, 36 anos) normais. Não houve possibilidade de investigar os parentes do 

lado paterno da propósita M.F., pois eles viviam no Rio Grande do Sul, mas, de acordo com as 

informações prestadas por J.F., não havia qualquer caso de deformidade esquelética entre seus 

parentes.  

Entre os parentes do lado materno foi possível o levantamento de uma história genealógica razoável. 

Assim, verificou-se que L.A.F. tinha duas irmãs solteiras, uma das quais (M.L.A.), gêmea de L.A.F., 

apresentava anomalias esqueléticas enquanto a outra era normal (I.A., 23 anos), bem como dois 
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irmãos casados. Um deles, U.A., brasileiro, branco, 34 anos, casado com J.A., brasileira, branca, 30 

anos, tinha uma filha (A.A.) com 8 anos, normal. O outro, Z.A., com 32 anos, brasileiro, branco, 

casado com E.A., brasileira, parda clara, 28 anos, tinha seis filhos normais (P.A., sexo masculino, 10 

anos; G.A., sexo masculino, 9 anos; L.A., sexo feminino, 7 anos, Lu.A., sexo feminino, 5 anos; 

C.A., sexo masculino, 4 anos; F.A., sexo masculino, 2 anos).  

O avô materno da propósita M.F., já falecido na época do levantamento da história genealógica 

(S.A.), teve anomalias esqueléticas nos membros inferiores, segundo o depoimento de M.I.A., viúva 

de S.A., boliviana, 56 anos, aparentemente mestiça de índio com branco, que referiu a existência de 

um cunhado (H.A., 55 anos) e uma cunhada (M.A.S., 53 anos), irmãos normais e mais jovens de 

S.A.. O primeiro, casado com M.L.A., brasileira, branca, 50 anos, teve um filho (F.A., 30 anos) e 

uma filha (M.B., 25 anos). O filho F.A. casou com M.J.A., brasileira, branca, 31 anos, com a qual 

teve dois meninos normais (T.A., 4 anos e Ti.A, 1 ano) e a filha M.B. casou com B.B., brasileiro, 

branco, 32 anos, com o qual teve uma menina (I.B., 6 anos) e um menino (L.B., 3 anos), ambos 

normais).  

A tia-avó da propósita (M.A.S.), com 53 anos, é casada com F.J.S., 60 anos, brasileiro, branco e teve 

7 filhos, todos vivos e examinados, a saber:  

J.S., 35 anos, sexo masculino, com anomalias esqueléticas;  

F.S., 34 anos, sexo masculino, normal;  

M.A.S., 32 anos, sexo feminino, normal;  

M.B.S.P., 31 anos, sexo feminino, normal;  

B.S., 29 anos, sexo masculino, com anomalias esqueléticas;  

G.S., 25 anos, sexo feminino, normal;  

O.S., 23 anos, sexo feminino, normal.  

Os exames para determinação da zigosidade entre L.A.F. e M.L.A. falaram a favor de que as gêmeas 

eram monozigóticas. Por outro lado, tendo em vista a hipótese de que as anomalias esqueléticas 

eram decorrentes de hipofosfatemia, pediu-se dosagem de fosfato no soro da propósita. Confirmada 

a hipótese, pediu-se também dosagem de fosfato sérico em L.A.F. (36 anos), L.A. (34 anos), I.A. (23 

anos), H.A. (55 anos), M.A.S. (53 anos), F.S. (34 anos), M.A.S. (32 anos), M.B.S.P. (31 anos), G.S. 

(25 anos) e O.S. (23 anos), já que a hipofosfatemia é uma anomalia hereditária ligada ao 

cromossomo X, que pode se expressar ou não sob a forma de anomalias esqueléticas (raquitismo 

resistente à vitamina D). Tais exames mostraram que, com exceção de L.A.F., I.A., M.A.S. (53 

anos) e G.S., com baixo nível de fosfato sérico, todos os outros tinham valores normais.  

Construa o heredograma abreviado da genealogia descrita, representando os indivíduos com 

raquitismo resistente à vitamina D por símbolos totalmente escuros e aqueles com apenas 

hipofosfatemia por símbolos parcialmente escuros.  
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R 6.  

 

Q 7. Quantos trisavós tem um filho de primos duplos em primeiro grau? E um filho de não 

consangüíneos?  

R 7. Um filho de primos duplos em primeiro grau tem oito trisavós, enquanto que um filho de não 

consangüíneos tem 16.  
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CAPÍTULO 4. OS PADRÕES DE HERANÇA DAS 
HEREDOPATlAS 

 

O modo pelo qual os indivíduos com um caráter qualitativo raro, como é o caso da 

esmagadora maioria das heredopatias, se distribuem nos heredogramas e se relacionam com seus 

consangüíneos facilita muito o reconhecimento do tipo de transmissão hereditária do caráter em 

estudo, isto é, do seu padrão de herança. O presente capítulo será dedicado ao estudo dos padrões 

de herança de caracteres qualitativos raros, os quais quando monogênicos, também são conhecidos 

pela designação de idiomorfismos, sendo os genes por eles responsáveis denominados idiomorfos.  

Por convenção, aceita-se que os genes com freqüência inferior a 1% na população devem ser 

designados como idiomorfos, recebendo a denominação de monomorfos aqueles cuja freqüência for 

superior a 99% (Morton, 1976/1977). Assim, por exemplo, se um gene A mostrar freqüência igual a 

0,998 e seu alelo a freqüência igual a 0,002, o alelo A será dito monomorfo e o alelo a será 

classificado como idiomorfo. As freqüências intermediárias entre 1% e 99% caracterizam os genes 

polimorfos, mas um loco polimórfico pode incluir entre os alelos a ele pertencentes um ou mais 

alelos idiomorfos. É o caso, por exemplo, de um loco com três alelos A, a e aI , com freqüências 

iguais, respectivamente, a 0,600, 0,395 e 0,005. Nesse exemplo, os alelos A e a são polimorfos, 

enquanto o alelo aI é idiomorfo. Os caracteres freqüentes com transmissão hereditária monogênica 

estudados no capítulo 2 são resultantes de locos polimórficos que incluem, pelo menos, dois alelos 

polimorfos. Eles constituem os assim chamados sistemas genéticos polimórficos ou polimorfismos 

genéticos.  

 
PADRÃO DE HERANÇA DOMINANTE AUTOSSÔMICA MONOGÊNICA  

O heredograma da Figura 1.4 representa uma genealogia na qual houve recorrência familial 

de eliptocitose, uma alteração hematológica, também conhecida por ovalocitose, porque, após os 3 

ou 4 meses de idade, começam a aparecer na circulação sangüínea hemácias que se apresentam 

como ovalócitos e cuja proporção ultrapassa a metade da concentração eritrocitária. O heredograma 

da Figura 2.4, por sua vez, representa uma genealogia com pessoas que manifestavam 

neurofibromatose múltipla, também conhecida como doença de von Recklinghausen, por ter sido 

descrita pela primeira vez, em 1822, pelo patologista Friedrich Daniel von Recklinghausen (1833-

1910). Essa heredopatia, com prevalência ao redor de 1:3.000, caracteriza-se pela presença, nos 

indivíduos adultos, de neurofibromas subcutâneos e vasculares múltiplos, arredondados ou 

fusiformes, podendo haver associação com outras alterações do sistema nervoso central, ósseo e 

muscular. Na infância, o único sinal dessa doença é a presença de seis ou mais manchas cutâneas 

pardas, com pelo menos 1,5 cm de diâmetro, denominadas manchas café-com-leite. Atualmente 
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sabemos que os locos dos genes responsáveis pela eliptocitose e pela doença de von 

Recklinghausen estão situados, respectivamente, nas regiões 1 pter-p34 e 17p11-q22. 

Fig. 1.4. Heredograma de parte de uma genealogia com recorrência de eliptocitose (Chalmers e 
Lawler, 1953). 

 

Fig. 2.4. Heredograma de uma genealogia com recorrência da doença de von Recklinghausen. 

 
Apesar de as alterações patológicas presentes nas genealogias das Figuras 1.4 e 2.4 e na 

Figura 4 do capítulo anterior (Figura 4.3) pertencerem a grupos nosológicos muito diferentes, é fácil 

constatar em tais heredogramas que a síndrome ônicopatelar, a eliptocitose e a neurofibromatose 

múltipla são doenças que têm o mesmo padrão de distribuição genealógica. De fato, em cada um 

desses heredogramas pode-se verificar que:  

1. os indivíduos anômalos são filhos de pai ou de mãe com a mesma anomalia, havendo, 

pois, uma passagem da doença de uma geração a outra, segundo a linha reta de consangüinidade;  

2. os indivíduos anômalos geram filhos normais e filhos anômalos na mesma proporção, em 

média;  

3. tanto os indivíduos anômalos do sexo masculino quanto os do sexo feminino geram filhos 

anômalos de ambos os sexos e na mesma proporção, em média;  

4. os indivíduos normais gerados por um anômalo não transmitem a anomalia a seus 

descendentes.  

As anomalias que seguem esse padrão de distribuição genealógica (mais de 2.500) são 

heredopatias ditas dominantes autossômicas monogênicas, porque essa distribuição é compatível 
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com a hipótese de elas serem determinadas, cada qual, por um gene autossômico raro, originado por 

mutação, que se manifesta em heterozigose. Assim, se o gene mutante determinador de uma 

heredopatia dominante autossômica qualquer for simbolizado por A, alelo de um outro, a, que, por 

não causar anomalias, é dito gene determinador de normalidade, ter-se-á que todos os indivíduos 

anômalos deverão ser considerados heterozigotos Aa, pois a raridade do gene A torna pouco 

provável, ou quase impossível, a ocorrência de homozigotos AA, visto que estes últimos somente 

podem ser gerados por casais anômalos (Aa × Aa), os quais, regra geral, são inexistentes na 

população.  

É fácil verificar que essa hipótese de dominância autossômica é satisfatória para explicar o 

padrão de distribuição genealógica das heredopatias referidas nos heredogramas das Figuras 4.3, 1.4 

e 2.4 porque, de acordo com ela, os casais compostos por um indivíduo anômalo e por outro 

normal, representados genotipicamente por Aa × aa, devem ter a mesma probabilidade (50%) de 

gerar um filho Aa (com a anomalia) e um filho aa (normal). Além disso, por ser o par de alelos A,a 

autossômico, a razão de sexo entre os anômalos gerados pelos casais Aa × aa não deve desviar-se 

significativamente de 1: 1, isto é, deve haver 50% de cada sexo. Pela mesma razão, entre os filhos 

de pais anômalos a proporção de anômalos e de normais deve ser a mesma encontrada entre os 

filhos de mães anômalas, isto é, 50% de anômalos e 50% de normais, independentemente de o 

genitor anômalo ser o pai ou a mãe. Finalmente, os indivíduos normais que são gerados por 

anômalos não transmitem a anomalia a seus descendentes, porque têm genótipo homozigoto aa. A 

Figura 3.4 resume o que foi mencionado neste parágrafo. 

 

Fig. 3.4 Esquema de segregação alélica nas anomalias com padrão de herança dominante 
autossômica monogênica. 

 

Evidentemente, se a anomalia dominante autossômica manifestada por um indivíduo for 

conseqüência de uma mutação ocorrida em um dos gametas ou no zigoto que lhe deu origem, tal 

pessoa aparecerá no heredograma como filho(a) de pais normais, além do que não terá irmãos(ãs) 
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afetados(as) pela anomalia. Apesar de esse indivíduo anômalo ter 50% de probabilidade de 

transmitir a mesma anomalia a seus filhos, é possível que, por acaso, isso não aconteça, ou seja, é 

possível que todos os seus filhos sejam normais. Por outro lado, também é possível que esse 

indivíduo não procrie. Essas situações farão com que tal anômalo constitua o que se chama de caso 

esporádico, isto é, um caso isolado da anomalia em uma genealogia, apesar de as anomalias 

dominantes autossômicas mostrarem recorrência familial.  

Os casos esporádicos de anomalias dominantes autossômicas são mais freqüentemente 

observados nas heredopatias que impedem a reprodução de grande parte dos indivíduos afetados 

por elas, seja porque os anômalos não conseguem viver até a idade reprodutiva, seja porque eles 

encontram muita limitação para se reproduzir. Em relação a tais anomalias fica-se sabendo que elas 

são dominantes autossômicas porque os casos menos graves mostram transmissão hereditária que 

segue esse padrão. Contudo, entre os indivíduos afetados por elas, os que são resultantes de 

mutação e que não chegam a  reproduzir constituirão a maioria e aparecerão nas genealogias como 

casos esporádicos. 

A epilóia, também conhecida como esclerose tuberosa, é um bom exemplo heredopatia 

dominante autossômica que se manifesta mais freqüentemente em indivíduos que constituem casos 

esporádicos. Essa doença muito rara, com prevalência ao redor de 1:100.000, caracteriza-se pela 

manifestação de um adenoma sebáceo na face, com forma de borboleta, e de placas cutâneas 

granuladas verdes no tronco, além de hemangiomas, fibromas e áreas despigmentadas perceptíveis 

com a lâmpada de Wood (luz negra). Muitos pacientes com epilóia mostram deficiência mental 

grave e convulsões difíceis de controlar, além de tumores no coração, córtex cerebral, rins, fígado, 

baço, pulmões e ossos.  

Do exposto neste tópico fica claro que o conceito de dominância empregado em relação às 

heredopatias difere daquele que é geralmente aceito em Genética. Realmente, regra geral se aceita 

que um fenótipo deve ser considerado dominante quando não é possível distinguir o heterozigoto 

(Aa) de um dos homozigotos (AA). Entretanto, em relação a quase todas as heredopatias dominantes 

autossômicas, desconhece-se o efeito produzido pela homozigose dos genes que provocam a 

manifestação dessas doenças nos heterozigotos, simplesmente porque, como já foi mencionado, eles 

teriam que ser gerados por casais heterozigotos (Aa × Aa), o que é um acontecimento pouco 

provável.  

Não se pode, contudo, afastar a hipótese de que, no caso das doenças autossômicas 

dominantes, os eventuais homozigotos AA possam manifestar um fenótipo diferente, com quadro 

clínico mais grave do que aquele observado nos heterozigotos Aa. Alguns dados da literatura 

pertinente falam a favor dessa hipótese. É o caso, por exemplo, da hipercolesterolemia familial, 

que se caracteriza por aumento do nível sangüíneo de colesterol e precocidade de manifestação da 
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aterosclerose cardiovascular e de infartos do miocárdio. Nos homozigotos do gene determinador 

dessa alteração metabólica dominante, essas características são tão prematuras que eles chegam a 

sofrer infarto do miocárdio já na segunda década de vida (Gelehrter e Collins, 1990). Esse exemplo 

vem somar-se a outros já clássicos, como a respeito de um casal com telangiectasia hemorrágica 

hereditária (Snyder e Doan, 1944), a qual é relativamente benigna, pois se caracteriza, 

principalmente, pela proliferação e dilatação dos capilares da face, da mucosa nasal e oral, e ao 

redor das unhas, na infância ou mais tardiamente. Visto que tal casal teve uma menina que, já ao 

nascer, apresentava vasos muito dilatados falecendo com poucas semanas de vida, em conseqüência 

de lesões angiomatosas múltiplas, é possível que ela tivesse sido homozigota do gene que determina 

a telangiectasia hemorrágica hereditária. A mesma hipótese pode ser estendida à filha de um casal 

com braquidactilia minor do segundo dedo das mãos e pés, a qual nasceu sem dedos em todos os 

membros, além de numerosas anomalias ósseas (Mohr e Wriedt, 1919).  

 
PADRÃO DE HERANÇA RECESSIVA AUTOSSÔMICA MONOGÊNICA  

Uma heredopatia que se manifesta somente em indivíduos homozigotos de um gene 

autossômico é denominada recessiva autossômica monogênica. Na Figura 4.4 estão apresentados 

heredogramas que descrevem genealogias com ocorrências de algumas dessas heredopatias 

(fenilcetonúria clássica, ictiose congênita tipo feto Arlequim, doença de Tay-Sachs, xerodermia 

pigmentar e albinismo óculo-cutâneo tirosinase-negativo) sobre as quais vale a pena dar algumas 

informações.  

 
Fig. 4.4. Heredogramas de genealogias nas quais houve ocorrência ou recorrência de heredopatias 

com transmissão autossômica recessiva monogênica. 
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A fenilcetonúria clássica é uma heredopatia com incidência entre 1: 10.000 e 1: 15.000 nas 

populações caucasóides, decorrente da deficiência de urna enzima hepática, a hidroxilase de 

fenilalanina, que catalisa a transformação da fenilalanina em outro aminoácido essencial, não 

sintetizado no organismo, a tirosina. Nos indivíduos com essa deficiência enzimática, a fenilalanina 

e seus metabólitos se acumulam em grande quantidade no sangue e no líquido céfalo-raquidiano. 

Dentre esses derivados da fenilalanina, o mais importante é o acido fenilpirúvico (ácido 

fenilcetopirúvico), excretado em grande quantidade na urina, conferindo-lhe um odor característico. 

Durante a vida fetal não existe aumento de fenilalanina e de seus derivados no feto porque a 

hidroxilase de fenilalanina do fígado materno é suficiente para evitar isso. Esse aumento só começa 

após o nascimento.  

A principal conseqüência da hiperfenilalaninemia é a manifestação de deficiência mental, 

geralmente grave (oligofrenia fenilpirúvica) e, eventualmente, convulsões. Esse quadro pode ser 

evitado se a fenilcetonúria for diagnosticada precocemente, isto é, antes dos dois meses de idade, 

submetendo-se os fenilcetonúricos a uma dieta contendo uma quantidade mínima de fenilalanina, 

suficiente para evitar que o organismo decomponha suas próprias proteínas, o que voltaria a causar 

hiperfenilalaninemia. Essa dieta carente de fenilalanina deve ser mantida até os 6 anos de idade, 

aproximadamente, quando o cérebro já está suficientemente desenvolvido para suportar, sem danos, 

níveis altos de fenilalanina. Se a retirada da fenilalanina da alimentação dos fenilcetonúricos é feita 

a partir dos seis meses e antes de um ano de idade ainda é possível evitar a deficiência mental grave, 

mas será muito pouco provável que eles venham a apresentar inteligência normal.  

Fig. 5.4. Alguns passos bioquímicos do metabolismo da fenilalanina. 

 

Nos pacientes com fenilcetonúria clássica, o nível plasmático de tirosina, apesar de abaixar, 

não fica afetado de modo apreciável pela falta de conversão de fenilalanina em tirosina, porque esse 

último aminoácido é obtido da dieta ingerida normalmente. Entretanto, a concentração sangüínea 

elevada de fenilalanina compromete a biotransformação da tirosina, prejudicando, assim, a 
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produção de 3,4-di-hidroxifenilalanina (DOPA), necessária à síntese de melanina (Figura 5.4). 

Essa é a razão pela qual os pacientes fenilcetonúricos caucasóides têm pele mais clara e cabelos 

aloirados. Atualmente se sabe que o loco do gene que determina a produção da hidroxilase de 

fenilalanina está situado na região 12q22-q24.2. 

Os recém-nascidos afetados pela ictiose congênita tipo feto Arlequim têm, geralmente, peso 

corporal baixo para a idade gestacional e apresentam a superfície cutânea coberta por uma carapaça 

queratinizada (daí o nome ictiose, do grego ichthys = peixe) que esconde o nariz e os pavilhões 

auriculares. Essa carapaça impede todos os movimentos, inclusive os respiratórios, de sorte que o 

recém-nascido permanece com os membros em fIexão rígida e tem dificuldades de respiração. Tais 

dificuldades e as infecções provocam a morte dessas crianças poucas horas ou, no máximo, poucos 

dias após o nascimento. Por ter a carapaça queratinizada sulcos profundos que formam figuras 

rombóides, essa ictiose recebeu a designação tipo feto Arlequim, em alusão à roupa desse 

personagem da antiga comédia italiana.  

A doença de Tay-Sachs, descrita inicialmente, em 1881, por Warren Tay, um oftalmologista 

inglês e, poucos anos depois (1887), de modo independente, por B. Sachs, um neurologista norte-

americano, é decorrente de um gene autossômico que, em homozigose, determina a deficiência 

acentuada de uma enzima lisossômica denominada hexosaminidase A. Essa enzima, cuja produção 

depende de um alelo situado em um loco do braço inferior do cromossomo 15, na região 15q23-

q24, participa do metabolismo de um lipídio do sistema nervoso, o gangliosídio GM2. Na ausência 

da hexosaminidase A o gangliosídio se acumula nas células ganglionares do cérebro e de outros 

órgãos e tecidos, provocando, ainda na fase de lactação, retardamento do desenvolvimento, que é 

seguido de demência, cegueira, paralisia, e, finalmente, óbito no segundo ao quarto ano de vida. No 

exame de fundo de olho das crianças com a doença de Tay-Sachs é característico o encontro de uma 

área cinza-claro em torno da fóvea central, devido ao acúmulo de lipídio nas células ganglionares, 

bem como um ponto central de cor vermelho-cereja. Por causa desse tipo de cegueira a doença de 

Tay-Sachs também já foi denominada idiotia amaurótica (a palavra amaurose é oriunda do grego, 

amauros = escurecer, em alusão à perda da visão decorrente de afecção do nervo óptico, retina ou 

cérebro, sem qualquer alteração ocular externa perceptível). Os heterozigotos do gene que 

determina a doença de Tay-Sachs podem ser detectados porque a sua hexosaminidase A apresenta 

40% a 60% da atividade da dos indivíduos normais. Visto que a determinação da atividade dessa 

enzima pode ser feita em leucócitos e em fibroblastos mantidos em cultura, é fácil rastrear os 

heterozigotos desse gene na população normal e a realização do diagnóstico pré-natal da deficiência 

da hexosaminidase A.  

A xerodermia pigmentar (xeroderma pigmentosum) é uma heredopatia recessiva 

autossômica caracterizada pela deficiência de uma endonuclease necessária à regeneração do DNA, 
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que se fragmenta por ação dos raios ultra-violeta. Em conseqüência dessa deficiência, a pele, que já 

nos primeiros anos de vida mostra muitas sardas, bem como áreas de cornificação e de atrofia, 

torna-se muito sensível ao sol e suscetível a alterações malignas.  

O albinismo óculo-cutâneo tirosinase-negativo, também conhecido como albinismo 

generalizado ou do tipo clássico caracteriza-se pela presença de melanócitos amelânicos na pele, 

porque nessas células chegam a formar-se os pré-melanossomos, mas neles não se deposita a 

melanina. Os cabelos desses albinos também têm cor branca e os bulbos capilares não produzem 

melanina mesmo que sejam incubados com tirosina, o que indica a falta de tirosinase nesses 

indivíduos. A íris, por sua vez, é vermelha, devido à falta de melanina, a qual também está ausente 

da retina dos albinos, que sofrem fotofobia e mostram nistagmo.  

Em heredogramas como os da Figura 4.4, verifica-se que, em contraste com aqueles a 

respeito de anomalias dominantes autossômicas, os genitores dos indivíduos anômalos, bem como 

outros ascendentes, quase nunca manifestam essa anomalia. Em outras palavras, os indivíduos 

anômalos, representados por pessoas de ambos os sexos, na mesma proporção, em média, quase 

sempre são filhos de pessoas sem a anomalia em estudo e, por isso, denominadas normais.  

Isso acontece porque a maioria esmagadora das cerca de 1.200 anomalias recessivas 

autossômicas monogênicas conhecidas ocorre com freqüências muito baixas nas populações 

humanas, pois cada uma delas é determinada por um gene raro. De fato, consideremos um par de 

alelos autossômicos A,a, e que o gene a seja o alelo raro que condiciona uma anomalia quando em 

homozigose (aa), o que eqüivale a dizer que os indivíduos com genótipos AA ou Aa são normais. Se 

essa heredopatia não permitir aos indivíduos por ela afetados chegar à idade adulta e procriar, como 

é o caso de numerosas anomalias recessivas, é claro que todos os indivíduos anômalos (aa) serão 

gerados por casais heterozigotos (Aa × Aa) e, portanto, normais. Entre os ancestrais dos indivíduos 

anômalos e mesmo entre os consangüíneos colaterais que não são seus irmãos também será mais 

provável o encontro de indivíduos normais, porque os heterozigotos (Aa) sempre terão maior 

probabilidade de casar com homozigotos AA do que com heterozigotos idênticos a eles, se casarem 

com pessoas que não são seus parentes consangüíneos.  

Mesmo que um indivíduo anômalo aa chegue à idade reprodutiva e case com um indivíduo 

normal, com o qual não tenha parentesco consangüíneo, será mais provável que seu cônjuge seja 

homozigoto AA, o que, nesse caso, torna impossível a geração de outro anômalo. Dito de outro 

modo, um casal anômalo × normal somente poderá gerar filhos anômalos se o cônjuge normal for 

heterozigoto (aa × Aa), o que é um acontecimento menos provável quando não existe parentesco 

consangüíneo entre os cônjuges do que quando tal parentesco existe, porque os genes que 

condicionam as anomalias recessivas são raros na população.  

92



 

90 

Em relação a heredopatias recessivas autossômicas que não afetam a longevidade e a 

capacidade reprodutiva, pode acontecer que os casamentos de indivíduos com a mesma anomalia 

acabem sendo favorecidos, em virtude de segregação social. Em casos como esses, o esperado é que 

todos os filhos gerados pelos casais afetados pela mesma heredopatia manifestem anomalia 

idêntica, pois casais aa × aa podem gerar somente filhos aa. O heredograma da Figura 6.4, a 

respeito de surdo-mudez, ilustra bem essa situação. Na população geral, porém, nem esses casais, 

nem os casais aa × Aa, que têm 50% de probabilidade de gerar filhos aa, são a fonte principal de 

indivíduos aa, mas sim os casais Aa × Aa, de modo que os indivíduos com anomalias recessivas 

autossômicas são, usualmente, filhos de casais normais. 

 

Fig. 6.4 Heredograma de uma genealogia com recorrência de surdo-mudez  com transmissão 
autossômica recessiva monogênica (Stevenson e Cheesman, 1956) 

 

Tais casais, por sua vez, têm probabilidade igual a 1/4 ou 25% de gerar uma criança 

homozigota aa, isto é, com a anomalia recessiva, o que está de acordo com a teoria genética (Figura 

7.4). Realmente, visto que os genitores desses indivíduos são heterozigotos (Aa × Aa) eles têm 

probabilidade igual a 3/4 ou 75% de gerar um filho normal (A_) e 1/4 ou 25% de gerar um filho 

anômalo (aa), distribuindo-se as proporções genotípicas na prole de casais Aa × Aa como  

AA:Aa:aa :: 1:2:1. Essa recorrência da anomalia em irmãos faz com que os heredogramas que 

descrevem genealogias com doenças recessivas autossômicas mostrem concentração de pacientes 

na horizontal e não uma distribuição por várias gerações, como nos heredogramas a respeito de 

heredopatias dominantes autossômicas.  

Uma outra característica importante notada nas genealogias com heredopatias autossômicas 

recessivas é a alta freqüência de casamentos consangüíneos entre os genitores de indivíduos por ela 

afetados, sendo essa freqüência tanto mais alta do que aquela observada na população geral quanto 

mais raro for o gene que determina a anomalia e quanto mais próximo for o grau de 

consangüinidade entre os genitores. Em populações caucasóides tem-se verificado que o percentual 

de indivíduos afetados por doenças recessivas autossômicas que são filhos de primos em primeiro 

grau pode atingir valores extraordinariamente altos. 
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Fig. 7.4. Esquema de segregação alélica nas anomalias com padrão de herança autossômica 
recessiva monogênica. 

 
Assim, por exemplo, foram assinalados valores da ordem de 30% a 40% na ictiose congênita 

tipo feto Arlequim, 27% a 53% na doença de Tay-Sachs, 20% a 26% na xerodermia pigmentar, 

18% a 24% no albinismo óculo-cutâneo tirosinase-negativo e 12% a 15% na fenilcetonúria. Esse 

fenômeno também está de acordo com a teoria genética, pois se um indivíduo for portador de um 

alelo raro, a probabilidade de que um seu parente consangüíneo também tenha herdado esse gene de 

um ancestral comum a ambos será muito maior do que a probabilidade de tal alelo ser encontrado 

em um indivíduo extraído aleatoriamente da população geral.  

Em resumo, portanto, pode-se dizer que os critérios que permitem o reconhecimento do 

padrão de herança recessiva autossômica monogênica são os seguintes:  

1. O pai e a mãe dos indivíduos anômalos quase nunca manifestam a anomalia presente nos 

filhos.  

2. A anomalia afeta os indivíduos de ambos os sexos, na mesma proporção.  

3. Os genitores de um indivíduo anômalo têm probabilidade igual a 25% de gerar outro filho 

anômalo.  

4. De um casal de anômalos nascem apenas filhos anômalos, enquanto que de casais 

constituídos por um indivíduo anômalo e outro normal nascem, mais provavelmente, indivíduos 

normais.  

5. A proporção de casais consangüíneos entre os genitores de anômalos é alta.  

Para encerrar este tópico parece interessante relatar um fato curioso a respeito da 

fenilcetonúria clássica, o qual passou a ser evidenciado depois que as pessoas com essa heredopatia 

puderam chegar à idade adulta com inteligência normal, por terem sido submetidas na infância a 

uma dieta contendo níveis muito baixos de fenilalanina. Tais indivíduos, casando com pessoas 

normais que não são heterozigotas do gene da fenilcetonúria, o que é mais provável, geram apenas 
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filhos heterozigotos desse gene, que, por isso, devem ser normais. Contudo, a normalidade somente 

é observada nos casos em que o cônjuge fenilcetonúrico é o marido. Nos casos em que o cônjuge 

com a fenilcetonúria tratada é a mulher, a possibilidade de nascimento de filhos normais só se 

verifica se, durante a gestação, ela voltar a seguir uma dieta que reduza o nível sérico de 

fenilalanina a menos de 0,15 mg por ml. Caso contrário, o feto ficará exposto a níveis muito altos 

desse aminoácido e resultará numa criança microcefálica, com retardamento neuropsicomotor. 

 
PADRÃO DE HERANÇA DOMINANTE MONOGÊNICA LIGADA AO CROMOSSOMO X  

O padrão de transmissão hereditária das anomalias dominantes determinadas por genes 

ligados ao cromossomo X difere daquele apresentado pelas heredopatias dominantes autossômicas, 

apesar de, nesses dois padrões de herança, os indivíduos anômalos serem, usualmente, filhos de pai 

ou de mãe com a mesma anomalia, e de os indivíduos normais, filhos de anômalos, não 

transmitirem a anomalia a seus descendentes. É que numa heredopatia determinada por um gene 

ligado ao cromossomo X, os homens anômalos casados com mulheres sem a anomalia somente são 

capazes de transmitir essa heredopatia a suas filhas, mas não a seus filhos, pois, normalmente, o 

cromossomo X paterno só é transmitido às filhas.  

Assim, se designarmos por A o gene determinador de uma anomalia dominante ligada ao 

cromossomo X, poderemos representar os casais constituídos por marido anômalo e mulher normal 

por XAY × XaXa
. De tais casais nascem, obrigatoriamente, filhas anômalas (XAXa) e filhos normais 

(XaY) (Figura 8.4.I), a menos que, excepcionalmente, por falta de disjunção cromossômica durante 

a espermatogênese se origine um filho com síndrome de Klinefelter (XAXaY) ou que, por falta de 

disjunção cromossômica durante a espermatogênese ou perda de um cromossomo XA
 ou Y durante 

o desenvolvimento de um zigoto XAXa
 ou XaY seja originada uma filha com síndrome de Turner 

(45,Xa).  

Nas heredopatias ligadas ao cromossomo X, a distribuição de anômalos e normais entre os 

filhos de ambos os sexos de casais formados por mulher anômala e marido normal não difere 

daquela observada nas famílias nas quais um dos cônjuges manifesta uma heredopatia dominante 

autossômica. Isso acontece porque as mulheres são heterozigotas (XAXa
), pois os genes 

responsáveis pelas anomalias são raros na população. Desse modo, os casais constituídos por 

marido normal e mulher anômala podem ser representados por XaY × XAXa
. Tais casais geram, 

portanto, filhos normais (XaY) e anômalos (XAY) e filhas normais (XaXa) e anômalas (XAXa) em 

proporções idênticas (Figura 8.4.II).  

Uma outra característica das heredopatias dominantes ligadas ao cromossomo X é a de que o 

número de mulheres afetadas por tais anomalias é, praticamente, o dobro da quantidade de homens 

que as manifestam. Isso é facilmente compreensível, porque as mulheres têm duas oportunidades de 

95



 

93 

herdar um cromossomo X com o gene determinador de uma anomalia ligada ao sexo (por 

intermédio do pai ou por intermédio da mãe), ao passo que nos homens esse cromossomo somente 

pode ter origem materna.  

 

 
Fig. 8.4 Esquema de segregação alélica nas anomalias com padrão de herança dominante 

monogênica ligada ao cromossomo X. 
 

A Figura 9.4 mostra o heredograma de uma genealogia com indivíduos que manifestavam 

hipofosfatemia, uma anomalia dominante ligada ao cromossomo X, decorrente de um gene cujo 

loco sabemos, atualmente, estar na região Xp22.3-p21.3. Essa heredopatia caracteriza-se pela 

presença de fosfato em níveis baixos no soro sangüíneo (menos de 4 mg% após jejum de 12 horas) 

e níveis altos na urina, em conseqüência de um defeito de reabsorção de fósforo inorgânico pelos 

túbulos renais, na ausência de outras anomalias funcionais dos rins. Por volta dos seis meses de 

idade o crescimento das crianças hipofosfatêmicas passa a ser feito bem mais lentamente do que o 

das crianças normais e, daí por diante, evidenciam-se sinais de raquitismo conseqüente à 

hipofosfatemia, ficando os membros inferiores muito deformados por causa da osteomalácia e do 

peso do corpo. É o raquitismo hipofosfatêmico ou raquitismo resistente à vitamina D, porque os 

pacientes com essa heredopatia só respondem a altas doses diárias dessa vitamina (10.000 a 50.000 

U.I). Nos indivíduos do sexo feminino as manifestações clínicas da hipofosfatemia são, porém, 

freqüentemente, menos acentuadas do que nos do sexo masculino. Esse fenômeno é, 

provavelmente, uma conseqüência da inativação casual de um dos dois cromossomos X nas células 

femininas com cariótipo normal, de acordo com a teoria de Lyon (Beiguelman, 1982). 

 O tratamento dos pacientes hipofosfatêmicos com doses altas de vitamina D2, apesar de 

poder corrigir o raquitismo, não evita o nanismo associado à hipofosfatemia, além do que pode 

provocar episódios de hipercalcemia. Para corrigir o nanismo, o tratamento com vitamina D2 tem 

sido associado à ingestão diária de 1 a 4 g de fosfato inorgânico divididos em 5 doses (Glorieux et 
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al., 1972). Tal tratamento deve ser feito sob rigorosa supervisão médica, por causa da possibilidade 

de manifestação de hiperparatireoidismo e outras alterações. 

 

Fig. 9.4. Heredograma de parte de uma genealogia com pessoas que manifestavam raquitismo 
hipofosfatêmico (Winters et al., 1958).  As mulheres II-10 e II-12 desse heredograma apresentavam 

apenas hipofosfatemia, sem sinais claros de raquitismo. 
 

PADRÃO DE HERANÇA RECESSIVA MONOGÊNICA LIGADA AO CROMOSSOMO X  

Nas genealogias com pessoas que manifestam heredopatias recessivas ligadas ao 

cromossomo X nota-se, do mesmo modo que naquelas que incluem indivíduos com anomalias 

recessivas autossômicas, que os anômalos são, quase sempre, filhos de genitores sem a anomalia. 

Contudo, diferentemente do que ocorre nessas últimas, os indivíduos com a anomalia são, quase 

sempre, do sexo masculino. Aliás, também na população, as heredopatias recessivas ligadas ao 

cromossomo X predominam nos indivíduos do sexo masculino.  

Isso está de acordo com a teoria genética, pois, se um gene freqüente A do cromossomo X, 

que não causa qualquer anomalia, originar, por mutação, um alelo raro a, tal mutante terá a 

oportunidade de se manifestar toda a vez que estiver presente em um indivíduo do sexo masculino 

(XaY), mesmo que só se expresse em homozigose nas pessoas do sexo feminino (XaXa). Por ser 

raro, o alelo a será encontrado nas pessoas do sexo feminino mais provavelmente no estado 

heterozigótico (XAXa). Em conseqüência disso, se tal mutante determinar uma anomalia, as pessoas 

que a manifestarão serão predominantemente do sexo masculino, isto é, os hemizigotos XaY 

(Figura 10.4). 

Se em uma genealogia ocorrer um anômalo XaY originado por mutação, ele será, 

evidentemente, um caso esporádico em sua família, isto é, ele não terá irmãos afetados pela 

anomalia que manifesta. Entretanto, se o indivíduo com a heredopatia recessiva ligada ao 

cromossomo X tiver sido gerado por uma mulher heterozigota (XAXa). haverá 50% de 

probabilidade de essa mulher dar origem a outro filho com a mesma anomalia. Isso acontece porque 

essas mulheres heterozigotas, casadas com homens normais (XAXa × XAY), podem gerar filhos XAY 

(normais) e XaY (anômalos) com a mesma probabilidade. Suas filhas, porém, serão todas normais 

(heterozigotas XAXa
 ou homozigotas XAXA

, com a mesma probabilidade). É por isso que, nas 
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irmandades nas quais há recorrência de indivíduos com uma heredopatia recessiva ligada ao 

cromossomo X, se constata, entre os irmãos do sexo masculino desses indivíduos, a existência, em 

média, de 50% de afetados pela mesma anomalia.  

 

Fig. 10.4. Esquema da segregação alélica nas anomalias com padrão de herança recessiva 
monogênica ligada ao cromossomo X. 

 
Se uma heredopatia recessiva ligada ao cromossomo X permitir aos indivíduos por ela 

afetados chegar à idade reprodutiva, eles, usualmente, não transmitirão essa anomalia a seus filhos, 

nem às suas filhas, nem a seus netos que são filhos de seus filhos. Apenas os filhos do sexo 

masculino de suas filhas correrão o risco de manifestar a mesma heredopatia, porque essas últimas 

serão portadoras obrigatórias do gene responsável por essa anomalia. De fato, independentemente 

de um indivíduo XaY ser mutante ou filho de mãe heterozigota XAXa
, tem-se que, se ele se casar 

com uma mulher normal, a qual mais provavelmente será homozigota XAXA
, todos os filhos gerados 

por ele, de ambos os sexos, serão normais, pois, de casais XaY × XAXA
 nascem filhos XAY e filhas 

XAXa
. As mulheres XAXa

 poderão gerar filhos normais (XAY) e anômalos (XaY) com igual 

probabilidade (50%), qualquer que seja o genótipo do marido delas, e filhas normais (XAXA
 e XAXa) 

se seu marido for normal (XAY). Se, entretanto, excepcionalmente, elas se casarem com um homem 

anômalo (XaY), as filhas poderão ser normais (XAXa) ou anômalas (XaXa) com igual probabilidade.  

As Figuras 11.4 e 12.4 apresentam heredogramas de genealogias que incluem pessoas com 

heredopatias tipicamente recessivas monogênicas ligadas ao cromossomo X. A Figura 11.4 diz 

respeito a uma parte da genealogia da rainha Vitória da Inglaterra, entre cujos descendentes 

pertencentes a casas reais do continente europeu, muitos manifestaram hemofilia A. A Figura 12.4, 

por sua vez, apresenta um heredograma de uma genealogia com vários pacientes com distrofia 

muscular progressiva do tipo Duchenne.  
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Fig. 11.4. Heredograma de parte da genealogia da rainha Vitória, evidenciando a ocorrência de 
hemofilia A.  

I-1: Rainha Vitória (1819-1901); II-2: Eduardo VIII; II-3: Alice de Hesse; II-8: Leopoldo; II-9: Beatriz; III-7:Irene, 
casada com Henrique da Prússia; III-9: Frederico Guilherme; III-10: Alexandra, casada com o Tzar Nicolau II da 
Rússia; III-12: Alice; III-15: Vitória Eugênia, casada com Alfonso XIII da Espanha; III-16: Leopoldo; III-17: Maurício; 
IV-7: Waldemar da Prússia; IV-9: Henrique da Prússia; IV14: Tzarevitch Alexis; IV-16: Visconde Trematon; IV-18: 
Jaime; IV-19: Rei Juan Carlos da Espanha; IV-22: Gonzalo; IV-23: Alfonso; V-1: Rainha Elizabeth da Inglaterra; V-2: 
Margaret. 

 
A hemofilia A ou hemofilia clássica é uma coagulopatia hereditária decorrente da 

deficiência de fator VIII de coagulação, também chamado de globulina anti-hemofílica (AHG) ou 

fator anti-hemofílico (ARF). Essa heredopatia, que incide nas populações masculinas investigadas 

com uma freqüência que varia entre 1: 10.000 a 1: 29.000, caracteriza-se clinicamente por episódios 

hemorrágicos espontâneos ou decorrentes de traumas, com derrames sangüíneos em qualquer região 

do corpo (Roisenberg, 1977). Nos espaços articulares esses derrames causam espessamento e erosão 

das superfícies articulares e, pela repetição, provocam rigidez da articulação afetada. Felizmente, 

com a produção atual de fator anti-hemofílico em escala industrial, o controle das crises 

hemorrágicas e a qualidade e expectativa de vida dos indivíduos com hemofilia A melhorou muito.  

Uma heredopatia clinicamente muito semelhante à hemofilia A, mas que ocorre com 

freqüência cerca de 10 vezes menor, é a hemofilia B, também conhecida como hemofilia 

Christmas, em alusão ao sobrenome de uma irmandade com vários indivíduos afetados por essa 

coagulopatia. Esse tipo de hemofilia é decorrente de deficiência do fator IX, também chamado 

componente tromboplástico do plasma (PTC). Atualmente sabemos que o loco do gene 

responsável pela produção do fator IX de coagulação está localizado no braço longo do 

cromossomo X, mais precisamente na região Xq26.3-q27.2, bem próximo da região que contém os 

locos dos genes responsáveis pela produção do fator VIII de coagulação, pela produção de G-6PD e 

pelo daltonismo protanóide e deuteranóide, isto é, a região Xq28.  

A distrofia muscular progressiva do tipo Duchenne caracteriza-se por sua precocidade, já 

que as primeiras manifestações de degeneração das fibras musculares esqueléticas ocorrem antes 

dos cinco anos de idade. Nessa ocasião, o primeiro sinal é o grande aumento de volume das 

panturrilhas, o qual não reflete um aumento da força muscular e sim edema e proliferação de tecido 
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adiposo em substituição às fibras musculares degeneradas. As que ainda estão íntegras, entretanto, 

apresentam maior desenvolvimento, em conseqüência do esforço aumentado.  

 

Fig. 12.4. Heredograma de uma genealogia com muitos pacientes que manifestaram a 
distrofia muscular progressiva do tipo Duchenne (Zatz, 1973). 

 

Depois dessa fase, o comprometimento muscular e dos movimentos tem sentido ascendente, 

afetando a cintura pélvica e, depois, a escapular. Os pacientes, que começam por não conseguir 

subir escadas, passam a ter dificuldade de se levantar depois de deitar e, por volta dos 10 anos de 

idade, ficam presos a uma cadeira de rodas, com a musculatura dos membros atrofiada e o tórax 

achatado. A morte chega, geralmente, antes dos 20 anos de idade e é conseqüência de insuficiência 

cardíaca e infecção pulmonar.  

Atualmente se sabe que o gene responsável pela produção da distrofina, uma proteína que 

se localiza na membrana das fibras musculares estriadas e cardíacas das pessoas normais, está 

localizado no braço superior do cromossomo X, mais precisamente em um loco da região Xp21.2. 

Nos indivíduos com distrofia muscular progressiva do tipo Duchenne não existe a produção da 

distrofina, em conseqüência de uma mutação que impede a produção dessa proteína.  

É facilmente compreensível que as anomalias recessivas ligadas ao cromossomo X tenham 

incidência predominante nos indivíduos do sexo masculino quando, a exemplo do que ocorre na 

distrofia muscular progressiva do tipo Duchenne, elas impedem os indivíduos afetados de atingir a 

idade reprodutiva. Realmente, não havendo homens hemizigotos afetados por tais anomalias para 

casar com mulheres heterozigotas dos genes que determinam essas heredopatias, não é possível a 

existência de casais capazes de gerar uma filha homozigota de tais genes. Contudo, também não é 

difícil explicar a incidência predominante nos homens de anomalias, como a hemofilia A, que 

permitem alcançar a idade reprodutiva.  

De fato, tomando a hemofilia A como exemplo, consideremos uma população na qual a 

freqüência de homens com essa coagulopatia é 1: 20.000. Nesse caso, a Genética de Populações nos 
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ensina que a freqüência do gene da hemofilia A terá esse mesmo valor nessa população, enquanto 

que, de cada 10.000 mulheres, uma possuirá um cromossomo X com esse gene (XHXh) o qual, 

como se sabe, poderá ser transmitido à sua prole com probabilidade 1/2. As heterozigotas XHXh
 

poderão, pois, gerar mulheres hemofilicas (XhXh) se casarem com homens hemofílicos (XhY). A 

probabilidade de um acontecimento desses, entretanto, é extremamente pequena, porque ela deve 

levar em conta a probabilidade de um homem hemofilico (
00020

1

.
) casar com uma mulher que seja, 
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1

.
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Apesar da pouca probabilidade de nascimento de mulheres com hemofilia A, existe um 

número apreciável de descrições da manifestação dessa coagulopatia em mulheres. Parte dessas 

descrições referem-se a pacientes com a síndrome da feminização testicular ou com a síndrome de 

Turner, bem como a mulheres nas quais o gene da hemofilia A teve manifestação parcial ou muito 

acentuada. Contudo, em relação a algumas mulheres não há dúvida de que elas eram homozigotas 

desse gene, tendo o primeiro caso sido descrito por Israels et al. (1951), a respeito de uma filha de 

pai hemofílico e de mãe que era irmã de outro hemofílico (Figura 13.4).  

Fig. 13.4. Heredograma da genealogia estudada por Israels et al. (1951) a partir de uma 
propósita com hemofilia A. 

 
A observação de Israels et al. (1951) teve importância extraordinária, já que, à custa dela, 

caiu por terra, de vez, a idéia de que as mulheres hemofílicas não chegariam a nascer, por 

interrupção de seu desenvolvimento embrionário ou fetal, ou a de que tais mulheres morreriam 

durante a primeira menstruação. Visto que a parada dos fenômenos hemorrágicos da menstruação 

não depende da globulina anti-hemofílica, isto é, do fator VIII de coagulação, a paciente descrita 

por Israels et al. (1951) não só chegou à idade reprodutiva, mas casou com um homem normal e 

teve uma filha sem hemofilia.  

 
PADRÃO DE HERENÇA MITOCONDRIAL  

Atualmente se sabe que algumas heredopatias afetam igualmente a homens e mulheres, mas 

são transmitidas hereditariamente apenas pelas mulheres. Tais doenças, como a neuropatia óptica 
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de Leber (atrofia do nervo óptico manifestada entre os 12 e 30 anos) e algumas miopatias 

associadas a outras alterações clínicas (citopatia mitocondrial) são determinadas por alterações do 

material genético contido no sistema mitocondrial, o qual, como se sabe, é transmitido totalmente 

pelo óvulo. A localização dessas mutações nos mitocôndrios faz, pois, com que ocorra herança 

citoplasmática das mesmas por intermédio dos óvulos maternos (padrão de herança mitocondrial). 

Em outras palavras, enquanto nenhum dos descendentes dos homens afetados herda a anomalia, 

todos os filhos e filhas das mulheres afetadas a herdam. A Figura 14.4 mostra heredogramas de duas 

genealogias representativas do padrão de herança mitocondrial (Egger e Wilson, 1983). 

 
Fig. 14.4. Heredogramas de genealogias que incluem pacientes com citopatia mitocondrial (Egger e 

Wilson, 1983) 
 

CARACTERES QUASE CONTÍNUOS 

Várias anomalias, que podem incidir em indivíduos com o cariótipo normal, como a 

palatosquise, defeitos de fechamento do tubo neural ou a estenose pilórica, têm base genética 

indiscutível porque, além de mostrarem associação familial, a proporção de concordância de sua 

manifestação em gêmeos é significativamente mais alta em pares monozigóticos do que em 

dizigóticos. Entretanto, sua distribuição familial não obedece a nenhum padrão monogênico de 

herança. Apesar de a herança poligênica estar, geralmente, associada a caracteres com distribuição 

contínua, tais anomalias podem ter explicação baseada nesse tipo de herança.  

O primeiro geneticista a supor um sistema poligênico para ser responsabilizado por 

fenótipos alternativos foi Sewall Wright (1934), o qual demonstrou que a polidactilia nas patas 

traseiras de cobaias poderia ser explicada pela existência de quatro pares de alelos com efeitos 

aditivos, sendo necessário cinco desses genes, no mínimo, para a manifestação de tal alteração. Esse 

número seria, pois, o limiar crítico para a manifestação da polidactilia nas cobaias, as quais, nos 

limiares anteriores (quatro, três, dois, um e nenhum gene da polidactilia) manifestariam fenótipo 

normal. 

Ao estudar a variabilidade do tamanho, bem como a agenesia, do terceiro molar em 

camundongos, Grüneberg (1951, 1952) chamou a atenção para o fato de que a manifestação e a 

ausência de um caráter pode ser menos nítida do que no modelo de Sewall Wright (1934). Assim, 

no caso do camundongo, o tamanho do terceiro molar varia de modo contínuo desde valores muito 
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altos, passando pelos valores normais, pequenos e muito pequenos, até haver a agenesia desse 

dente. De qualquer modo, também nesse caso, é a partir de um determinado limiar que se dá a 

ausência do terceiro molar. Esse tipo de variação foi denominado por Grüneberg de variação quase 

contínua. 

Fig. 15.4. Distribuição de uma população segundo os limiares de um caráter hipotético 
quase contínuo. 

 

A interpretação poligênica para os caracteres quase contínuos também implica, pois, na 

admissão de que os efeitos aditivos dos genes que intervêm na sua determinação provocam 

diferentes limiares de expressão, um dos quais é critico (Figura 15.4). O mesmo modelo pode ser 

usado para explicar a suscetibilidade genética a infecções, a manifestação de hipertensão ou a 

deficiência mental não associada a aberrações cromossômicas e sem etiologia exógena conhecida.  

Fig. 16.4 Distribuição hipotética, segundo os limiares, da população geral e dos parentes 
consangüíneos em primeiro grau de propósitos com uma anomalia de determinação poligênica.  
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A associação familial irregular que as anomalias com determinação poligênica apresentam 

pode ser explicada como decorrente da maior probabilidade de encontro dos genes que as 

determinam entre os parentes consangüíneos dos anômalos. A Figura 16.4 mostra a distribuição 

hipotética, segundo os limiares, da população geral e dos parentes consangüíneos em primeiro grau 

dos indivíduos que têm uma anomalia com determinação poligênica. Visto que a distribuição dos 

parentes consangüíneos dos propósitos está deslocada à direita, a área sob a curva que ultrapassa o 

limiar crítico é, nesse grupo de pessoas, evidentemente, maior.  

A Figura 17.4 é um heredograma de uma genealogia hipotética que inclui pacientes com 

uma anomalia rara causada pela presença de, no mínimo, sete genes aditivos, sendo os alelos 

determinadores da anomalia os genes a, b, c e d. Esse heredograma serve para ressaltar a 

dificuldade de formação de uma combinação gênica capaz de determinar a anomalia, o que faz com 

que a distribuição dos anômalos nos heredogramas não siga um padrão mendeliano de herança, 

mesmo quando a anomalia mostra associação familial. 

 

Fig. 17.4. Heredograma hipotético de uma genealogia que inclui pacientes com uma anomalia rara 
causada por, no mínimo, sete genes aditivos. a, b, c e d são os genes determinadores da anomalia 
 

 

QUESTÕES E RESPOSTAS  

Q 1. O heredograma abaixo diz respeito a uma genealogia na qual houve recorrência familial de 

uma afecção cutânea de natureza endógena e muito rara na população. Qual o padrão de herança  

que esse heredograma sugere? 
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R 1. Dominante autossômica.  

 

Q 2. Um otorrinolaringologista construiu o heredograma abaixo, depois de examinar a ocorrência 

de desvio acentuado do septo nasal nos elementos de uma genealogia. Qual o padrão de herança que 

esse heredograma sugere?  

 
R 2. Dominante autossômica.  

 

Q 3. O heredograma abaixo representa uma genealogia na qual houve recorrência de uma anomalia 

oftalmológica muito rara e ainda não descrita na literatura pertinente. Qual o padrão de herança que 

esse heredograma sugere?  

R 3. Recessiva ligada ao cromossomo X. 

Q 4. O heredograma abaixo foi levantado a partir de um propósito com hidroftalmia. Qual o padrão 

de herança que esse heredograma sugere?  

R 4. Recessiva autossômica.  
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Q 5. Qual o parentesco consangüíneo entre os genitores dos pacientes com hidroftalmia da questão 

anterior?  

R 5. Primos duplos em primeiro grau.  
 

Q 6. O heredograma abaixo representa uma genealogia na qual foram constatados muitos 

indivíduos com a síndrome de Pierre Marie. Qual o padrão de herança dessa doença neurológica 

que é sugerido por esse heredograma?  

 

R 6. Dominante autossômica.  
 
Q 7. O heredograma abaixo refere-se a uma genealogia na qual alguns de seus elementos 

manifestaram nanismo acondroplásico. Visto que essa anomalia tem mecanismo de transmissão 

autossômico dominante monogênico, que explicação(ões) pode(m) ser dada(s) para justificar a sua 

ocorrência nessa genealogia? 

 

R 7. O propósito é mutante ou filho ilegítimo.  
 

Q 8. Designando o gene responsável pela manifestação da síndrome adrenogenital decorrente de 

deficiência de 11 beta-hidroxilase por a e o seu alelo determinar da produção normal de enzima por 

A, como seria expresso o genótipo de uma menina com essa síndrome? E o genótipo de seus pais? E 

o de um irmão normal dessa paciente?  

R 8. Menina: aa. Pais da menina: Aa. Irmão normal da menina: A_.  

 

Q 9. João e Maria são filhos de um casal de primos em primeiro grau e têm um irmão 

fenilcetonúrico. Maria casou-se com um não-consangüíneo (José). Apesar disso, seu terceiro filho, 

dos quatro que gerou, manifesta fenilcetonúria. Simbolizando o gene determinador de fenilcetonúria 

por a e o seu alelo determinador de hidroxilase de fenilalanina normal por A, como será 
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representado o genótipo de João? E o de Maria? E o do pai de João e Maria? E o da mãe de João e 

Maria? E o do filho fenilcetonúrico de José e Maria? E o de José? E o dos filhos normais de José e  

Maria?  

R 9. João: A_. Maria: Aa. Pai de João e Maria: Aa. Mãe de João e Maria: Aa. Filho fenilcetonúrico 

de José e Maria: aa. José: Aa. Filhos normais de José e Maria: A_.  

 
Q 10. Ao verificar que uma criança do sexo masculino apresentava braquidactilia (encurtamento 

exagerado das falanges distais com eventual soldadura), um médico examinou clínica e 

radiologicamente os familiares desse menino. Pôde constatar, assim, que seu paciente é o quinto 

filho de um casal não consangüíneo e que dentre seus quatro irmãos (dois meninos e duas meninas), 

apenas as duas irmãs manifestavam braquidactilia. O exame do pai e da mãe revelou que o pai era 

braquidactílico. Não foi possível examinar os ancestrais e colaterais do pai e da mãe do paciente, 

porque eles são imigrantes, sem consangüíneos no Brasil. Entretanto, segundo os depoimentos 

desses indivíduos, é certo que o avô paterno do paciente, bem como um tio e uma tia paterna do 

mesmo eram braquidactílicos. Essa história é compatível com a hipótese de que a braquidactilia foi 

transmitida nessa família de modo monogênico dominante autossômico? dominante ligado ao 

cromossomo X? recessivo autossômico? recessivo ligado ao cromossomo X?  

R 10. A história é compatível com a hipótese de herança autossômica dominante monogênica.  

 
Q 11. Um indivíduo é heterozigoto do gene que causa síndrome adrenogenital por deficiência de 

21-hidroxilase. Qual a probabilidade de ele transmitir esse gene a um neto ou neta? 

R 11. 
4

1 = 0,25 ou 25%.  

 
Q 12. A irmã normal de dois indivíduos com hemofilia A, cujos genitores são normais, casou com 

um homem normal, que não lhe é aparentado consangüineamente. Qual a probabilidade de um filho 

do sexo masculino dessa mulher não ser hemofilico?  

R 12. 
4

3 = 0,75 ou  75%.  

 
Q 13. Uma mulher, que apresenta uma certa anomalia congênita, é a caçula de uma irmandade de 

seis indivíduos (três homens e três mulheres). Dois de seus irmãos apresentam a mesma anomalia 

congênita (o mais velho e o terceiro da irmandade), mas o segundo irmão e as duas irmãs não 

apresentam quaisquer anomalias. Entre os outros consangüíneos dessa mulher apenas o pai e sua 

única tia paterna apresentaram a mesma anomalia congênita que ela. Qual o mecanismo de 

transmissão hereditária que se poderia atribuir para essa anomalia?  

R 13. Pode-se supor transmissão autossômica dominante monogênica.  
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Q 14. Se a mulher da questão 13 perguntasse qual o risco de ela vir a gerar uma criança com a 

mesma anomalia que ela apresenta no caso de casar com um indivíduo normal, o que você lhe 

responderia?  

R 14. Consideraria a existência de um risco de 50%.  

 
Q 15. Uma mulher é filha de um indivíduo com hemofilia A. O primeiro filho dessa mulher, que é 

casada com um homem normal, manifesta hemofilia A. Ela está grávida. Se nascer menino, qual o 

risco de ele manifestar hemofilia A? E se nascer menina?  

R 15. Se nascer menino, o risco de ele manifestar hemofilia A é de 50%. Se nascer menina esse 

risco é nulo.  

 
Q 16. Um casal sem qualquer doença hemorrágica e com visão de cores normal teve três filhos do 

sexo masculino. O primeiro é normal como os pais, o segundo é hemofílico e daltônico 

(protanópico) e o terceiro não tem doença hemorrágica, mas é protanópico. Como você pode 

explicar esses acontecimentos?  

R 16. Admitindo permuta cromossômica que causou recombinação gênica na mãe heterozigota.  

 
Q 17. Atualmente existem técnicas para identificar as mulheres heterozigotas do gene da hemofilia 

A. Se uma mulher gerar um filho com hemofilia A e não for heterozigota poderemos dizer que ela 

não corre, praticamente, risco de gerar outro filho hemofílico. Além disso, poder-se-á afirmar que 

seu filho é um mutante. Pergunta-se, agora, essa mutação pode ter ocorrido durante a 

espermatogênese do pai do hemofílico? A ovogênese da mãe do hemofílico? Os primeiros estágios 

do desenvolvimento do zigoto que deu origem ao hemofílico?  

R 17. A mutação pode ter ocorrido durante a ovogênese da mãe do hemofílico ou durante os 

primeiros estágios do desenvolvimento do zigoto que deu origem ao hemofílico.  

 
Q 18. Se investigássemos o pai e a mãe das mulheres que são heterozigotas do gene da hemofilia A 

verificaríamos que uma parte delas tem o pai hemofílico e a mãe normal (mais provavelmente) ou 

portadora do gene da hemofilia (menos provavelmente); que outra parte tem o pai normal e a mãe 

heterozigota como elas e, finalmente, que outra parte tem pai e mãe sem o gene da hemofilia. Muito 

acertadamente concluiríamos que as filhas desses últimos casais são mutantes. Pergunta-se, agora, 

se essa mutação pode ter ocorrido durante a espermatogênese do pai dessas mulheres? A ovogênese 

da mãe dessas mulheres? Os primeiros estágios do desenvolvimento dos zigotos que deram origem 

a essas mulheres?  

R 18. A mutação poderia ter ocorrido em qualquer uma das três situações apresentadas.  
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Q 19. Em um centro para assistência a hemofílicos, um indivíduo com hemofilia A conheceu a irmã 

clinicamente normal de dois outros pacientes com a mesma coagulopatia que ele, a qual está 

namorando. Se ele casar com essa moça, qual o risco de tal casal gerar uma criança com hemofilia 

A (menino ou menina)?  

R 19. Vinte e cinco por cento.  

 
Q 20. Se analisássemos os níveis de globulina anti-hemofílica em uma amostra numerosa de 

mulheres heterozigotas do gene que determina a produção reduzida dessa globulina, causando 

hemofilia A, poderíamos esperar o encontro de heterozigotas com nível de fator VIII igual ao de 

homens e mulheres normais? Igual ao de pacientes com hemofilia A? Entre o de pacientes com 

hemofilia A e o de indivíduos normais? Por quê?  

R 20. De acordo com a teoria de Lyon, podemos esperar o encontro de heterozigotas com nível de 

fator VIII igual ao de homens e mulheres normais, com valor intermediário ao de pacientes com 

hemofilia A e o de indivíduos normais e, menos provavelmente, com um nível semelhante ao de 

homens com hemofilia A.  

 
Q 21. Uma mulher heterozigota do gene da distrofia muscular do tipo Duchenne pode manifestar 

essa anomalia: a) comumente? b) excepcionalmente? c) nunca?  

R 21. Excepcionalmente.  

 
Q 22. MSE, do sexo feminino, 26 anos, brasileira, branca, com ascendência brasileira há, pelo 

menos, quatro gerações, está noiva de HM, 27 anos, brasileiro, branco, filho de húngaros. MSE tem 

um primo em primeiro grau, falecido em conseqüência de distrofia muscular. MSE não sabe 

informar nem o tipo de distrofia, nem precisar a evolução da doença. Inquirida sobre o parentesco 

entre ela e o primo, informou que a mãe dele é irmã de seu pai, que tem 55 anos e goza de boa 

saúde. A história familial não revelou outro caso de distrofia muscular em sua genealogia. Qual o 

risco de MSE, em se casando com HM, ter um filho ou uma filha com distrofia muscular se tal 

anomalia fosse do tipo Duchenne (o tipo mais freqüente), que se manifesta na infância e se 

transmite de modo recessivo ligado ao cromossomo X?  

R 22. O risco é nulo, porque a consulente não pode ter herdado um cromossomo X com o gene da 

distrofia muscular do tipo Duchenne.  

 
Q 23. Em relação à questão anterior, qual seria o risco, se a distrofia muscular em discussão fosse a 

fácio-escápulo-umeral, que se transmite de modo autossômico dominante e cujos primeiros sinais se 

manifestam geralmente na adolescência?  
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R 23. O risco é nulo, porque a consulente não deve ter herdado o gene da distrofia fácio-escápulo-

umeral, que se manifesta na adolescência.  

 
Q 24. Ainda em relação à questão 22, qual seria o risco, se a distrofia muscular em discussão fosse 

a do tipo escápulo-pélvica, que se transmite de modo recessivo autossômico e cujos primeiros sinais 

ocorrem na infância?  

R 24. O risco é, praticamente nulo, pois se ela for heterozigota do gene que determina a distrofia 

muscular escápulo-pélvica, será muito pouco provável que seu noivo, não consangüíneo, também o 

seja.  

 
Q 25. O primeiro filho de um homem com braquidactilia (anomalia dominante autossômica), 

casado com uma mulher normal, manifestou fenilcetonúria. Quais os tipos possíveis de filhos que 

esse homem pode gerar com sua mulher e com que probabilidade?  

R 25. Braquidactílicos (
8

3 ), braquidactílicos e fenilcetonúricos (
8

1 ), normais (
8

3 ), e fenilcetonúricos 

(
8

1 ).  

 
Q 26. Um homem com raquitismo resistente à vitamina D decorrente de hiposfatemia (anomalia 

dominante ligada ao sexo) casou-se com uma mulher normal. O primeiro filho desse casal 

apresentou macrogenitossomia decorrente de deficiência de 21-hldroxilase. Quais os tipos possíveis 

de filhos e filhas que esse casal pode gerar, e com que probabilidade?  

R 26. Filhos normais (
4

3 ) ou com macrogenitossomia (
4

1 ). Filhas hipofosfatêmicas (
4

3 ) ou 

hipofosfatêmicas com síndrome adrenogenital (
4

1 ). 
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CAPÍTULO 5. TESTES SIMPLES PARA PÔR À PROVA A 
HIPÓTESE DE HERANÇA MONOGÊNICA DE HEREDOPATIAS 

E OUTROS IDIOMORFISMOS 
 

  

O presente capítulo é dedicado ao estudo de testes simples para pôr à prova a hipótese de 

herança monogênica de heredopatias e outros caracteres qualitativos raros, para cuja execução 

bastam os conhecimentos básicos da aplicação do teste do qui-quadrado (χ2), encontrado em 

qualquer livro elementar de Bioestatística (p. ex., Beiguelman, 2002). Nele também se fará uma 

discussão sobre as distorções que podem ser causadas pelo modo como as famílias são averiguadas 

para estudo, porque o conhecimento do tipo de averiguação das famílias é essencial ao teste de 

hipótese de herança monogênica.  

 
TESTE DA HIPÓTESE DE HERANÇA DOMINANTE AUTOSSÔMICA MONOGÊNICA 

Quando se tem à disposição o heredograma de uma grande genealogia, como a da Figura 

1.5, pode-se, com base apenas no heredograma e empregando metodologia estatística simples, pôr à 

prova a hipótese de que a anomalia recorrente na genealogia tem transmissão hereditária dominante 

autossômica monogênica. Para tanto, todos os casais que incluem marido anômalo ou mulher 

anômala são, de início, relacionados como na Tabela 1.5, anotando-se, em seguida, o número de 

filhos normais e anômalos de ambos os sexos gerados por esses casais. Evidentemente, somente são 

contabilizados entre os filhos anômalos aqueles que manifestam a mesma anomalia presente em um 

de seus genitores.  

 
Fig. 1.5. Heredograma de parte de uma genealogia com ocorrência de casos de síndrome 
ônicopatelar (Jameson et al., 1956) 
 

A Tabela 1.5 deixa claro que, se um indivíduo anômalo, filho de outro anômalo, tiver 

constituído família, ele será considerado duas vezes para fins de análise, isto é, uma vez como filho 

anômalo e, outra vez, como genitor anômalo. Foi o que aconteceu com os indivíduos II-1, II-4,  

II-7, III-1, III-2, III-4, III-6, III-10, III-18 e III-24 da Figura 1.5. Se um indivíduo anômalo, filho de 

um outro anômalo, tiver constituído duas famílias, como foi o caso da mulher III-4 da Figura 1.5, 
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tal pessoa deve ser considerada três vezes para fins de análise (uma vez como filha e duas vezes 

como genitora).  

Tabela 1.5. Distribuição dos filhos dos casais do heredograma da Figura 1.5 que incluem um 
cônjuge com a síndrome ônicopatelar, segundo o sexo e a presença ou ausência dessa síndrome.  
 

Filhos Filhas Genitor 
anômalo 

Casal 
Normais Anômalos Normais Anômalas 

Total 

I-1 × I-1a 2 2 1 2 7 
II-1 × II-1a 2 3 2 2 9 
II-7 × II-7a - 1 1 - 2 
III-1 × III-1a 1 1 - - 2 
III-6 × III-6a 1 - 2 - 3 

III-10 × III-10a - - - 1 1 
III-24 × III-24a - - 1 - 1 

 
 
 

Pai 

Total 6 7 7 5 25 
II-4 × II-4a 3 1 - 1 5 
III-2 × III-2a - 2 2 - 4 
III-4 × III-3 1 - - - 1 
III-4 × III-5 1 1 1 - 3 

III-18 × III-18a 2 - - 1 3 

 
 

Mãe 

Total 7 4 3 2 16 
 

Com base nos totais da Tabela 1.5, o passo seguinte consiste em verificar se as proporções 

de filhas e de filhos normais e anômalos nas famílias nas quais o genitor anômalo é o pai não 

diferem daquelas observadas nas famílias nas quais o genitor anômalo é a mãe, pois a inexistência 

de diferenças entre essas proporções é condição importante para a aceitação da hipótese de herança 

dominante autossômica. Distribuindo-se os dados como na Tabela 2.5 e comparando-se as 

proporções observadas e esperadas pode-se concluir, à vista do valor de qui-quadrado obtido  

(χ2(3) = 1,835; 0,50 < P < 0,70) que, no caso do heredograma da Figura 1.5, as proporções de filhas e 

de filhos normais e anômalos não diferem significativamente nos dois tipos de famílias. Isso 

eqüivale a dizer que as proporções de filhos normais e de filhos com síndrome ônicopatelar de 

ambos os sexos não depende de o genitor anômalo ser o pai ou a mãe, de sorte que os dados a 

respeito dos dois tipos de famílias podem ser somados. 

 
Tabela 2.5. Teste da hipótese de que as proporções de filhos normais e anômalos nas famílias em 
que o pai é anômalo não difere daquelas observadas nas famílias nas quais o genitor anômalo é a 

mãe. Entre parênteses estão assinalados os valores esperados. 
 

Filhos Filhas Genitor 
anômalo Normais Anômalos Normais Anômalas 

Total 

Pai 6 (7,9) 7 (6,7) 7 (6,1) 5 (4,3) 25 
Mãe 7 (5,1) 4 (4,3) 3 (3,9) 2 (2,7) 16 
Total 13 11 10 7 41 

χ
2
(3) = 1,835; 0,50 < P < 0,70 
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Quando se observa tal resultado pode-se, finalmente, pôr à prova a hipótese de que os filhos 

normais e anômalos dessas famílias são encontrados segundo a razão 1: 1, o que é obrigatório nos 

casos de herança dominante autossômica monogênica. O teste dessa hipótese é feito como na 

Tabela 3.5, na qual os valores de qui-quadrado mostram que as proporções de normais e de 

anômalos não se desviam significativamente de 1: 1 nos indivíduos do sexo masculino, nem nos do 

sexo feminino, nem nas irmandades sem distinção de sexo, além do que, os dados são homogêneos. 

Pode-se, pois, aceitar, com base nesses resultados, que a síndrome ônicopatelar tem transmissão 

dominante autossômica monogênica.  

 

Tabela 3.5. Teste da hipótese de que entre os filhos de indivíduos com a síndrome ônicopatelar as 
proporções de normais e de anômalos não difere significativamente de 1:1. 

 
Sexo Normais Anômalos Total χχχχ

2
(1) P 

Masculino 13 11 24 0,167 0,50<P<0,70 
Feminino 10 7 17 0,529 0,30<P<0,50 
Total 23 18 41 0,610 0,30<P<0,50 

Heterogeneidade              (0,167+0,529)-0,610 = 0,086 0,70<P0,80 
 

Nem sempre se tem à disposição uma grande genealogia como a da Figura 1.5, mas essa 

dificuldade é facilmente contornada pela reunião de várias, nas quais há recorrência da mesma 

anomalia, até obter uma série de famílias com um genitor anômalo que seja suficientemente grande 

para permitir uma análise como a que foi feita no presente tópico.  

 
DISTORÇÕES CAUSADAS PELO TIPO DE AVERIGUAÇÃO DAS FAMÍLIAS DE 
INDIVÍDUOS COM UMA DOENÇA RECESSIVA AUTOSSÔMICA  
 

Consideremos que estamos lidando com uma certa anomalia determinada por um gene 

autossômico a raro em homozigose. Se pudéssemos extrair da população uma amostra aleatória dos 

casais que dão origem a esses anômalos, isto é, se pudéssemos coletar uma amostra aleatória de 

casais Aa × Aa é óbvio que a proporção de anômalos no conjunto dos filhos de tais casais não 

deveria diferir significativamente de 25 %, pois sabemos que a probabilidade de um casal Aa × Aa 

gerar um filho aa é igual a 
4

1  ou 25%.  

Esse tipo de amostragem, entretanto, regra geral, não ocorre. Na realidade, somente são 

coletados para estudo os casais Aa × Aa que tiveram pelo menos um filho homozigoto aa. Em 

outras palavras, o geneticista não toma conhecimento dos casais Aa × Aa que, por acaso, geraram 

apenas filhos normais (AA ou Aa), porque a averiguação das famílias dos homozigotos aa é feita a 

partir da geração filial, que inclui os anômalos, e não a partir da geração paterna. Como 
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conseqüência, os resultados da coleta dos dados sofrem uma distorção (distorção de averiguação) 

ou, como se diz em Estatística, um viés, pois a proporção de anômalos nas irmandades coletadas 

passa a ser maior que a esperada, isto é, maior que 25 %. 

Para demonstrar como esse aumento pode ocorrer, suponhamos que estamos promovendo 

um censo epidemiológico completo em uma determinada região, a fim de averiguar todos os casais 

nela residentes que possuem pelo menos um filho com uma anomalia, a qual supomos ser recessiva 

autossômica monogênica. Nesse caso, dentre os casais heterozigotos (Aa × Aa) com dois filhos 

somente poderiam ser averiguados aqueles que têm um filho anômalo e outro normal, e aqueles 

com dois filhos anômalos. Dentre os casais Aa × Aa com três filhos seriam passíveis de averiguação 

apenas aqueles com um filho anômalo e dois normais, aqueles com dois filhos anômalos e um 

normal, e aqueles com os três filhos anômalos. De uma maneira geral, portanto, pode-se dizer que, 

se a anomalia em estudo fosse, realmente, recessiva autossômica monogênica, dentre os casais com 

um número qualquer n de filhos, a distribuição dos normais e dos anômalos não seria feita de 

acordo com a binomial (p + q)n, onde p = 
4

3  ou 75% é a probabilidade de nascimento de um filho 

normal (A_ ) e q = 
4

1 ou 25 % é a probabilidade de nascimento de um filho anômalo. Essa 

distribuição não seria obedecida simplesmente porque uma de suas caudas, a que representa as 

irmandades sem anômalos, estaria amputada. É por isso que se diz, nesse caso, que os indivíduos 

normais e anômalos se distribuem segundo uma binomial truncada.  

Vejamos, agora, qual a conseqüência do truncamento da distribuição binomial, analisando o 

que ocorreria, por exemplo, entre as irmandades geradas por casais Aa × Aa e compostas por quatro 

indivíduos. Se a averiguação dessas irmandades fosse feita a partir de seus genitores, isto é, dos 

casais Aa × Aa, ter-se-ia que a distribuição das irmandades estaria e acordo com (p+ q)4 , isto é, 

p4 + 4p3q + 6p2q2 + 4pq3 + q4 o que nos permitiria dizer que p4 = (
4

3
)4 = 

256

81
 seria a probabilidade de 

encontro de irmandades com nenhum indivíduo apresentando a anomalia em estudo;  

4p3q = 4(
4

3
)3

4

1  = 
256

108 seria a probabilidade de encontrar irmandades com três indivíduos normais e 

um anômalo; 6p2q2 = 6(
4

3
)2 (

4

1
)2 =

256

54 seria a probabilidade de encontro de irmandades com dois 

indivíduos normais e dois anômalos; 4pq3 = 4(
4

3
) (

4

1
)3 = 

256

12 seria a probabilidade de encontrar 

irmandades com um indivíduo normal e três anômalos; e q4 = (
4

1
)4 = 

256

1 seria a probabilidade de 

encontro de irmandades com quatro anômalos.  
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Em 256 irmandades de quatro pessoas, que perfazem um total de 256 × 4 = 1.024 indivíduos 

gerados por casais Aa × Aa espera-se, portanto, que:  

a) 81 sejam constituídas apenas por indivíduos normais, contribuindo, pois, essa classe de 

irmandades, com 81 × 4 = 324 pessoas normais; 

b) 108 incluam, cada qual, três normais e um anômalo, de modo que dentre os 108 × 4 = 432 

indivíduos que compõem essa classe de irmandades 324 sejam normais e 108 sejam anômalos; 

c) 54 incluam dois normais e dois anômalos em cada família de modo que, dentre os  

54 × 4 = 216 indivíduos que constituem essa classe de irmandades, 108 sejam normais e 108 sejam 

anômalos;  

d) 12 mostrem um indivíduo normal e três anômalos por família, de sorte que, dentre  

12 × 4 = 48  indivíduos que compõem essa classe, 12 sejam normais e 36 sejam anômalos;  

e) uma irmandade seja composta somente por anômalos, contribuindo, assim, com quatro 

desses indivíduos para a amostra.  

Com esses dados pode-se compor uma tabela como a Tabela 4.5, na qual fica fácil constatar 

que, no caso de a distribuição binomial não ser truncada, a proporção de indivíduos anômalos nas 

irmandades com quatro indivíduos gerados por casais Aa × Aa não deve diferir significativamente 

de 
1024

256 = 25%. Entretanto, quando ela é truncada por falta de averiguação dos casais  

Aa × Aa que não têm filhos anômalos, a proporção de anômalos não deve diferir significativamente 

de 
700

256  = 36,6%.  

Tabela 4.5 -Distribuição esperada de 256 irmandades com quatro indivíduos, gerados por casais 
heterozigotos de um gene autossômico raro que determina uma anomalia recessiva. 

 
Anômalos Irmandades Indivíduos Normais Anômalos 

0   81 324 324 0 
1 108 432 324 108 
2   54 216 108 108 
3   12   48   12   36 
4    1    4  0    4 

Total 256 1024 768 256 (25,0%) 
Total omitindo as 
irmandades sem 
anômalos 

 
175 

 
700 

 
444 

 
256 (36,6%) 

 

Evidentemente, a distorção de averiguação será tanto maior quanto menor for o número de 

indivíduos que constituem as irmandades geradas pelos casais heterozigotos averiguados. Assim, 

nas irmandades com 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., n indivíduos, que são gerados por casais Aa × Aa, a 

probabilidade de ocorrência daquelas constituídas apenas por pessoas normais diminuirá 
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gradativamente, sendo igual respectivamente, a 75%, 56,2%, 42,2%, 31,6%, 23,7%, 17,8%, ..., 

(75%)n visto que 75% é a probabilidade de um casal Aa × Aa gerar um filho normal. De fato, na 

Tabela 4.5 é fácil verificar que as 81 irmandades sem anômalos correspondem a 31,6% do total de 

irmandades com quatro indivíduos (256). 

Nem sempre a falta de inclusão das irmandades sem indivíduos anômalos será a única causa 

da distorção da razão normais: anômalos no conjunto de filhos de casais normais. Por sinal, isso 

somente acontece em censos epidemiológicos completos, quando as famílias do conjunto estudado 

são examinadas independentemente de se saber se elas incluem ou não pessoas com a doença sob 

investigação. Somente nesse caso é que todas as famílias com pelo menos um indivíduo anômalo 

terão a mesma probabilidade de serem averiguadas. É por isso que, nesses casos, Smith (1959) 

considerou que o geneticista faz uma averiguação completa. Morton (1959), entretanto, preferiu 

denominar esse tipo de averiguação de seleção truncada. Essa designação dada por Morton (1959) 

será aqui adotada para evitar confusões em torno da denominação averiguação completa, pois há 

autores que chamam de averiguação completa àquela em que as famílias são averiguadas por 

intermédio dos genitores, como acontece, geralmente, em estudos de doenças dominantes.  

Quando a averiguação é incompleta o geneticista, além do truncamento da distribuição, tem 

que levar em conta a existência de outras causas que podem distorcer os resultados e alterar a 

proporção de indivíduos anômalos entre os filhos dos casais normais. Assim, por exemplo, 

suponhamos que, ao invés de um censo epidemiológico completo, estivéssemos promovendo o 

exame de escolares de uma determinada faixa etária, a fim de estudar as famílias dos propósitos 

que, entre eles, fossem, eventualmente, detectados. Nesse caso, a probabilidade de averiguar uma 

família com, pelo menos, um indivíduo anômalo não dependeria apenas do fato de ela incluir ou 

não um anômalo, mas é, também, proporcional ao número de anômalos que ela contém.  

Realmente, se os anômalos existentes entre os escolares examinados constituírem uma 

fração a de todos os anômalos da população, a pode ser considerada como a probabilidade de um 

anômalo ser um propósito, enquanto 1- a deverá ser a probabilidade de que isso não aconteça. Em 

irmandades com n anômalos tem-se, portanto, que (1- a)n deverá ser a probabilidade de que nenhum 

dos n anômalos seja tomado para propósito e 1- (1- a)n deverá ser a probabilidade de isso não ser 

verdadeiro, isto é, de que, pelo menos um seja tomado para propósito.  

Visto que as anomalias recessivas são pouco freqüentes, é claro que o valor de a será muito 

pequeno. Em conseqüência disso, a probabilidade de averiguação das irmandades com pelo menos 

um anômalo passa a ser proporcional ao número de anômalos que elas incluem. Em outras palavras, 

a probabilidade de averiguar as irmandades com 2, 3, 4, ..., n anômalos passa a ser praticamente 

igual a 2a, 3a, 4a, ..., na, respectivamente, ou seja, 2, 3, 4, ..., n vezes maior do que a probabilidade 

117



 
115 

de averiguar as irmandades com um anômalo. De fato, se na expressão 1- (1- a)n substituirmos n 

pelos valores 2, 3 e 4 obteremos:  

1- (1- a)2 =2a - a2 

      1- (1- a)3  =3a - 3a2 + a3 

              1- (1- a)4 =4a - 6a2 + 4a3– a4 
as quais se reduzem, respectivamente, a 2a, 3a e 4a porque os valores a2, a3 e a4 podem ser 

desprezados, em conseqüência de sua pequenez.  

O tipo de averiguação incompleta que acabamos de discutir foi designado por Morton 

(1959) pelo nome de averiguação simples, porque, de acordo com tal modelo tem-se, não apenas 

que a probabilidade de averiguação das irmandades com, pelo menos um anômalo é diretamente 

proporcional ao número de anômalos que elas contêm, mas ainda, que essa probabilidade, sendo 

muito pequena, fará com que somente haja um propósito por família.  

As irmandades averiguadas em ambulatórios ou hospitais, a partir de pacientes adultos com 

alguma anomalia recessiva que, espontaneamente, procuram tratamento podem ser consideradas 

como tendo sido coletadas por averiguação simples, porque a probabilidade de se tomar 

conhecimento de uma delas pode ser aceita como exatamente proporcional ao número de anômalos 

que delas fazem parte. Tal conduta, entretanto, não pode ser estendida às irmandades cujos 

anômalos são crianças, pois, nesse caso, não são elas que procuram o médico espontaneamente, mas 

são levadas a ele por seus pais. Em conseqüência disso, além de as irmandades deixarem de ter 

probabilidade de averiguação proporcional ao número de anômalos que contêm, não se pode mais 

considerar, nesse caso, que os indivíduos anômalos têm probabilidade independente de se tornar 

propósitos. Esse tipo de averiguação não se enquadra, portanto, nem entre os casos de averiguação 

simples, nem entre os casos de averiguação múltipla que abordaremos em seguida.  

A situação real que mais se ajusta ao tipo de averiguação múltipla é a de um censo 

epidemiológico incompleto de uma área, por intermédio do qual a probabilidade de averiguar as 

famílias com pelo menos um anômalo não chega a ser a certeza, como nos casos de seleção 

truncada, mas está longe de ser tão pequena como nos casos de averiguação simples. Em tal 

situação, portanto, não sendo a probabilidade a de um anômalo da população vir a ser um propósito 

tão pequena como nos casos de averiguação simples, não se pode considerar que as probabilidades 

de averiguar irmandades com 2, 3 e 4 anômalos sejam consideradas como praticamente iguais a 2a, 

3a e 4a. 

Em vista disso, além de a probabilidade de averiguação das famílias com pelo menos um 

anômalo não ser exatamente proporcional ao número de anômalos que elas contêm, as irmandades 

passam a poder ser averiguadas independentemente por intermédio de mais de um propósito. Desse 

modo, além das probabilidades p de um indivíduo da irmandade ser normal e q de ele ser anômalo, 
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deve-se considerar a probabilidade q’ de um anômalo ser um propósito e q” de ele não o ser. Com 

isso, tem-se que a probabilidade de um anômalo ser um propósito é qq’, enquanto qq” é a 

probabilidade de um anômalo não ser um propósito e p é a probabilidade de um indivíduo da 

irmandade ser normal. Em outras palavras, tem-se uma distribuição multinomial, que é truncada 

porque as famílias sem propósitos não são averiguadas. Infelizmente, porém, também em censos 

parciais, é difícil evitar a inclusão de muitas irmandades nas quais os casos anômalos não são 

detectados de modo independente.  

 

TESTE DA HIPÓTESE DE HERANÇA RECESSIVA AUTOSSÔMICA MONOGÊNICA  

A discussão apresentada no tópico anterior deixa claro que, para pôr à prova a hipótese de 

que uma anomalia tem transmissão recessiva autossômica monogênica é necessário conhecer o 

modo pelo qual as famílias foram averiguadas, a fim de poder corrigir as distorções de averiguação. 

O primeiro geneticista a perceber isso foi Weinberg (1912, 1927) e as soluções por ele apresentadas 

para a correção dessas distorções foram desenvolvidas por outros autores (Haldane, 1932,1937; 

Fisher, 1934; Hogben, 1935; Bailey, 1951; Smith, 1957, 1959; Kaelin, 1958; Lejeune, 1958; 

Morton, 1959), que ampliaram suas contribuições ao estudo desse problema e aprimoraram as 

técnicas de análise das famílias.  

Lamentavelmente, porém, várias dessas técnicas só têm valor teórico, porque se a 

averiguação não for feita por seleção truncada será difícil fazer uma análise perfeita dos dados, já 

que será difícil evitar que vários anômalos de uma irmandade não sejam detectados de modo 

independente. Em conseqüência disso, no presente tópico demonstraremos apenas as melhores e 

mais simples técnicas para analisar os dados colhidos por seleção truncada e por averiguação 

simples, e transmitiremos ao leitor o abalizado conselho do eminente mestre inglês Cedric A.B. 

Smith (1959). Segundo ele, quando a averiguação é incompleta, a melhor alternativa para analisar 

as famílias consiste simplesmente em demonstrar que o número de indivíduos anômalos nas 

irmandades não é significativamente menor do que o esperado segundo a hipótese de averiguação 

por seleção truncada, nem significativamente maior do que o esperado segundo a hipótese de 

averiguação simples.  

Para analisar os dados familiais averiguados por seleção truncada, a técnica mais simples é a 

de Hogben (1935). Para a sua aplicação levamos em conta que, entre as irmandades coletadas, com 

tamanho n, a probabilidade de encontro de um anômalo não é q = 
4

1 , mas 
np

q

−1
 sendo p = 

4

3 . Isso 

acontece porque sabemos que pn é a probabilidade de ocorrência das famílias com todos os 

indivíduos normais, das quais não tomamos conhecimento, e 1- pn é a probabilidade de ocorrência 

das irmandades com pelo menos um anômalo. Como conseqüência, podemos escrever que, em uma 

irmandade com tamanho n, averiguada por seleção truncada, o número esperado de anômalos (ae) é 
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calculado a partir de ae = 
np

nq

−1
, sendo a variância desse número obtida por intermédio de  

σ
2 = −

−
np

npq

1 2

22

)1( n

n

p

qpn

−
. Para obter o número esperado de anômalos e respectiva variância em f 

famílias de tamanho n coletadas por esse tipo de averiguação basta multiplicar f por ae e por σ
2 .  

Assim, por exemplo, em irmandades com quatro indivíduos sendo pelo menos um anômalo, 

coletadas por seleção truncada, tem-se que o número esperado de anômalos em cada uma delas é 

1,463 e não 1, como no caso das averiguações feitas a partir da geração paterna, isto é, a partir de 

casais Aa × Aa. A variância da estimativa é, por sua vez, igual a 0,420. De fato: 

ae = 
4)

4

3
(1

4

1
4

−

⋅

= 1,463 

σ
2 =  

24

24

4 ])
4

3
(1[

)
4

1
()

4

3
(16

)
4

3
(1

4

1

4

3
4

−

−

−

⋅⋅

= 0,420 

Ainda exemplificando, se em uma coleção de irmandades obtidas por seleção truncada 

tivéssemos encontrado 15 delas constituídas por quatro indivíduos, o número esperado de anômalos 

nessas 15 irmandades e de sua variância seria, por sua vez, calculado como:  

fae = 15 × 1,463 = 21,945 

fσ2  = 15 × 0,420 = 6,300 

A utilização da variância, ao invés do desvio padrão, para expressar a variação do número 

esperado de anômalos oferece a vantagem de facilitar a verificação da existência ou não de 

diferença significativa entre os números observado e esperado de anômalos, por intermédio de um 

qui-quadrado com um grau de liberdade (χ2
(1)). Realmente, se a for o número observado de 

anômalos num grupo de f famílias com um determinado tamanho n, o qui-quadrado poderá ser 

calculado com base na fórmula χ2
(1) = 2

2)(

σf

faa e−
. Assim, se no exemplo acima, em que o número 

esperado de anômalos é 21,945 com σ2 = 6,300, tivéssemos observado 19 anômalos, calcularíamos 

χ2
(1)= 

300,6

)945,2119( 2
− = 1,377 e concluiríamos pela inexistência de diferença significativa entre o 

número observado e o esperado de anômalos (0,20 < P < 0,30). Se, entretanto, ao invés de 19 

tivéssemos observado, por exemplo, 27 anômalos, concluiríamos pela aceitação da hipótese de que 

esse número é significativamente diferente do esperado, porque χ2(1)= 
300,6

)945,2127( 2
− = 4,056;  

0,02 < P < 0,05.  
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A Tabela 5.5 mostra o número esperado de anômalos e respectiva variância em irmandades 

com até 15 indivíduos gerados por casais Aa × Aa, quando elas são averiguadas por seleção 

truncada. Com o auxílio dessa tabela fica fácil analisar dados obtidos por esse tipo de averiguação, 

como foram os de Sjögren (1943), apresentados na Tabela 6.5, a respeito de 59 irmandades com, 

pelo menos, um indivíduo com ataxia de Friedreich, cujas manifestações são conseqüência da 

degeneração precoce da via espino-cerebelosa. 

 

Tabela 5.5. Número esperado de anômalos (ae) e respectiva variância em irmandades com até 15 
indivíduos gerados por casais Aa × Aa, quando elas são averiguadas por seleção truncada e os 

anômalos têm genótipo aa. 
 

n ae σσσσ
2 

1 1,000 0,000 
2 1,143 0,122 
3 1,297 0,263 
4 1,463 0,420 
5 1,639 0,592 
6 1,825 0,776 
7 2,020 0,970 
8 2,222 1,172 
9 2,433 1,380 
10 2,649 1,592 
11 2,871 1,805 
12 3,098 2,020 
13 3,329 2,234 
14 3,563 2,446 
15 3,801 2,658 

 
Tabela 6.5. Análise dos dados de Sjögren (1943) a respeito de irmandades com pelo menos um 
afetado pela ataxia de Friedreich (n = número de indivíduos nas irmandades; f = número de 

irmandades; a = número observado de indivíduos com ataxia de Friedreich; ae = número esperado 
de indivíduos com ataxia de Friedreich). 

  
n f a ae σσσσ

2 χχχχ
2
(1) 

2 8 9   8×1,143 =   9,144   8×0,122 = 0,976 0,021; 0,80<P<0,90 
3 11 14 11×1,297 = 14,267 11×0,263 = 2,893 0,025; 0,80<P<0,90 
4 9 11   9×1,463 = 13,167   9×0,420 = 3,780 1,242; 0,20<P<0,30 
5 9 14   9×1,639 = 14,751   9×0,592 = 5,328 0,106; 0,70<P<0,80 
6 7 15   7×1,825 = 12,775   7×0,776 = 5,432 0,911; 0,30<P<0,50 
7 4 5   4×2,020 =   8,080   4×0,970 = 3,880 2,445; 0,10<P<0,20 
8 2 2   2×2,222 =   4,444   2×1,172 = 2,344 2,548; 0,10<P<0,20 
9 4 8   4×2,433 =   9,732   4×1,380 = 5,520 0,543; 0,30<P<0,50 
10 2 6   2×2,649 =   5,298   2×1,592 = 3,184 0,155; 0,50<P<0,70 
11 2 6   2×2,871 =   5,742   2×1,805 = 3,610 
12 1 6   1×3,098 =   3,098   1×2,020 = 2,020 

*1,774; 0,10<P<0,20 

Total 59 96                   100,498                   38,967 χ
2
(10) = 9,770; 0,30<P0,50 

Σχ
2 = 9,770     ΣG.L. = 10   0,30<P<0,50 

χ
2     = 0,519        G.L. =   1   0,30<P<0,50 

                    Heterogeneidade χ2   = 9,251        G.L. =   9    0,30<P<0,50 

*Tendo em vista que para o cálculo do χ2 é permissíve1 a reunião de duas ou mais classes, a classe de irmandades com 
12 indivíduos, por estar representada por uma única família, foi somada à de 11 pessoas.  
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Com base nos resultados da análise feita na Tabela 6.5, a aceitação da hipótese de que a 

ataxia de Friedreich é herdada monogenicamente de modo recessivo autossômico passa a ser 

indiscutível. De fato, os valores de qui-quadrado nessa tabela tornam evidente que a diferença entre 

o número observado e o esperado de pacientes não tem significação estatística nem nos diferentes 

grupos de famílias distribuídas segundo o tamanho das irmandades nem em relação ao total  

(χ2(1) = 
967,38

)948,10096( 2
−  = 0,519; 0,30 < P < 0,50), além do que, não foi acusada heterogeneidade.  

Para a análise dos dados familiais colhidos por averiguação simples, a técnica que parece 

mais adequada é a de Haldane (1937), segundo a qual, para corrigir a distorção desse tipo de 

averiguação basta que, na contagem dos indivíduos anômalos nas irmandades, se exclua um 

anômalo de cada uma delas. Em conseqüência disso, para calcular a proporção corrigida de 

anômalos basta subtrair o número total de irmandades (Σ.f) tanto do total de anômalos (Σa) quanto 

do total de indivíduos contados nas irmandades (Σfn) e obter a razão entre essas diferenças. Em 

outras palavras, a freqüência q corrigida de anômalos e sua variância serão calculadas pela 

resolução das seguintes fórmulas, onde p = 1- q:  

q = 
ffn

fa

Σ−Σ

Σ−Σ
 

σ2= 
ffn

pq

Σ−Σ
 

Para testar a hipótese de que a freqüência corrigida de anômalos não se desvia 

significativamente de 0,25 ou 25% calcula-se um qui-quadrado a partir de 
2

2)25,0(

σ

−q , o qual, 

evidentemente, tem um grau de liberdade. 

Aplicando o que foi exposto aos dados de Munro (1947) a respeito de 47 irmandades 

geradas por casais normais com pelo menos um fenilcetonúrico (Tabela 7.5), verifica-se que a 

freqüência corrigida de fenilcetonúricos nessas de irmandades é 21,23%, pois q =
47226

4785

−

−  =  

0,2123, sendo a variância 0,09%, visto que σ2= 
47226

7877,02123,0

−

× = 0,0009.  Em conseqüência, tem-se 

χ
2
(1) = 

0009,0

)2500,02123,0( 2
×  = 1,579; 0,20 < P < 0,30, o que indica que se pode aceitar a hipótese de herança 

recessiva autossômica monogênica para a fenilcetonúria, pois a freqüência corrigida de 

fenilcetonúricos nas irmandades não se desviou significativamente da esperada segundo essa 

hipótese. 

As três últimas colunas da Tabela 7.5 permitem, ainda, que, antes de se pôr à prova a 
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hipótese de que a proporção corrigida de anômalos não se desvia significativamente de 25%, se faça 

um teste para verificar se ela não difere significativamente nas irmandades classificadas segundo o 

tamanho. Visto que essas três colunas compõem uma Tabela 2 × 12, pode-se calcular um qui-

quadrado com 11 graus de liberdade, cujo valor (χ2(11) = 3,690; 0,95 < P < 0,98) conduz à aceitação 

da hipótese de que as irmandades classificadas segundo o tamanho têm a mesma proporção 

corrigida de anômalos. 

 
Tabela 7.5. Dados de Munro (1947) a respeito de irmandades com pelo menos um afetado por 

fenilcetonúria (n = número de indivíduos nas irmandades; f = número de irmandades; a = número 
de indivíduos com fenilcetonúria). 

 
n f fn a a - f fn - a (a – f)+(fn - a) 

1 6 6 6 0 0 0 
2 7 14 8 1 6 7 
3 6 18 10 4 8 12 
4 5 20 8 3 12 15 
5 7 35 13 6 22 28 
6 5 30 12 7 18 25 
7 2 14 4 2 10 12 
8 3 24 8 5 16 21 
9 1 9 2 1 7 8 
10 2 20 5 3 15 18 
11 1 11 2 1 9 10 
12 1 12 3 2 9 11 
13 1 13 4 3 9 12 

Total 47 226 85 38 141 179 
  

Antes de encerrar o presente tópico é importante tecer alguns comentários sobre a análise 

dos dados familiais a respeito de doenças supostamente dominantes autossômicas monogênicas. 

Usualmente, tais dados não sofrem distorções de averiguação porque a averiguação das famílias 

com indivíduos anômalos é feita, comumente, a partir da geração paterna e não da geração filial. Há 

ocasiões, entretanto, em que a averiguação das famílias dos indivíduos com uma anomalia 

dominante autossômica pode ser feita por seleção truncada. De fato, em um censo epidemiológico 

no qual há interesse em se investigar se uma doença tem, eventualmente, transmissão hereditária 

dominante autossômica monogênica, nem sempre será possível o exame dos cônjuges nas famílias 

com um ou mais casos anômalos. Por isso, além das famílias com um dos cônjuges afetados pela 

anomalia, haverá famílias não pertencentes a genealogias com recorrência de anômalos, nas quais 

apenas um único cônjuge foi examinado e constatado ser normal, bem como irmandades com um ou 

mais afetados pela anomalia em estudo, cujos genitores não puderam ser examinados por diferentes 

motivos (falecimento, não residentes no mesmo local, em viagem etc.).  

Tais famílias estão sujeitas a um viés, porque nelas não estarão incluídas aquelas que, 
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porventura, são constituídas por irmandades compostas apenas de indivíduos normais. Em 

decorrência disso, nas irmandades com n indivíduos não tomaremos conhecimento de n)
2

1
(  por ser 

2

1
 a probabilidade de um casal Aa × aa gerar um filho normal. A Tabela 8.5 mostra o número 

esperado de anômalos com genótipo Aa e respectiva variância em irmandades com até 15 

indivíduos gerados por casais Aa  × aa, quando elas são averiguadas por seleção truncada.  

 
Tabela 8.5. Número esperado de anômalos (ae) e respectiva variância em irmandades com até 15 
indivíduos gerados por casais Aa  × aa, quando elas são averiguadas por seleção truncada e os 

anômalos têm genótipo Aa. 
 

n ae σσσσ
2 

1 1,000 0,000 
2 1,333 0,222 
3 1,715 0,490 
4 2,134 0,782 
5 2,581 1,082 
6 3,047 1,379 
7 3,527 1,667 
8 4,015 1,945 
9 4,509 2,215 
10 5,005 2,478 
11 5,503 2,737 
12 6,001 2,992 
13 6,501 3,245 
14 7,000 3.497 
15 7,500 3,748 

 
Pode-se, portanto, dizer que a averiguação truncada de irmandades com indivíduos que 

manifestam doenças dominantes autossômicas está sujeita à mesma distorção que afeta a 

averiguação de famílias que incluem pessoas com doenças recessivas autossômicas, devendo, por 

essa razão, receber correção pelos mesmos métodos aqui discutidos. A única diferença residirá, 

evidentemente, na freqüência esperada de anômalos (0,50 ao invés de 0,25). Regra geral, porém, no 

caso das doenças dominantes autossômicas, a preocupação com as distorções de averiguação quase 

nunca existe porque, em relação a elas sempre se encontram as facilidades dos estudos 

genealógicos, nos quais a averiguação das famílias é considerada como sendo feita por intermédio 

dos genitores e não por intermédio das irmandades.  

 
TESTE DA HIPÓTESE DE HERANÇA DOMINANTE MONOGÊNICA LIGADA AO 
CROMOSSOMO X  

O padrão de transmissão hereditária das doenças dominantes monogênicas ligadas ao 

cromossomo X é muito mais facilmente demonstrado do que o das heredopatias com transmissão 

dominante autossômica. Isso acontece porque, no caso de o pai ser o genitor com a anomalia 
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dominante ligada ao cromossomo X nenhum de seus filhos a manifestará, enquanto que todas as 

suas filhas exibirão a mesma heredopatia que ele. Assim, por exemplo, se ao heredograma da Figura 

2.5, a respeito de uma genealogia com hipofosfatemia, aplicássemos o mesmo método que 

empregamos para a análise do heredograma da Figura 1.5, obteríamos os dados da Tabela 9.5, onde 

fica evidente que na prole de pais hipofosfatêmicos todas as filhas manifestaram hipofosfatemia, 

mas nenhum dos filhos foi afetado por essa heredopatia.  

 
Fig. 2.5. Heredograma de parte de uma genealogia com pessoas que manifestavam raquitismo 

hipofosfatêmico (Winters et al., 1958) 
 

Tabela 9.5. Distribuição dos filhos dos casais da Fig. 2.5 que incluem um cônjuge com 
hipofosfatemia. 

Filhos Filhas Genitor 
anômalo Normais Anômalos Normais Anômalas 

Total 

Pai 5 - - 4  9 
Mãe 3 3 5 1 12 
Total 8 3 5 5 21 

 

Em vista desse resultado, resta-nos, pois, pôr à prova a hipótese de que, entre os filhos das 

mães com a heredopatia em questão, as proporções de normais e de anômalos não difere 

significativamente de 1: 1. Como se pode constatar na Tabela 10.5, apesar dos grandes desvios 

observados, provavelmente em decorrência do pequeno tamanho amostral, eles não são 

significativos, de modo que a hipótese de herança dominante monogênica ligada ao cromossomo X 

pode ser aceita. 

Tabela 10.5. Teste da hipótese de que entre os filhos de mulheres hipofosfatêmicas as proporções de 
normais e de hipofosfatêmicas não difere significativamente de 1: 1. 

Sexo Normais Anômalos Total χχχχ2
(1) 

Masculino 3 3 6  
Feminino 5 1 6 2,667; 0,10 <  P < 0,20  
Total 8 4 12 1,333; 0,20 <  P < 0,30 

                                                      Heterogeneidade  1,334; 0,20 < P < 0,30  

 

QUESTÕES E RESPOSTAS  

Q 1. Um dermatologista levantou três histórias genealógicas a partir de pacientes com uma 

genodermatose ainda não descrita na literatura especializada, cujos heredogramas estão 
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apresentados abaixo. Testar a hipótese de que essa genodermatose é transmitida de modo 

autossômico dominante monogênico.  

 
R 1. Depois de tabular os dados genealógicos abaixo, pomos à prova a hipótese de que as 

proporções de filhos e de filhas normais e anômalos nas famílias em que o genitor anômalo é o pai 

não diferem significativamente daquelas observadas nas famílias em que o genitor anômalo é a 

mãe.  

Filhos Filhas Genitor 
anômalo Normais Anômalos Normais Anômalas 

Total 

Pai 8 9 13 7  37 
Mãe 4 5 5 5 19 
Total 12 14 18 12 56 

 

Visto que essa hipótese pode ser aceita (χ2
(3) = 0,633; 0,80<P<0,90) passamos à prova da hipótese 

de que os filhos normais e anômalos são encontrados segundo a razão 1:1 tanto entre os do sexo 

masculino quanto entre os do sexo feminino. De acordo com os resultados abaixo, essa hipótese 

também pode ser aceita.  

Sexo masculino:   χ2
(1) = 0,154; 0,50 < P < 0,70  

Sexo feminino:     χ2
(1) = 1,200; 0,20 < P < 0,30  

Total:                    χ2
(1) = 0,286; 0,50 < P < 0,70  

Heterogeneidade: χ2
(1) = 1,068; 0,30 < P < 0,50  

 

Q 2. Um ortopedista estudou uma anomalia esquelética muito rara em uma série de famílias 

agrupadas em 10 genealogias representadas pelos heredogramas abaixo. Testar a hipótese de que 

essa anomalia é transmitida de modo autossômico dominante monogênico.  

 
R 2. Depois de tabular os dados genealógicos como abaixo, pomos à prova a hipótese de que as 

126



 
124 

proporções de filhos e de filhas normais e anômalos nas famílias em que o genitor anômalo é o pai 

não diferem daquelas observadas nas famílias em que o genitor anômalo é a mãe.  

Filhos Filhas Genitor 
anômalo Normais Anômalos Normais Anômalas 

Total 

Pai 7 8 11 4  30 
Mãe 6 5 6 8 25 
Total 13 13 17 12 55 

 

Visto que essa hipótese pode ser aceita (χ2
(3) = 3,038; 0,30 < P < 0,50) pomos à prova a hipótese de 

que os filhos normais e anômalos são encontrados segundo a razão 1:1 tanto entre os do sexo 

masculino quanto entre os do sexo feminino. De acordo com os resultados abaixo essa hipótese 

também pode ser aceita.  

Sexo masculino:  As proporções de normais e de anômalos são idênticas.  
Sexo feminino:  χ2

(1) = 0,862; 0,30 < P < 0,50  
Total:    χ2

(1) = 0,454; 0,50 < P < 0,70  
Heterogeneidade:  χ2

(1) = 0,408; 0,50 < P < 0,70  
 

Q 3. Um censo epidemiológico completo feito por uma equipe médica em uma pequena cidade 

permitiu constatar a existência de 14 pessoas com uma anomalia ocular congênita ainda não descrita 

na literatura especializada. Investigando a história genealógica desses indivíduos, verificou-se que 

eles se distribuíam em 10 irmandades que faziam parte das genealogias representadas pelos 

heredogramas abaixo. Testar a hipótese de que a anomalia ocular detectada é transmitida de modo 

autossômico recessivo monogênico. 

 

R 3. Tendo em vista os resultados da análise apresentada abaixo, pode-se aceitar a hipótese de que a 

anomalia ocular observada é transmitida de modo autossômico recessivo monogênico.  
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n f a ae σσσσ
2 χχχχ

2
(1) 

2 4 5   4×1,143 =   4,572   4×0,122 =  0,488 0,375; 0,50<P<0,70 
3 3 3   3×1,297 =   3,891   3×0,263 =  0,789 1,006; 0,30<P<0,50 
5 1 1   1×1,639 =   1,639   1×0,592 =  0,592 0,690; 0,30<P<0,50 
6 1 2   1×1,825 =   1,825   1×0,776 =  0,776 0,039; 0,70<P<0,80 
7 1 3   1×2,020 =   2,020   1×0,970 =  0,970 0,990; 0,30<P<0,50 

Total 10 14                    13,947                      3,615    χ2(5) = 3,100; 0,50<P0,70 
Σχ

2 = 3,100        ΣG.L. = 5   0,50<P<0,70 
χ
2     = 0,001        G.L. =   1   0,95<P<0,98 

                    Heterogeneidade χ2   = 3,099        G.L. =   4    0,50<P<0,70 

Q 4. Um cardiologista verificou que 16 pacientes com uma cardiopatia congênita muito rara 

pertenciam a 9 irmandades geradas por casais normais, 3 dos quais eram consangüíneos. Os dados 

reunidos a respeito dessas 9 irmandades encontram-se no quadro abaixo. Com base neles testar a 

hipótese de que essa cardiopatia é transmitida de modo autossômico recessivo monogênico.  

Irmandades 
Tamanho No. 

Anômalos Normais Total de 
irmãos 

2 1 1 1 2 
3 1 1 2 3 
4 4 7 9 16 
5 1 2 3 5 
6 1 2 4 6 
7 1 3 4 7 

Total 9 16 23 39 
 

R 4. Pode-se aceitar a hipótese de que a cardiopatia congênita estudada tem transmissão hereditária 

autossômica recessiva monogênica, tendo em vista os resultados seguintes:  

 

Σa =16                                 Σf = 9                       Σfn = 39  

q = 
939

916

−

− = 0,233  

p = 1 – 0,233 = 0,767 

σ
2 = 

30

767,0233,0 × = 0,006 

χ2
(1) = 

006,0

)233,025,0( 2
− = 0,048; 0,80 < P < 0,90 

 
Q 5. Ao estudar uma doença neurológica rara que se manifesta na infância e que termina em óbito 

na época da puberdade, um neurologista constatou que os 19 casos por ele acompanhados eram 

todos do sexo masculino e pertenciam a 10 irmandades que incluíam um total de 56 indivíduos  

(1 irmandade com 1 indivíduo, 1 com 2 irmãos, 3 com 4 irmãos, 1 com 5 irmãos, 1 com 7 irmãos, 2 

com 9 irmãos e 1 com 11 irmãos). Dentre esses 56 indivíduos, 24 eram do sexo feminino e 32 eram 
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do sexo masculino (13 sadios e 19 doentes). Com base nesses dados, indique o mecanismo de 

transmissão hereditária da doença neurológica em questão.  

R 5. Recessivo ligado ao cromossomo X.  

 
Q 6. Ao estudar uma amostra de 40 pacientes com neurofibromatose de Von Recklinghausen, um 

clínico constatou que 25 eram do sexo masculino (62,5%) e 15 do sexo feminino (37,5%). Em vista 

disso, concluiu que essa doença incide mais freqüentemente em indivíduos do sexo masculino. Esse 

clínico está certo ou errado? Por quê?  

R 6. Errado, porque as proporções 25 e 15 não diferem significativamente de 20 (χ2
(1) = 2,500;  

0,10 < P < 0,20).  

 
Q 7. Em uma extensa genealogia com ocorrência de indivíduos com cabelo lanoso, verificou-se que 

os indivíduos que tinham tal tipo de cabelo eram sempre filhos de pai ou mãe com cabelo lanoso. 

Por outro lado, as proporções de filhos e de filhas com cabelo lanoso pareciam não depender do fato 

de o genitor afetado ser o pai ou a mãe. Os dados a respeito de 275 filhos de casais constituídos por 

um cônjuge com cabelo lanoso mostraram que 145 apresentavam o mesmo tipo de cabelo que seus 

pais. Esses dados estão de acordo com a hipótese de que o cabelo lanoso é transmitido de modo 

autossômico dominante?  

R 7. Sim, porque as proporções 145 indivíduos com cabelo lanoso e 130 com cabelo normal não 

diferem significativamente das esperadas (137,5 em cada caso) segundo a hipótese de herança 

autossômica dominante monogênica (χ2
(1) = 0,818; 0,30 < P < 0,50).  

 
Q 8. Reunindo os dados da literatura a respeito de uma anomalia supostamente dominante 

autossômica com transmissão monogênica, verificou-se que, dentre 221 indivíduos filhos de pai ou 

mãe com a anomalia, 114 eram normais (65 do sexo masculino e 49 do sexo feminino) e 107 

apresentavam a mesma anomalia que um de seus genitores (58 do sexo masculino e 49 do sexo 

feminino). A razão entre normais e anômalos se desvia significativamente de1: 1: 

a) entre os indivíduos do sexo masculino? 

 b)  entre os indivíduos do sexo feminino?  

 c)  no conjunto dos 221 indivíduos?  

R 8.  a) Não, porque χ2(1) = 0,398; 0,50 < P < 0,70.  

b) Não, porque não houve diferença numérica entre os valores esperados e os observados.  

c) Não, porque χ2
(1) = 0,222; 0,50 < P < 0,70.  

 
Q 9. Entre os casais heterozigotos da talassemia beta que têm cinco filhos qual a porcentagem 

esperada daqueles com anemia de Cooley manifestada por:  
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a) um filho?  
b) dois filhos?  
c) três filhos?  
d) quatro filhos?  
e) todos os filhos?   
 

R 9. Partindo de (p + q)n onde p = 3/4, q = 1/4 e n = 5, resolve-se: .  

a) 5p4q     = 0,3955 ou 39,55%  
b) 10p3q2 = 0,2637 ou 26,37%  
c) 10p2q3 = 0,0879 ou   8,79%  
d) 5pq4    = 0,0146 ou   1,46%  
e) q5          = 0,0010 ou   0,10%  
 
Q 10. Em uma série de 40 casais heterozigotos do gene da hemoglobina S (casais AS × AS), cada 

qual com 6 filhos, qual o número total esperado de indivíduos com anemia falciforme entre os 

filhos desses casais? 

R 10. Neste caso tem-se (p + q)n onde p = 
4

3 , q = 
4

1
 e n = 6. Visto que a média ou esperança 

matemática da distribuição binomial é obtida por µ = np ou µ = nq, tem-se, para responder à 

questão, µ = np = 6. 
4

1 = 1,5, isto é, 1,5 é o número médio de indivíduos SS em irmandades de 6 

pessoas geradas por casais AS × AS. Portanto, em 40 irmandades desse tipo esperamos 40 × 1,5 = 60 

indivíduos com anemia falciforme.  

 
Q 11. O heredograma abaixo refere-se a uma genealogia levantada por dois cirurgiões. Nesse 

heredograma, os símbolos escuros indicam os indivíduos que apresentaram câncer de cólon 

(operados ou não, vivos ou já falecidos) bem como aqueles que apresentaram polipose múltipla do 

cólon (operados ou não), a qual, como se sabe, é um estado pré-canceroso. Um dos cirurgiões acha 

que esse heredograma fala a favor de que a polipose múltipla do cólon, ou a sua conseqüência, é 

transmitida de modo dominante autossômico monogênico. O outro é de opinião que ela é 

transmitida de modo dominante por um gene do cromossomo X. Qual a sua opinião. Por quê?  

 

 

R 11. Na maioria dos casos de polipose múltipla do cólon, o padrão de herança é autossômico 

dominante. Os dados genealógicos apresentados são insuficientes para rejeitar essa hipótese em 

favor da hipótese de herança dominante ligada ao cromossomo X, porque na genealogia estudada 
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houve apenas duas famílias geradas por pai afetado pela heredopatia. A ocorrência de duas filhas 

afetadas e três filhos normais nessas duas famílias pode ter sido meramente aleatória.  

 

Q 12. Os cinco heredogramas abaixo referem-se a genealogias examinadas por um dentista e 

levantadas a partir de propósitos com esmalte dental escuro. Com base nesses heredogramas teste a 

hipótese de que o esmalte dental escuro tem transmissão dominante ligada ao cromossomo X e 

indique qual o indivíduo que manifesta a síndrome de Klinefelter. 

 

 
R 12. Depois de tabular os dados genealógicos e de verificar que todas as filhas de casais 

constituídos por pai anômalo e mãe normal tinham esmalte dental escuro e que todos os filhos 

desses casais, com exceção de um (II-3 do heredograma D) eram normais, podemos passar à prova 

da hipótese de que os filhos dos casais constituídos por pai normal e mãe anômala são encontrados 

segundo a razão 1:1 tanto entre os do sexo masculino quanto entre os do sexo feminino. Visto que 

os dados abaixo favorecem essa hipótese, podemos concluir, também, que o indivíduo com 

síndrome de Klinefelter é o II -3 do heredograma D. 

Filhos Filhas Genitor 
anômalo Normais Anômalos Normais Anômalas 

Total 

Pai 13   1 - 18  32 
Mãe 14         12 12 13 51 
Total 27  13 12 31 83 

 

Sexo masculino:  χ
2
(1) = 0,154; 0,50 < P < 0,70  

Sexo feminino:  χ
2
(1) = 0,040; 0,80 < P < 0,90  

Total:    χ
2
(1)  = 0,020; 0,80 < P < 0,90  

Heterogeneidade:  χ
2
(1)  = 0,174; 0,50 < P < 0,70  
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Q 13. A falta de aglutinação das hemácias humanas em presença do soro anti-D (anti-Rho), ou seja, 

a resposta comumente chamada de Rh negativo ou D-negativo, é uma característica transmitida 

hereditariamente de modo recessivo autossômico. Apesar disso, um estudante de Medicina levantou 

a genealogia representada no heredograma abaixo, onde os símbolos escuros indicam os indivíduos 

D-negativo, querendo usar tal heredograma para demonstrar que, pelo menos nessa genealogia o 

grupo sanguíneo D-negativo era transmitido de modo autossômico dominante. Que devemos 

responder ao estudante?  

 

R 13. Deve-se dizer ao estudante que a análise genealógica somente é aplicável a idiomorfismos, 

sendo frontalmente contra-indicada em estudos sobre polimorfismos, como é o caso dos grupos 

sangüíneos do sistema Rh. Se essa premissa não for obedecido pode-se chegar a conclusões 

absurdas como a de atribuir dominância ao grupo Rh negativo. 
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CAPÍTULO 6. EFEITO PRIMÁRIO DOS GENES, GENOCÓPIAS, 
EXPRESSIVIDADE E PENETRÂNCIA 

 
O efeito primário dos genes é a síntese das cadeias polipeptídicas, isto é, das seqüências de 

aminoácidos unidos entre si por ligações peptídicas (-CO-NH-), que constituem tanto as proteínas 

estruturais quanto as enzimas. É por isso que, se um gene sofrer uma alteração (mutação), seu 

produto primário, isto é, a cadeia polipeptídica por cuja síntese esse gene é responsável, também terá 

sua constituição química alterada.  

As hemoglobinas S, C e D Punjab, mencionadas no capítulo 2, são exemplos de proteínas 

estruturais resultantes de mutações que alteram a composição química das cadeias beta normais da 

hemoglobina A. A mutação que determina a substituição do ácido glutâmico da posição 6 dessas 

cadeias beta por valina provoca o aparecimento da hemoglobina S, ao passo que a mutação que 

comanda a substituição desse mesmo ácido glutâmico por lisina é responsável pelo aparecimento da 

hemoglobina C, enquanto a hemoglobina D Punjab é conseqüência de uma mutação que determina a 

substituição do ácido glutâmico da posição 121 da cadeia beta da hemoglobina por glutamina.  

A produção das variantes A, A- e Mediterrânea de G-6PD, também mencionadas no capítulo 

2, fornecem, por sua vez, exemplos de mutações que afetam uma proteína enzimática por 

substituição de aminoácidos presentes na G-6PD normal (variante B). No caso da variante A o ácido 

aspártico da posição 126 da variante B é substituído por asparagina, enquanto que na variante 

Mediterrânea a fenilalanina da posição 188 é substituída por serina. A variante A- é o resultado de 

duas mutações que conduzem a duas  substituições de aminoácidos (o ácido aspártico da posição 

126 é substituído por  asparagina e a valina da posição 68 é substituída por metionina).  

Evidentemente, a modificação provocada por uma mutação na composição química do 

produto primário do gene repercute nas propriedades físico-químicas e fisiológicas desse produto. 

Entretanto, a intensidade dessa repercussão depende muito da natureza da mutação. Assim, enquanto 

certas mutações são prejudiciais porque afetam a saúde, a capacidade reprodutiva ou até mesmo a 

sobrevivência das pessoas que as manifestam, outras não são detectadas clinicamente. 

As hemoglobinas S e D Punjab constituem bom exemplo para ilustrar essa afirmação. 

Realmente, ambas são o resultado de mutações que afetam as cadeias beta da hemoglobina pela 

substituição de um aminoácido e ambas migram com a mesma velocidade quando submetidas à 

eletroforese em fitas de acetato de celulose, em pH 9,1. Contudo, do ponto de vista médico, as 

conseqüências da mutação que determina a hemoglobina S são muito mais importantes do que 

aquelas induzidas pela mutação responsável pela hemoglobina D Punjab. Isso acontece porque esta 

última tem alta solubilidade, a qual se mantém mesmo no estado desoxigenado, ao passo que a 

hemoglobina S é muito menos solúvel do que a hemoglobina A, mormente em condições 
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oxigenoprivas, ocasião em que suas moléculas se agregam em polímeros muito longos e provocam a 

falciformação das hemácias.  

Está claro, porém, que as alterações fenotípicas desencadeadas pela agregação da 

hemoglobina S em polímeros (falciformação, aglutinação intravascular, trombose e hemólise, e as 

demais complicações advindas desses fenômenos), as quais constituem o efeito pleiotrópico do gene 

mutante, dependerão muito da atuação de fatores do ambiente, que predispõem ou agravam a 

falciformação das hemácias, dentre os quais os mais importantes são a hipoxemia, a acidose, a 

desidratação e a vasoconstricção. Além disso, a própria constituição genética do indivíduo que 

possui o gene da hemoglobina S, isto é, a constelação gênica presente nessa pessoa, também 

desempenhará papel relevante na manifestação dos efeitos pleiotrópicos dessa mutação. 

Quando o produto primário do gene é um polipeptídio que entra na composição de uma 

proteína enzimática, as mutações sofridas por ele podem não afetar a atividade da enzima ou até, 

mais raramente, aumentá-la. Contudo, os genes mutantes de maior interesse médico são, é claro, os 

que determinam diminuição acentuada ou supressão da atividade enzimática. Assim, por exemplo, 

dentre as numerosas variantes de G-6PD surgidas por mutação, reconhecem-se, atualmente, as que 

não tem deficiência de atividade, as que apresentam pouca deficiência, as que mostram pequena 

atividade e as da que chegam a ter o dobro da atividade enzimática da variante normal (B). Do ponto 

de vista médico, porém, são importantes aquelas com pouca atividade, como é o caso da variante 

Mediterrânea, com menos de 10% da atividade da G-6PD normal, ou da variante A- que, nas 

hemácias com mais de 50 dias, não ultrapassa 20% da atividade da variante B.      Tal importância 

 

Tabela 1.6. Fármacos que podem produzir crise hemolítica em indivíduos com deficiência de G-6-PD. 
 

Emprego Fármacos 
Analgésicos e 
antipiréticos 

Acetanilida, acetofenetidina*, ácido acetilsalicílico*, 
aminopirina (C), antipirina (C) 

Antibacterianos sulfonamídicos 
e sulfônicos 

Diaminodifenilsulfona (DDS), salicilazulfapiridina (azulfadina), 
sulfacetamida, sulfadiazina, sulfamerazina, sulfametoxipiridazina, 
sulfanilamida, sulfapiridina, sulfatiazol, sulfisoxasol (gantrisona), 
sulfoxona, tiazolsulfona 

Antibacterianos não-sulfônicos Ácido p-aminosalicílico (PAS), cloranfenicol, furadantina 
(nitrofurantoína), furaltodona (altofur), furazolidona, nitrofurazona 
(furacina) 

Antimaláricos Pamaquina, pentaquina, primaquina, quinacrina, quinina, 
quinocida 

Diversos Ácido ascórbico*, ácido nalidíxico, azul de metileno*, 
dimercaprol (BAL)*, fenil-hidrazina, naftalina, nitritos*, 
trinitrotolueno, vitamina K1* 

(C) - Apenas em indivíduos caucasóides.  
*    - Quando associados a infecções e outros fatores predisponentes, como doenças crônicas.  
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decorre do fato de elas poderem provocar crise hemolítica em seus portadores quando eles se 

expõem a certos fármacos (Tabela 1.6), a favas e outras leguminosas, a infecções bacterianas ou a 

vírus, ou quando manifestam acidose diabética.  

 
ERROS INATOS DO METABOLISMO  

Quando o efeito do gene mutante se traduz por uma suspensão total ou parcial da atividade 

de uma enzima que catalisa alguma reação do metabolismo intermediário, pode ocorrer o assim 

chamado erro inato do metabolismo. Essa designação foi sugerida por Garrod (1908), o pai da 

Genética Bioquímica, para caracterizar as doenças resultantes da disfunção de origem genética de 

uma enzima necessária a um processo metabólico normal.  

Uma alteração metabólica com conseqüências patológicas pode ser provocada de vários 

modos por uma perda total ou parcial de uma atividade enzimática (Snyder, 1959). Vejamos como 

isso pode acontecer ao considerar uma seqüência de reações, que podemos representar por  

A →B → C →D → E 

na qual cada seta representa uma determinada enzima que catalisa a transformação de uma 

substância em outra. Se, como resultado de uma mutação, a proteína enzimática que catalisa a 

transformação C → D perder sua atividade ou não atingir a atividade da enzima normal, haverá um 

acúmulo do precursor C, o que poderá ser representado por   

       C 
            C 

   A → B →  C |→| (D) → (E) 
             C 

       C  
onde os parênteses servem para indicar que as substâncias D e E não são mais produzidas ou que 

elas são produzidas em quantidade muito pequena. As conseqüências patológicas do acúmulo do 

precursor poderão advir do seu armazenamento em certos órgãos ou tecidos, ou do aumento de sua 

concentração sangüínea e urinária.  

Nesse modelo de erro inato do metabolismo podem ser enquadradas, por exemplo, a doença 

de Tay-Sachs e a xantinúria. A primeira é decorrente da falta de hexosaminidase A, que provoca o 

acúmulo do gangliosídio GM2 nas células ganglionares do cérebro. A xantinúria, por sua vez, 

resulta da falta de oxidação da xantina em ácido úrico, por deficiência da xantinoxidase. Como 

conseqüência, a xantina é eliminada em grandes quantidades pela urina, podendo haver formação de 

cálculos e hematúria.  

O acúmulo do precursor imediato da reação bloqueada não ocorrerá se as reações anteriores 

ao ponto do bloqueio forem reversíveis. Assim, usando o modelo 

A  B  C →D →E 
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se, em conseqüência de uma mutação, a enzima que catalisa a reação C → D perder sua atividade ou 

não atingir a atividade da enzima normal, o resultado poderá ser o acúmulo de uma substância 

precursora em algum ponto anterior à reação bloqueada, como, por exemplo, no esquema abaixo 

  A 
  A 
   A  B  C |→| (D) → (E) 
  A 
  A 

mas é possível ocorrer a manifestação de uma alteração determinada pela falta da substância D ou E, 

sem que haja acúmulo perceptível de um precursor.  

A doença de von Gierke e o albinismo óculo-cutâneo tirosinase-negativo obedecem a esse 

modelo. No caso da doença de von Gierke a mutação que afeta a atividade da glicose-6-fosfatase 

provoca o acúmulo, no fígado e nos túbulos renais, de um precursor bem anterior ao da reação 

bloqueada, isto é, do próprio glicogênio. Disso resulta hepatomegalia, com episódios freqüentes de 

hipoglicemia, além de glicosúria e aminoacidúria decorrentes de lesões nos túbulos renais. Já em 

relação ao albinismo óculo-cutâneo tirosinase-negativo não existe acúmulo de tirosina, nem de um 

precursor dessa substância. Apesar do bloqueio da reação tirosina → DOPA, detecta-se somente a 

falta de melanina, em decorrência da deficiência de tirosinase. Nesse caso, a tirosina não é oxidada, 

não se formando, portanto, a 3,4 di-hidroxifenilalanina (DOPA), fundamental para a produção de 

melanina, como se pode constatar na Figura 5 do capítulo 4 (Figura 5.4).  

O efeito das mutações que diminuem a atividade de uma enzima pode ter maiores 

conseqüências nos casos em que a série de reações inclui mais de uma via metabólica como, por 

exemplo, no modelo  

A  B  C → D → E 
f → g→ h 

 
onde A → f → g → h é a via metabólica alternativa e as letras minúsculas indicam que a quantidade 

de substância A metabolizada por essa via é menor. Se houver um bloqueio da reação C → D, o 

resultado pode ser não apenas a ausência de substâncias D e E, e o acúmulo da substância A mas, 

ainda, um aumento de substâncias resultantes da via alternativa, em decorrência da utilização 

forçada dessa via metabólica. Isso pode ser representado por  

     A 
     A 

         A  B  C |→| (D) → (E) 
     A 
     A →F → G →H 

 

A fenilcetonúria se enquadra nesse modelo porque, de acordo com a Figura 5.4 a deficiência 

de hidroxilase hepática, ao impedir a oxidação da fenilalanina e provocar o seu acúmulo no sangue, 
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força uma série de reações que aumentam a concentração de derivados da fenilalanina, os quais 

alteram o equilíbrio de aminoácidos nas células dos indivíduos com essa anomalia recessiva.  

Outra complicação resultante do acúmulo de uma substância em uma via metabólica pode ser 

o seu efeito inibitório sobre uma reação que faz parte de outra seqüência. É o caso, por exemplo, da 

depressão da biotransformação da tirosina em DOPA nos pacientes com fenilcetonúria, em 

decorrência da concentração elevada de fenilalanina no sangue, a qual tem efeito inibidor sobre a 

tirosinase. 

O conhecimento de que os produtos primários dos genes são as cadeias polipeptídicas que 

constituem as proteínas estruturais e as enzimas torna mais compreensível o fato de serem os 

caracteres qualitativos aqueles que maiores facilidades oferecem ao reconhecimento da variação 

genotípica, pois as próprias proteínas estruturais alteradas ou as enzimas com atividade deficiente 

são formas alternativas de caracteres qualitativos. Por outro lado, ao se reconhecer que um 

determinado fenótipo tem mecanismo de herança monogênico, pode-se supor que o produto 

primário do alelo responsável por ele é uma proteína estrutural ou uma enzima, com atuação 

importante em alguma fase do desenvolvimento ou durante toda a vida do indivíduo. Além disso, tal 

hipótese tem grande probabilidade de ser demonstrada, mesmo que a respeito do fenótipo em estudo 

somente se tenham, no momento do estabelecimento da hipótese, informações obtidas em bases 

clínicas a respeito dos efeitos secundários do gene. Assim, ao estudar um estado patológico cuja 

transmissão hereditária admite interpretação monogênica, inferida pela análise de sua distribuição 

em famílias, pode-se, com base no conhecimento da fisiopatologia da doença, buscar os elementos 

necessários para interpretá-la bioquimicamente, a fim de determinar o produto primário do gene 

responsável pela manifestação do estado mórbido. 

Como se pode ver, partindo de uma inferência estatística, pode-se chegar à descoberta do 

erro inato do metabolismo responsável pela manifestação de uma doença e, quando isso acontecer, 

chegar-se-á, também, à definição do seu sinal patognomônico. Por aí se vê que a excessiva abstração 

dos geneticistas, ao resumir sob o nome de caráter todos os sinais e sintomas de uma doença, 

propicia-lhes um método de investigação da etiologia das doenças de origem endógena que se 

destaca dentre todos os outros existentes em Medicina.  

Um outro ponto que fica mais compreensível diz respeito ao fato de que certas heredopatias 

se manifestam precocemente, enquanto outras têm manifestação tardia. De fato, se os processos 

bioquímicos necessários ao desenvolvimento e às atividades vitais do organismo obedecem a uma 

cronologia bem definida, e se tais processos estão na dependência do genótipo individual, parece 

óbvio que os alelos determinadores de alterações daqueles processos também mostrem uma 

cronologia de atuação correspondente. Assim, se a ação de uma determinada enzima é essencial para 

o desenvolvimento dos indivíduos na época da puberdade, parece lógico que uma deficiência 
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geneticamente condicionada dessa enzima mostrará efeito limitante do desenvolvimento nessa 

época, tendo, portanto, maior probabilidade de ser percebida nessa fase.  

Por outro lado, uma enzima pode ter função primordial na manifestação de um caráter em 

uma fase precoce do desenvolvimento dos seres humanos, mas perdê-la posteriormente, como é o 

caso da hidroxilase de fenilalanina. Ao impedir o acúmulo de fenilalanina no organismo, essa 

enzima tem uma atuação de importância fundamental entre os fatores que garantem o 

desenvolvimento de inteligência normal apenas até mais ou menos os seis anos de idade. Superada 

essa fase, a importância dessa enzima, como já foi mencionado anteriormente, deixa de ser crucial 

para o desenvolvimento da inteligência.  

Como exemplos de heredopatias com manifestação precoce podem ser mencionadas, além da 

fenilcetonúria, a síndrome adrenogenital, a galactosemia por deficiência de uridiltransferase de  

1-fosfato de galactose e a acondroplasia, enquanto que a coréia de Huntington, a polineuropatia 

amiloidótica familial e o glaucoma servem para exemplificar doenças hereditárias de manifestação 

tardia. Vale a pena um breve comentário sobre as doenças que estão sendo mencionadas pela 

primeira vez neste volume.  

A galactosemia é uma anomalia recessiva rara que pode ser decorrente de uma mutação que 

afeta o gene responsável pela produção de uridiltransferase de l-fosfato de galactose (GALT), cujo 

loco está situado no braço superior do cromossomo 9, na região 9p13. A deficiência dessa enzima 

impede que o l-fosfato de galactose (Gal-1 P) se transforme em l-fosfato de glicose (G-1 P). Em 

conseqüência disso há acúmulo de Gal-1 P nas células sangüíneas, fígado e outros tecidos, 

provocando lesões no parênquima hepático e aparecimento precoce de catarata (um a dois meses de 

idade). Dias ou, no máximo, semanas após a primeira ingestão de leite, as crianças com 

galactosemia apresentarão vômitos, diarréia, icterícia e desidratação, e seu desenvolvimento físico e 

mental será retardado. A detecção precoce da galactosemia, para a prescrição de dieta livre de 

galactose, é importantíssima para evitar as conseqüências da deficiência de GALT.  

A acondroplasia é um tipo de nanismo com transmissão autossômica dominante. O recém-

nascido acondroplásico, além da hipotonia muscular, exibe macrocefalia, nariz em sela, caixa 

torácica relativamente pequena, abdome normal, úmero e fêmur curtos e mão relativamente 

pequena, a qual, quando aberta, mostra os dedos em posição de tridente. Durante o desenvolvimento 

acentua-se a saliência da fronte, o nariz em sela e a hipoplasia do centro da face, sendo freqüente o 

aparecimento de lordose lombar e o arqueamento das pernas. Nos recém-nascidos é importante o 

diagnóstico diferencial entre a acondroplasia e o nanismo diastrófico, que tem como sinal 

característico a pequenez do primeiro metacarpiano, ficando o polegar com implantação proximal 

(posição de pedido de carona). Freqüentemente se observa pé torto varo, acompanhado de limitação 

dos movimentos de flexão (Smith, 1982). Visto que o nanismo diastrófico é uma heredopatia 
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autossômica recessiva, o risco de um casal normal que teve uma criança com essa anomalia vir a 

gerar outra com a mesma alteração é 25 %. Já um casal normal, sem história familial de nanismo 

acondroplásico, que gera uma criança com acondroplasia não corre risco de gerar outra com essa 

anomalia porque, nessa família, o nanismo acondroplásico surgiu por mutação.  

A coréia de Huntington é uma doença neurológica com transmissão autossômica dominante, 

que se caracteriza por manifestações coreiformes e demência progressiva, com lesões degenerativas 

no córtex cerebral e óbito entre 4 a 20 anos após o início da doença. Como se pode constatar na 

Tabela 2.6 a coréia de Huntington mostra grande variabilidade quanto à época da manifestação 

inicial da doença (geralmente um distúrbio emocional seguido de convulsões e movimentos 

coréicos). Atualmente se sabe que o loco do gene da coréia de Huntington está localizado no braço 

superior do cromossomo 4 (4 p ter-p 16.2).  

 

Tabela 2.6 .Distribuição de 762 indivíduos com coréia de Huntington, segundo a idade de 
manifestação da doença (Wendt et al., 1959). 

 
Grupo etário Freqüência Freqüência acumulada 

6-10   0,1     0,1 
10-15   0,7     0,8 
15-20   1,4     2,2 
20-25   3,2     5,4 
25-30   7,6   13,0 
30-35   8,9   21,9 
35-40 13,4   35,3 
40-45 16,4   51,7 
45-50 19,8   71,5 
50-55 14,0   85,5 
55-60   9,6   95,1 
60-65   3,5   98,6 
65-70   1,1   99,7 
70-75   0,3 100,0 

 

A polineuropatia amiloidótica familial do tipo I ou doença de Corino de Andrade, grande 

neurologista português, é uma doença neurológica com transmissão autossômica dominante, com 

alta prevalência no norte de Portugal, mormente em Póvoa do Varzim, de onde partiu grande 

corrente migratória para o Brasil. Essa heredopatia se manifesta, geralmente, entre os 20 e os 40 

anos de idade, mas pode ter início bem mais tardio (Coutinho e Ribeiro, 1988; Sousa, Lobato e 

Sequeiros, 1988). Ela se caracteriza pela deposição de amilóide nos espaços extracelulares do tecido 

conjuntivo, sendo que essa amiloidose precede a manifestação dos primeiros sintomas (parestesias, 

disestesias ou perda da sensibilidade termoálgica das extremidades dos membros inferiores, diarréia, 

impotência e emagrecimento). O componente fundamental das fibrilas de amilóide é uma 

transtirretina anormal, que difere da usual pela substituição de um aminoácido, que é a valina da 
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posição 30 por metionina (Pinho e Costa e Saraiva, 1988). O loco responsável pela transtirretina está 

situado no cromossomo 18, na região 18q 11.2-q12.1.  

O glaucoma hereditário é um glaucoma primário, que resulta do aumento da pressão intra-

ocular, em conseqüência da obstrução do canal de Schlemm, o que prejudica a drenagem do humor 

aquoso para as veias esclerais e conjuntivas. Uma das conseqüências da hipertensão ocular é a 

atrofia da retina, o que, evidentemente, pode provocar cegueira. O glaucoma pode manifestar-se 

entre 15 e 20 anos de idade (glaucoma juvenil) ou idades mais elevadas e tem, regra geral, 

transmissão autossômica dominante.  

 
GENOCÓPIAS  

Sabe-se de longa data que certas heredopatias são heterogêneas do ponto de vista genético, o 

que equivale a dizer que genes diferentes podem determinar heredopatias aparentemente idênticas. 

Tais genes, que são chamados de genocópias, pertencem, mais freqüentemente, a locos distintos, 

mas podem ser alelos. Um exemplo de genocópia que se tornou clássico foi tirado de uma 

observação de Stevenson e Cheeseman (1956) a respeito de um casal de surdo-mudos pertencentes a 

famílias nas quais a surdo-mudez tinha um padrão de herança recessivo autossômico (casal 11-7 × 

11-9 da Figura 1.6).  

 

Fig.1.6. Heredograma que serve para ilustrar que a surdo-mudez com transmissão autossômica 
recessiva pode ter mais de uma etiologia genética (Stevenson e Chesseman, 1956) 

 
Visto que parecia claro que o casal 11-7 × 11-9 da Figura 1.6 somente poderia ter filhos 

surdo-mudos foi surpreendente constatar que todos os seus 6 filhos tinham audição normal. Tal 

observação torna, pois, plausível aceitar que, nesse caso, a surdo-mudez do cônjuge feminino foi 

determinada por um gene autossômico diferente daquele que, em homozigose, produziu a mesma 

anomalia no cônjuge masculino. Assim, se esses genes não forem alelos e um deles for designado 

por a e o outro por b, pode-se dizer, por exemplo, que a mulher 11-7 do heredograma da Figura 1.6 

era surda-muda por ter genótipo aa, enquanto que seu marido manifestava essa anomalia por ter 

genótipo bb. Visto que os genes a e b devem ser raros, tem-se que, em relação aos pares de genes 

não-alelos A,a e B,b, o genótipo da mulher deveria ter sido provavelmente, aaBB e o do marido, 
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provavelmente, AAbb. Essa explicação justifica, portanto, que todos os seis filhos desse casal 

tenham sido normais, já que, de acordo com ela, todos eles deveriam possuir genótipo AaBb.  

O glaucoma juvenil oferece outro exemplo de genocópia. Essa alteração, como já 

mencionamos no tópico anterior, tem, usualmente, padrão de herança dominante autossômica, mas, 

em uma extensa genealogia oriunda do nordeste brasileiro observou-se, pela primeira vez, sua 

transmissão segundo um padrão recessivo autossômico (Beiguelman e Prado, 1963). De fato, no 

heredograma dessa genealogia (Fig. 2.6) todos os glaucomatosos eram filhos ou filhas de casais 

consangüíneos, além do que a recorrência familial de glaucoma ocorreu apenas entre os parentes 

colaterais, mas não entre os descendentes dos indivíduos com essa anomalia, nenhum dos quais 

casado com parente consangüíneo. 

 

Fig.2.6. Heredograma de uma genealogia na qual o glaucoma juvenil teve o padrão de herança 
autossômico recessivo (Beiguelman e Prado, 1963) 

 
A aceitação da existência de genocópias deriva, evidentemente, de uma falta de 

conhecimento clínico-patológico das condições mórbidas sob estudo. A comparação entre a falta de 

partida em um automóvel e um fenótipo humano anômalo serve bem para ilustrar essa afirmação. 

Diante de uma série de automóveis nos quais não se consegue dar a partida, uma pessoa inexperiente 

somente reconhecerá um único fenótipo anormal, isto é, a falta de partida em todos os carros, 

enquanto que um especialista em consertos de automóveis poderá distinguir diferentes fenótipos, 

pois saberá diferenciar os que mostram defeitos na bateria ou em seus cabos, daqueles que têm 

defeito no motor de arranque ou na chave de partida, e assim por diante. Portanto, enquanto um 

leigo poderá dizer, no máximo, que a falta de partida pode ter várias causas (genocópias), um 

especialista em reparo de automóveis, ao fazer essa distinção reconhecerá a existência de diferentes 

fenótipos anormais, não havendo sentido, para ele, falar em genocópias.  

De fato, atualmente sabemos, por exemplo, que é preciso grande cuidado no diagnóstico da 

fenilcetonúria, porque existem outros alelos que determinam a produção de hidroxilase de 

fenilalanina com baixa atividade, mas compatível com o desenvolvimento de inteligência normal. 

Além disso, sabemos que a hiperfenilalaninemia pode ser conseqüência de outros genes, que não 

afetam a estrutura da hidroxilase de fenilalanina, indicada pelo número 1 no esquema abaixo. É o 

caso do gene que determina a deficiência de redutase de di-hidrobiopteridina (enzima número 2 do 
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esquema abaixo), o qual, em homozigose, provoca a fenilcetonúria letal por falta de tetra-

hidrobiopteridina.  

 

Também é o caso de genes que afetam a síntese da tetra-hidrobiopterina e provocam 

hiperfenilalaninemia, tratada com tetra-hidrobiopterina, L-DOPA, carbidopa e 5-hidroxitriptofano 

(Giugliani et al., 1980), mas que, evidentemente, não responde a uma dieta com níveis baixos de 

fenilalanina.  

 De modo análogo, durante muito tempo os defeitos hereditários de hemostasia eram 

rotulados sob o nome de hemofilia ou sob a designação geral de estados hemofilóides, porque era 

impossível fazer a distinção das diferentes etiologias dessas doenças. Atualmente, porém, quando é 

possível diagnosticar diferentes deficiências de fatores de coagulação, e distinguir as coagulopatias 

das doenças hemorrágicas causadas por defeitos dos capilares e daquelas causadas por perturbações 

plaquetárias, passa a ser extremamente superficial dizer que a hemofilia é determinada por diferentes 

genes não-alelos. Assim, por exemplo, as hemofilias B e C não podem ser consideradas como 

genocópias da hemofilia A porque é possível o diagnóstico diferencial entre elas, reconhecendo-se 

que a hemofilia A decorre da deficiência do fator VIII de coagulação (globulina anti-hemofilica), a 

hemofilia B da deficiência do fator IX (fator Christmas ou componente tromboplástico do plasma = 

PTC) e a hemofilia C da deficiência do fator XI (antecedente tromboplástico do plasma = PTA).  

Um outro exemplo no mesmo sentido é fornecido pela síndrome adrenogenital que, durante 

muito tempo, foi considerada pelos endocrinologistas como uma única entidade clínica, ao passo 

que, atualmente, sabemos que são várias, pois os casos decorrentes de deficiência de 21-hidroxilase 

podem ser distinguidos daqueles causados por deficiência de 11-β-hidroxilase e daqueles 

determinados por deficiência de 3-β-ol-hidroxilase. Situação semelhante ocorre com a síndrome de 

Ehler-Danlos, resultante de alterações do tecido conjuntivo e caracterizada, entre outros sinais, por 

pele hiper-elástica, articulações hiper-extensíveis e fragilidade vascular. O maior conhecimento das 

características clínico-patológicas dessa síndrome já permitiu que as 10 entidades genéticas 

implicadas na sua determinação (6 dominantes autossômicas, 3 das quais representadas por alelos, 3 

recessivas autossômicas e uma ligada ao cromossomo X) fossem associadas a 8 entidades genético-

clínicas, numeradas de I a VIII.  

No capítulo sobre o "Efeito da Consangüinidade”, apresentado no volume de Genética de 

Populações do mesmo autor, teremos ocasião de discutir um método relativamente simples para 

detectar heterogeneidade genética em relação a heredopatias recessivas autossômicas. Nesse método 

parte-se do princípio de que uma heredopatia recessiva autossômica que tem incidência alta não 
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deve mostrar alta taxa de consangüinidade entre os genitores dos anômalos, porque a proporção de 

filhos de consangüíneos entre os indivíduos afetados por uma doença recessiva é inversamente 

proporcional à freqüência do gene que a determina. Em outras palavras, quanto mais raro um gene, 

maior a proporção de filhos de consangüíneos entre aqueles que o possuem em homozigose e vice-

versa. Em vista do exposto, tem-se, pois, que se uma heredopatia recessiva autossômica mostrar alta 

incidência e, simultaneamente, alta proporção de filhos de consangüíneos entre os anômalos, tal 

paradoxo poderá ser explicado pela aceitação da existência de diferentes genes raros não-alelos, 

capazes de determinar um único fenótipo (pelo menos aparentemente), quando em homozigose.  

 

EXPRESSIVIDADE VARIÁVEL E PENETRÂNCIA INCOMPLETA  

As considerações feitas a respeito do efeito primário dos genes indicam claramente que a 

manifestação fenotípica de um mesmo gene em diferentes indivíduos pode ser considerada 

semelhante, mas não idêntica, e que ela é tão mais variável quanto mais distante se estiver do 

reconhecimento da atividade primária desse gene. É por isso que, por exemplo, apesar de todos os 

indivíduos com anemia falciforme ou com o traço siclêmico apresentarem hemoglobina S, que é o 

produto primário do gene, os primeiros exibem quadro clínico-patológico muito variado e nem todos 

os siclêmicos são assintomáticos.  

A aceitação de que a manifestação de um genótipo particular de um indivíduo depende tanto 

de sua interação com o ambiente quanto de sua interação com o efeito de outros genes, pertencentes 

à constelação gênica individual, faz com que se entenda, mais facilmente, porque a manifestação 

fenotípica de certos genes é mais variável do que a de outros. De fato, se os efeitos secundários de 

um gene A qualquer dependerem de maior número de fatores modificadores genéticos ou do 

ambiente do que os de outro gene, que chamaremos B, está claro que o gene A determinará maior 

variabilidade fenotípica do que o gene B.  

Para indicar situações em que o efeito gênico apresenta grande variabilidade, costuma-se 

dizer que ele tem expressividade variável, apesar de se saber que essa designação é incorreta, já que 

não se pode admitir que certos genes tenham expressão fixa em qualquer circunstância, e sim que 

eles podem ter expressividade menos variável. Por outro lado, é evidente que a maior ou menor 

variabilidade de expressividade notada depende da técnica de observação empregada. Assim, por 

exemplo, os genótipos responsáveis pela determinação dos grupos sangüíneos do sistema ABO 

clássico não são incluídos entre aqueles que têm expressividade variável porque, geralmente, 

estamos interessados apenas em verificar a capacidade de aglutinação das hemácias frente a anti-

soros com aglutininas anti-A, anti-B e anti-AB, isto é, em saber se as hemácias têm antígeno A ou B, 

ambos ou nenhum desses antígenos. Entretanto, se estivéssemos interessados em medir a quantidade 

de antígenos A e B presentes nas hemácias, chegaríamos à conclusão de que também essas 
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características são determinadas por genes de expressividade variável, porque dentre os indivíduos 

do grupo A existem aqueles com mais antígeno A do que outros e que semelhante variabilidade é 

encontrada entre os indivíduos dos grupos B e AB.  

Em Genética Médica, porém, a designação expressividade variável é muito cômoda porque, 

ao dizer que um determinado estado patológico é determinado por um genótipo com expressividade 

variável, fica fácil entender que tal doença possui diferentes formas de manifestação e(ou) que seus 

sinais se manifestam com intensidade variável em diferentes indivíduos e(ou) diferentes grupos 

etários. A osteogênese imperfeita, com transmissão autossômica dominante é ótima para ilustrar o 

conceito de expressividade variável. Em genealogias averiguadas a partir de pacientes com essa 

heredopatia (Figura 3.6) podemos encontrar indivíduos que manifestam simultaneamente fragilidade 

óssea (o que determina fraturas ósseas recorrentes ao menor trauma), esclerótica azul e surdez 

conseqüente à otosclerose, ao lado de parentes consangüíneos que exibem dois desses sinais ou 

apenas um deles.  

 

Fig.3.6. Heredograma de uma genealogia com muitos pacientes que manifestaram osteogênese 
imperfeita (Seedorf, 1949, com modificações). 

 
Ao dizer, pois, que o gene determinador de osteogênese imperfeita tem expressividade 

variável estamos informando, de modo sintético, que ele pode manifestar-se por um, dois ou três dos 

sinais clínicos principais da síndrome em indivíduos pertencentes à mesma genealogia, e que tais 

sinais podem ter intensidade variável. Do mesmo modo, ao dizer que a camptodactilia do dedo 

mínimo
 (do grego, kamptos = flexionado; dactylos = dedo) herdada de modo dominante 

autossômico, tem expressividade variável, pretendemos informar que ela pode afetar o dedo mínimo 

com intensidade variável e que essa anomalia pode manifestar-se unilateral ou bilateralmente 

(Figura 4.6-A).  

O conceito de expressividade variável pode ser estendido aos genes autossômicos que não se 

manifestam clinicamente do mesmo modo nos indivíduos de ambos os sexos, como é o caso, por 

exemplo, daqueles que, em homozigose, provocam deficiência de 21-hidroxilase, 11-β- hidroxilase e 
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3-β-ol-hidroxilase. Nesse caso, eles são rotulados como tendo expressividade variável segundo o 

sexo ou expressividade controlada pelo sexo. Essa mesma designação não deve, contudo, ser 

aplicada a genes como o que determina a síndrome da feminização testicular, visto que tal gene 

somente pode manifestar-se provocando essa anomalia nos indivíduos com sexo cromossômico 

masculino (46, XY). Nesse caso parece lógico falar em expressão limitada ao sexo masculino.  

 

Fig. 4.6. Heredogramas de genealogias que ilustram a ocorrência de heredopatias dominantes 
autossômicas com expressividade variável e penetrância incompleta. A - Camptodactilia do quinto 
dedo (Moore e Messina, 1936): I-1, IV-7 e IV-8 – camptodactilia unilateral direita; II-3, III-3, IV-6 e 
IV-10 – camptodactilia unilateral esquerda; IV-9 – camptodactilia bilateral; III-2 – falta de 
penetrância do gene da camptodactilia. B – Stafiloma da córnea (De Marcelle e Pivont, 1957): I-6 e 
III-6 stafiloma da córnea unilateral. Nos restantes a manifestação foi bilateral e em II-9 houve falta 
de penetrância. 
 

Em relação às anomalias genéticas que não se manifestam ao nascimento, e que mostram 

grande variabilidade quanto à época de aparecimento dos primeiros sinais e sintomas, diz-se, para 

indicar tal situação, que os genótipos que as determinam têm expressividade variável segundo a 

idade. É o caso, por exemplo, da doença de von Recklinghausen, cujo único sinal na infância são as 

manchas café-com-leite, da coréia de Huntington ou da polineuropatia amiloidótica farnilial.   

Quando se quer indicar que um genótipo particular pode ter expressividade tão variável a 

ponto de deixar de se manifestar, isto é, não se expressar fenotipicamente em certos indivíduos, diz-

se que ele tem penetrância incompleta. Como se vê, o conceito de penetrância incompleta, 

estreitamente relacionado ao de expressividade variável, pode ser estendido tanto às heredopatias 

dominantes quanto às recessivas. Contudo, ele é mais facilmente e, por isso, mais comumente 

detectado nas anomalias dominantes. Assim, por exemplo, no heredograma de uma genealogia com 

casos de camptodactilia do dedo mínimo (Figura 4.6-A) é fácil constatar que houve falta de 

penetrância do gene responsável por essa anomalia no indivíduo III-2. Esse indivíduo deve ser 

portador desse gene com efeito dominante, porque a genealogia mostra recorrência de casos com 

camptodactilia, além do que, tanto a sua mãe (II-3) quanto suas filhas (IV-6 e IV- 7) apresentaram a 

mesma anomalia. O mesmo raciocínio é aplicável ao heredograma a respeito de uma genealogia com 

estafiloma (do grego, staphylé = cacho de uvas; oma = tumor) da córnea (Figura 4.6-B), no qual se 

identifica a falta de penetrância do gene que determina essa anomalia no indivíduo II-9. Antes de 
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prosseguir é interessante assinalar que, de acordo com Stern (1960), os conceitos de expressividade 

e de penetrância não foram criados por geneticistas, mas por Oscar Vogt, um neuro-anatomista, em 

1926.  

A penetrância de um gene com efeito dominante pode ser quantificada de modo bastante 

simples. Para exemplificar, consideremos uma heredopatia que não satisfaz completamente os 

critérios de herança autossômica dominante monogênica porque uma certa proporção de casos 

afetados pela doença tem pai e mãe normais. Consideremos, ainda, que, em relação a tais casos, não 

se possa suspeitar que eles sejam decorrentes de genocópias, porque pertencem a genealogias em 

que há famílias nas quais a anomalia não salta gerações. Em uma situação como essa, contam-se, 

nas genealogias em estudo, todas as irmandades que contêm pelo menos um indivíduo com a doença 

em questão e, dentre elas, verifica-se qual a proporção das que têm o pai ou a mãe afetados pela 

anomalia. Tal proporção indicará a penetrância do gene determinador da anomalia dominante. 

Assim, por exemplo, se em uma genealogia a respeito de uma doença dominante ficar constatado 

que, dentre 24 irmandades com pelo menos um indivíduo anômalo, 18 delas tinham o pai ou a mãe 

afetados pela mesma doença, dir-se-á que a penetrância do gene determinador dessa anomalia pode 

ser estimada em 75% porque 
24

18 = 0,75 ou 75%.  

Evidentemente, tanto a expressividade variável, quanto à penetrância incompleta devem 

servir de indicação de que não conhecemos o efeito primário dos genes. Em outras palavras, a 

constatação dessas situações durante o estudo de doenças hereditárias deve alertar-nos a respeito de 

nossa ignorância sobre a etiopatogenia de tais anomalias, visto que, toda a vez que lidamos com 

características monogênicas que mostram grande variabilidade fenotípica, temos uma indicação de 

que desconhecemos o efeito primário dos genes.  

Assim, por exemplo, até a década de 50, quando não se sabia que o raquitismo resistente à 

vitamina D decorria de hipofosfatemia, conseqüente de uma deficiência no transporte renal do 

fósforo, essa doença era interpretada como sendo determinada por um gene com penetrância 

incompleta, pois tal anomalia dominante podia saltar gerações. Agora, porém, que se sabe que o 

defeito genético básico determinador de tal raquitismo é a hipofosfatemia associada à diminuição da 

reabsorção de fosfato inorgânico pelos túbulos renais sem outras anomalias funcionais dos rins, as 

genealogias levantadas a partir de casos com raquitismo resistente à vitamina D deixaram de mostrar 

saltos de geração. De fato, os indivíduos dessas genealogias passaram a ser investigados não mais 

apenas quanto a presença ou ausência de deformidades ósseas, mas, também, quanto à presença ou 

ausência de hipofosfatemia. Desse modo, todos os indivíduos portadores do gene determinador de 

hipofosfatemia, associada ou não a raquitismo, passam a ser detectados, o que, evidentemente, tem 

um valor notável para a prevenção da anomalia em questão. Em outras palavras, um ortopedista não 
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deve restringir-se apenas a corrigir cirurgicamente um caso de raquitismo resistente à vitamina D, 

pois ele tem a oportunidade de examinar os parentes consangüíneos desse paciente, detectar aqueles 

que estão sob risco de apresentar e(ou) transmitir a anomalia, e de recomendar tratamento adequado 

não só ao paciente operado, mas também a seus consangüíneos hipofosfatêmicos e a seus 

descendentes sob risco de manifestar a doença.  

 

O FENÔMENO DA ANTECIPAÇÃO 

O reconhecimento da existência de doenças com expressividade variável segundo a idade 

serve para trazer à discussão o, assim chamado, fenômeno da antecipação, comumente assinalado 

em Medicina, porque não são raras as observações de que algumas doenças degenerativas estão se 

manifestando mais precocemente nas gerações mais novas. Durante muito tempo o fenômeno da 

antecipação era explicado como decorrente apenas de uma distorção de averiguação. Isso é possível 

porque, ao examinar uma amostra de indivíduos com manifestação precoce de uma doença 

degenerativa lidamos com pacientes que, regra geral, não conseguem deixar descendentes. Seus 

ascendentes, porém, são indivíduos nos quais a mesma anomalia manifestou-se tardiamente. Se a 

idade de manifestação da doença for averiguada na prole desses indivíduos, é claro que ela será, em 

média, menor do que a média da idade de início da doença na geração paterna, ainda que os métodos 

de diagnóstico não sofram alteração com o passar dos anos. A geração paterna não seria, pois, uma 

amostra aleatória, mas uma amostra selecionada, já que ela é averiguada a partir dos filhos que 

tiveram manifestação precoce. 

Essa interpretação foi, entretanto, abalada pela descoberta de que a coréia de Huntington está 

associada ao aumento do tamanho de repetições de trincas CAG no gene denominado huntingtina,  

localizado no braço superior do cromossomo 4, mais precisamente em 4p16.3.  Rubinsztein et al. 

(1996) analisaram um grande número de indivíduos que tinham entre 30 e 40 repetições de CAG no 

gene huntingtina e observaram que nenhuma pessoa com até 35 repetições de CAG apresenta 

manifestações clínicas da coréia de Huntington, o que ocorre na maioria dos indivíduos com 36 a 39 

repetições de CAG. Eles observaram, também, que 10 pessoas, com idades variando entre 67 e 95 

anos, não haviam manifestado sintomatologia da coréia de Huntington, apesar de terem 36 a 39 

repetições de CAG, o que parece indicar que esse número limítrofe de repetições não tem 

penetrância completa.  

 O estudo da transmissão hereditária das repetições de CAG revelou que, quando o número 

dessas repetições está entre 40 a 75 ocorre uma alta instabilidade meiótica, com uma razão das 

cópias estáveis para alteradas de 15:39. O risco de expansão durante a espermatogênese é maior do 

que na ovogênese, o que explicaria a manifestação precoce é mais provável em pessoas cujo genitor 

afetado pela coréia de Huntington é o pai  (Zuhlke et al.,1993). 
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O FENÔMENO DA MARCA GENÔMICA (GENOMIC IMPRINTING)  

Nos últimos anos do século 20 constatou-se que, na espécie humana, do mesmo modo que 

em outros animais, a expressão do material genético a nível cromossômico pode diferir conforme 

sua procedência seja paterna ou materna. Tal fenômeno recebeu a designação inglesa genomic 

imprinting, que pode ser traduzida por marca genômica, para indicar que o material genético, em 

sua passagem pelo organismo masculino ou feminino, ficaria marcado temporariamente para 

produzir efeitos diferentes, segundo a sua procedência. Tal marcação, por sua vez, ocorreria durante 

a formação das células da linhagem germinativa (Hall,1990).  

Uma das mais claras demonstrações da marca genômica na espécie humana é dada pelas 

síndromes de Prader-Willi e de Angelman. A primeira é caracterizada, no início, por hipotonia 

muscular grave, dificuldade de sucção e, geralmente, criptorquidia nos meninos, e lábios 

hipoplásticos nas meninas. Após os dois ou três anos de idade existe a manifestação de hiperfagia 

com obesidade. Os pacientes com a síndrome de Prader-Willi têm baixa estatura, mãos e pés 

pequenos, distância bitemporal diminuída, olhos amendoados, fenda palpebral mongolóide e 

estrabismo. Nem todos têm deficiência mental, havendo muitos casos com inteligência normal ou 

limítrofe, mas o comportamento requer, freqüentemente, assistência psiquiátrica (Prader et al., 1956; 

Ledbetter e Cavenee, 1989; Butler, 1990). A síndrome de Angelman, por sua vez, é caracterizada 

por deficiência mental, índole bastante alegre, manifestação de movimentos repetitivos, simétricos e 

atáxicos, boca larga e língua protrusa (Angelman, 1965).  

Atualmente se sabe que o braço inferior do cromossomo 15 de 50% a 70% dos pacientes com 

a síndrome de Prader-Willi apresenta uma deficiência na região q11-13, detectável citologicamente, 

enquanto que boa parte dos casos restantes tem essa deficiência a nível submicroscópico e detectável 

por técnicas da genética molecular (Cassidy et al., 1992). Curiosamente, cerca da metade dos 

pacientes com a síndrome de Angelman apresenta uma deficiência cromossômica na mesma região 

15q 11-13, muito embora não se saiba, ainda, se a área afetada do cromossomo 15 é exatamente a 

mesma nessas duas síndromes. De qualquer modo, os estudos de DNA indicam que as síndromes de 

Prader-Willi e de Angelman dependem de um segmento comum a ambas (Magenis et al., 1990). O 

impressionante, entretanto, é que o cromossomo 15 com a deficiência na região q 11-13 é sempre de 

origem paterna na síndrome de Prader-Willi e sempre de origem materna na síndrome de 

Angelman (Imaizumi et al., 1990; Magenis et al., 1990; Williams et al.,1990).  

Um outro aspecto curioso em relação à síndrome de Prader-Willi é o de que essa alteração 

sindrômica pode resultar de dissomia materna, por serem os dois cromossomos 15 oriundos da mãe 

do paciente. Esses casos decorrem da formação de zigotos trissômicos do cromossomo 15, 

conseqüentes da união de óvulos dissômicos com espermatozóides normais. Posteriormente, essa 

trissomia, que é inviável, é "corrigida" por intermédio da perda do cromossomo 15 paterno (Nichols 
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et al., 1989; Purvis-Smith et al., 1992; Cassidy et al., 1992). Os casos de dissomia materna do 

cromossomo 15 às vezes são de isodissomia, isto é, resultam da falta de disjunção na segunda 

divisão meiótica, e outras vezes de heterodissomia, isto é, são resultado da falta de disjunção na 

primeira divisão meiótica. Nas duas situações, porém, a síndrome de Prader-Willi parece ser 

conseqüência da mesma causa, isto é, da falta de um cromossomo 15 paterno ou, pelo menos, da 

falta de uma parte da região 15q11-13 oriunda do pai. Nos casos de síndrome de Angelman sem 

alteração cromossômica detectável não foi possível constatar fenômeno semelhante.  

Aqui é interessante assinalar que já foram descritos dois casos de fibrose cística do pâncreas 

em que ocorreu isodissomia materna do cromossomo 7. Essas duas crianças (um menino e uma 

menina) chamaram atenção sobre si não só porque apenas a sua mãe era heterozigota do gene da 

fibrose cística do pâncreas, mas porque apresentavam retardamento do crescimento intra-uterino e 

pós-natal, o que não é usual nessa doença (Spence et al., 1988; Voss et al., 1989). Outro caso muito 

curioso diz respeito a transmissão da hemofilia A de pai para filho, por heterodissomia paterna 

(Vivaud et al., 1989). O filho hemofílico com cariótipo normal recebeu de seu pai, igualmente 

hemofílico, não apenas o cromossomo Y, mas também o cromossomo X. Esses casos de dissomia 

materna ou paterna devem decorrer, também, da formação de zigotos trissômicos, com perda 

posterior de um dos cromossomos homólogos supernumerários, porque seria pouco provável um 

gameta nulissômico unir-se a outro dissômico.  

Uma outra evidência de marca genômica é dada pela embriologia experimental. Assim, em 

camundongos, antes que os pronúcleos haplóides, que irão constituir o núcleo do zigoto, percam 

suas membranas é possível remover um deles por micromanipulação e substituí-lo por outro de 

origem paterna ou materna. Se o pronúcleo masculino for substituído por um feminino, o zigoto 

resultante será ginogenético. Caso contrário, isto é, se o pronúcleo feminino for substituído por um 

masculino, o zigoto resultante será androgenético. Em ambos os casos os zigotos serão diplóides, 

mas no primeiro caso os dois conjuntos haplóides serão de origem materna, e, no segundo, de 

origem paterna.  

Os zigotos ginogenéticos têm bom desenvolvimento embrionário, mas não desenvolvem as 

membranas nem a placenta. Nos zigotos androgenéticos ocorre o contrário, isto é, há bom 

desenvolvimento das membranas e da placenta, mas o desenvolvimento embrionário é muito 

prejudicado. Como se vê, as duas situações resultam em letalidade, mas por motivos diversos, 

porque o conjunto haplóide masculino é necessário para o desenvolvimento das membranas e 

placenta, enquanto o conjunto haplóide feminino é fundamental para o bom desenvolvimento 

embrionário (Hall, 1990).  

Na espécie humana a mola hidatiforme e o teratoma constituem situações homólogas às 

obtidas nos transplantes de pronúcleos. De fato, nos casos de mola hidatiforme completa, em que 
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não se encontra tecido embrionário, a composição cromossômica da mola é essencialmente de 

origem paterna, isto é, dois conjuntos cromossômicos haplóides paternos (Jacobs et al.,1982; Lawler 

et al., 1982; Lawler, 1984). Já os casos de teratoma que são tumores derivados do embrião, sem 

tecido placentário, são ginogenéticos (Linder et al., 1975).  

Nos casos de triploidia também se constatam diferenças, conforme ela resulte de diandria 

(dois complementos haplóides paternos e um materno) ou de diginia (dois complementos haplóides 

maternos e um paterno). Assim, quando há diandria, o tecido fetal mostra grande placenta cística 

com alterações de mola, enquanto que nos casos de diginia existe pequena placenta 

subdesenvolvida, sem alterações císticas (Hall, 1990).  

As informações aqui apresentadas suscitaram, como não poderia deixar de ser, a hipótese de 

que também a nível gênico, ou pelo menos em relação a alguns genes responsáveis por heredopatias, 

a sua expressão e(ou) penetrância poderiam diferir conforme proviessem do pai ou da mãe. 

Entretanto, as evidências a favor dessa hipótese, no momento, ainda estão longe de poderem ser 

consideradas consistentes. Um argumento como esse é muito frágil, ainda, para pretender ameaçar 

um dos dogmas da Genética mendeliana, qual seja, a de que a expressão fenotípica dos genes não 

depende do sexo do genitor que os transmite. Afinal, esse princípio mostrou-se válido para milhares 

de locos gênicos, como é o caso daqueles aos quais pertencem os genes responsáveis pelas doenças 

decorrentes de erros inatos do metabolismo, pelos numerosos grupos sangüíneos eritrocitários e 

leucocitários, e pela apreciável quantidade de polimorfismos bioquímicos. Isso não significa, 

evidentemente, que não seja importante reinvestigar as heredopatias com penetrância incompleta 

e/ou expressividade variável e com distribuição irregular nas genealogias, como recomenda Hall 

(1990), a fim de averiguar se, nelas, existem diferenças de expressão ou de penetrância conforme a 

procedência do gene seja paterna ou materna.  

Tal reinvestigação deveria ser feita, inclusive a nível citogenético, com as técnicas modernas 

de alta resolução, como vem preconizando o autor há anos. Para enfatizar essa necessidade tem 

recorrido ao exemplo das genealogias com repetição de casos de síndrome de Down. Assim, se 

ainda não soubéssemos que as portadoras de uma translocação robertsoniana entre um cromossomo 

21 e um do grupo D podem gerar filhos com a síndrome de Down, bem como filhos normais (com 

ou sem essa translocação), um heredograma como o da Figura 5.6 poderia admitir várias hipóteses 

explicativas para a recorrência familial dessa síndrome, uma das quais seria a de transmissão 

autossômica dominante com penetrância incompleta.  
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Fig. 5.6. Heredograma de uma genealogia que inclui pacientes com síndrome de Down e cariótipos 
46, XX ou XY, t(14q21q). Os símbolos com um ponto no centro indicam os indivíduos normais 
portadores de translocação robertsoniana, isto é com cariótipo 45, XX ou XY t(14q21q).   
 

QUESTÕES E RESPOSTAS  

Q 1. No metabolismo da tirosina podem ser distinguidos os passos metabólicos representados na 

figura abaixo. O que se deve constatar no sangue de um indivíduo que tem deficiência genética de 

oxidase de ácido p-hidroxifenilpinívico (passo metabólico a)? E no sangue de um indivíduo que tem 

deficiência de oxidase de ácido homogentísico (passo metabólico b)?  

 

R 1. No caso de deficiência no passo metabólico a devemos esperar aumento dos níveis de tirosina e 

de ácido p-hidroxifenilpinívico. No caso de deficiência no passo metabólico b devemos esperar 

aumento do nível do ácido homogentísico.  

 

Q 2. Sabe-se que a urina dos alcaptonúricos fica escura em presença do ar, porque o ácido 

homogentísico ou alcapton toma a cor escura quando oxidado. Qual a deficiência enzimática dos 

alcaptonúricos?  

R 2. Deficiência de oxidase do ácido homogentísico. 

 

Q 3. Em uma genealogia, na qual houve recorrência familial de polidactilia não associada a outras 

malformações, verificou-se que essa anomalia congênita era compatível com a hipótese de 

transmissão autossômica dominante monogênica. Nos nove indivíduos polidactílicos dessa 

genealogia, 6 (3 homens e 3 mulheres) apresentavam 5 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé; 2 

mulheres apresentavam 6 dedos em cada mão e 5 dedos em cada pé e um homem apresentava 5 
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dedos na mão direita, 6 dedos na mão esquerda, 6 dedos no pé direito e 7 dedos no pé esquerdo. 

Essa história permite aceitar que, nessa genealogia, a polidactilia tem expressividade variável ou 

penetrância incompleta?  

R 3. Expressividade variável.  

 

Q 4. Um indivíduo que era caso esporádico de acondroplasia teve três filhos, todos normais. Visto 

que a acondroplasia é, geralmente, transmitida de modo dominante autossômico, pergunta-se se essa 

situação exclui a hipótese de que o acondroplásico em questão seja um mutante? O resultado de uma 

genocópia recessiva? Uma fenocópia? Um filho ilegítimo?  

R 4. Nenhuma das alternativas apontadas pode ser excluída. 

 

Q 5. Após estudar 20 irmandades que continham pelo menos um indivíduo afetado por uma 

anomalia usualmente transmitida de modo dominante autossômico, verificou-se que 9 foram geradas 

por pai normal e mãe anômala, 9 foram geradas por pai anômalo e mãe normal e 2 foram geradas 

por pai e mãe normais. Qual a estimativa da penetrância do gene que determina essa anomalia?  

R 5. 90%.  

 

Q 6. Um homem afetado por urna anomalia dominante determinada por um gene autossômico com 

80% de penetrância é casado com uma mulher normal que não lhe é aparentada consangüineamente. 

Qual a probabilidade de esse homem transmitir a sua anomalia a seus filhos?  

R 6. 40%.  

 

Q 7. Um indivíduo manifesta uma anomalia autossômica dominante que tem 80% de penetrância. 

Seu único filho não manifesta essa anomalia. Qual o risco que corre esse filho de gerar uma criança 

com a anomalia dominante manifestada pelo avô?  

R 7. 6,7% porque 0,50 × 0,20 = 0,10 é a probabilidade de o anômalo transmitir o gene que 

determina a anomalia e de esse gene não se manifestar, e 0,5 é a probabilidade de tal gene não ser 

transmitido pelo anômalo. Desse modo, a probabilidade de um filho normal de um anômalo possuir 

o gene dessa anomalia, dado que ele é normal (probabilidade condicional) é 
50,010,0

10,0

+
= 0,167. 

Portanto, a probabilidade de tal indivíduo possuir o gene da anomalia em questão (0,167), transmiti-

lo (0,50) e esse gene penetrar (0,80) é 0,167 × 0,50 × 0,80 = 0,0668 = 6,7%.  
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