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A Reação em Cadeia da Polimerase 
(PCR) é uma técnica que permite ge-

rar, em um tubo de ensaio, bilhões de cópias 
de uma determinada sequência de DNA de 
interesse, de maneira rápida, prática e barata. 
Baseada no processo natural de duplicação 
de DNA, essa tecnologia tem ampla aplicabi-
lidade, desde a pesquisa básica no estudo de 
genes e genomas até aplicações como iden-
tificação de pessoas, teste de paternidade, 
diagnóstico molecular, geração de enzimas 
de interesse biotecnológico, paleogenética e 
execução de projetos de sequenciamento de 
genomas de diferentes organismos. Notavel-
mente, apesar de ter sido concebida há quase 
40 anos, a PCR permanece como uma ferra-
menta essencial nos laboratórios de genéti-
ca molecular do mundo inteiro devido ao ao 
custo reduzido e também pelos aperfeiçoa-
mentos que ocorreram ao longos dos anos, 
culminando na versão mais atual e altamente 
promissora, a PCR digital.
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Quando se estudam estruturas muito 
pequenas, como células, vírus e orga-

nelas, o uso do microscópio é essencial, pois 
ele amplia a imagem milhares ou milhões de 
vezes. As moléculas de DNA são entidades 
microscópicas que podem ser visualizadas 
por microscopia eletrônica. Contudo, quan-
do a intenção é obter a sequência de nucleotí-
deos ou mesmo manipular uma biomolécula 
como DNA ou RNA, em vez de visualizá-la, 
precisamos de técnicas que possibilitem am-
plificar o número de cópias da sequência de in-
teresse a tal ponto que possam ser utilizadas 
em procedimentos técnicos no laboratório e, 
até mesmo, visualizadas indiretamente, por 
meio de outras técnicas acessórias.

Em 1983, a Reação em Cadeia da Polime-
rase (PCR, sigla em inglês de Polymerase 
Chain Reaction) foi desenvolvida, atuando 
como um processo que possibilita gerar bi-
lhões de cópias de um determinado gene, ou 
de qualquer outra região específica de DNA. 
Por exemplo, se a sequência do genoma hu-
mano fosse impressa de maneira linear em 
papel, ocuparia aproximadamente 262.000 
páginas. Se quiséssemos estudar um gene 
particular que está descrito na página núme-
ro 173.295, a PCR seria equivalente a uma 
máquina de xerox que faria cópias exclusi-
vamente dessa página e de nenhuma outra, 
facilitando grandemente a vida do leitor 
(pesquisador). Para o cientista, a produção 
de bilhões de cópias de apenas uma determi-
nada sequência do genoma viabiliza diversos 
outros procedimentos laboratoriais e experi-
mentos, desde pesquisas básicas até o diag-
nóstico de doenças genéticas e infecciosas.

O princípio dessa amplificação in vitro do 
material genético foi primeiramente descri-
to em 1971, mas os ensaios experimentais 
e ajustes necessários para torná-la exequível 
foram realizados pelo bioquímico estaduni-
dense Kary Banks Mullis e colegas, na déca-
da de 1980 (revisto em PEREIRA, 2018). A 
relevância desse trabalho foi reconhecida em 
1993, quando Mullis foi contemplado com o 
prêmio mais importante da ciência, o Nobel, 
na área de química.

Desde sua criação, o uso da PCR expandiu-
-se rapidamente, tendo sido implementada 

em laboratórios de pesquisa de todo o mun-
do. Muitos dos avanços da Biologia Mole-
cular aconteceram, em grande parte, graças 
ao sucesso dessa técnica, assim como a exe-
cução de projetos desafiadores como o se-
quenciamento do genoma humano. Ao lon-
go de sua história, a PCR tem transformado 
não só a genômica, mas diversas áreas como 
a ciência forense, paleobiologia, o controle 
da segurança alimentar e o diagnóstico mo-
lecular. Ao longo de mais de três décadas de 
existência, a PCR tem sido constantemente 
renovada e diversificada, dando origem a va-
riações como a ‘PCR em tempo real’ (qPCR) 
e a ‘PCR digital’ (dPCR).

DESCRIÇÃO DA TÉCNICA 
Dentro da célula, durante a replicação do 
material genético, o DNA de dupla-fita 
(dsDNA, double stranded DNA, do inglês) é 
separado em cadeias de DNAs de fita sim-
ples (ssDNAs, single stranded DNA, do in-
glês) por meio de uma enzima denominada 
helicase (Figura 1). Essa proteína é capaz de 
quebrar as ligações de hidrogênio que inter-
conectam as fitas de DNA. Em seguida, uma 
enzima chamada primase sintetiza pequenos 
fragmentos de RNA, chamados iniciadores 
(ou primers, lê-se ‘praimers’, do inglês), sobre 
as cadeias de fita simples. Esses iniciadores 
fornecem extremidades 3’OH livres a partir 
das quais a enzima DNA polimerase sinte-
tiza novas cadeias de DNA, utilizando nu-
cleotídeos livres presentes no nucleoplasma. 
A DNA polimerase utiliza a cadeia de DNA 
de fita simples como molde para a síntese de 
uma cadeia com sequência complementar 
de bases. O resultado final é a duplicação de 
todo o material genético da célula. 

Em síntese, a PCR reproduz esse processo 
celular natural em um tubo de ensaio, porém, 
com algumas diferenças, dentre as quais des-
tacamos duas. Primeira, a amplificação não 
será de todo o material genético da célula, 
mas apenas de um único segmento (um gene 
ou outra região que se queira estudar). Se-
gunda, a duplicação será feita repetidamente 
(por isso, ‘reação em cadeia’), para que o nú-
mero de cópias do segmento seja aumentado 
inúmeras vezes. 

in vitro: em tubo de ensaio.

Biologia Molecular: área do 
conhecimento que se dedica a 
estudar a célula a partir de suas 
biomoléculas, ao contrário da 
‘Biologia Celular’, que vislumbra 
a célula como um todo.

Paleobiologia: estudo de 
amostras de organismos do 
passado remoto.

90 Genética na Escola  |  Vol. 14  |  Nº 2  |  2019



Figura 1.
A replicação do DNA. A enzima 
Primase catalisa a síntese de 
uma pequena molécula de RNA 
(nucleotídeos em vermelho), a 
qual apresenta uma hidroxila na 
3'. A enzima DNA polimerase se 
utiliza desta extremidade 3' OH 
livre para estender (sintetizar) 
o DNA complementar (setas 
pretas) à fita molde.

Desta forma, a PCR é conduzida em um pe-
queno tubo de plástico contendo sete com-
ponentes básicos: (i) a enzima DNA poli-
merase termoestável; (ii) os nucleosídeos 
trifosfatados, (ATP, TTP, CTP e GTP); 
(iii) a amostra de DNA a ser amplificada 
(= DNA-alvo ou DNA-molde); (iv) um par 
de iniciadores ou primers específicos para a 
sequência que se deseja amplificar; (v) íon 
magnésio (Mg+2) que atua como cofator da 
enzima; (vi) tampão e (vii) água, que é o 
meio para a reação. 

A origem do DNA a ser amplificado pode 
ser genômica, mitocondrial, de cloroplasto 
ou outra. Esse material genético pode ser iso-
lado de células, fluidos corporais ou até subs-
tratos inorgânicos (como solo). Alternativa-
mente, pode-se também utilizar moléculas 
de RNA, que devem ser previamente con-
vertidas em moléculas de DNA, por meio de 
uma reação de transcrição reversa.

Didaticamente, a PCR pode ser separada em 
três etapas: (i) a desnaturação inicial; (ii) a 
termociclagem e (iii) a extensão final (revisto 
em PEREIRA, 2018) (Figura 2). 

Figura 2.
Aspecto geral da PCR, 
composta por três etapas 
principais. A etapa 2 é 
constituída de três fases 
(‘a-b-c’) e é repetida de 30 
a 40 vezes (termociclagem), 
resultando no aumento 
geométrico da região de 
interesse.

Termoestável: que 
apresenta estabilidade em altas 
temperaturas.

Tampão: solução química que 
permite a manutenção do pH ao 
longo de uma certa reação.

Transcrição reversa: 
processo de síntese de uma 
molécula de DNA a partir 
de uma molécula molde de 
RNA, por meio da enzima 
transcriptase reversa.
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Primeiramente, durante a desnaturação ini-
cial, a temperatura da reação é aumentada 
para 95 °C, durante 2-5 minutos. O objetivo 
dessa etapa é mimetizar a atividade da enzi-
ma helicase, pois o calor é capaz de quebrar 
as ligações de hidrogênio entre as cadeias 
complementares. Assim, ao final dessa etapa, 
converte-se o dsDNA em ssDNA, apto para 
o processo de amplificação. 

A segunda etapa é a termociclagem, que 
consiste em três fases: (a) desnaturação, a 95 
°C por 30 segundos, (b) anelamento (ou pa-
reamento), a aproximadamente 57 °C por 30 
segundos e (c) extensão (ou alongamento), a 
72 °C por 1 minuto. Durante a desnatura-
ção, a alta temperatura continua separando o 

dsDNA em ssDNA. Na fase de anelamento, 
a redução da temperatura possibilita que os 
dois primers anelem-se, por meio da comple-
mentariedade, às suas respectivas cadeias de 
DNA de fita simples, delimitando precisa-
mente a região que deve ser amplificada.

Em seguida, na fase de extensão, o aumen-
to para 72 °C gera a condição ideal para a 
atividade da enzima DNA polimerase, que 
sintetizará a nova fita de DNA utilizando os 
primers como o ponto de início, e os nucleo-
sídeos trifosfatados presentes na reação para 
formar as novas cadeias de DNA (Figura 3). 
Note que, ao final de cada ciclo ‘a-b-c’ dessa 
etapa, é duplicado o número de dsDNA cor-
respondente à sequência-alvo. 

Figura 3.
Etapas da amplificação in 
vitro do DNA pela PCR. A 
reação é composta por ciclos 
repetitivos que envolvem 
três passos consecutivos. Na 
desnaturação, a temperatura 
de 95 °C ocasiona a quebra 
das ligações de hidrogênio que 
unem as bases complementares 
de dsDNA, transformando-
as em ssDNA. No passo de 
anelamento, a temperatura é 
reduzida a aproximadamente 
57 °C e ocorre a ligação dos 
primers às extremidades das 
ssDNA-alvo. A extensão é 
a etapa final e ocorre na 
temperatura de 72 °C. Nela, 
a DNA polimerase realiza a 
síntese das novas fitas de DNA 
complementares à fita molde. 
Ao final de 30 a 40 ciclos, são 
produzidas bilhões de cópias 
da sequência-alvo de DNA. À 
direita: tubo de ensaio dentro 
do qual a reação ocorre, por 
meio do uso de um aparelho 
termociclador.

92 Genética na Escola  |  Vol. 14  |  Nº 2  |  2019



Assim, a repetição desses três passos (= ter-
mociclagem) resulta em duplicações sequen-
ciais da região-alvo. Portanto, se iniciamos a 
reação com uma única cópia do gene, ao final 
do primeiro ciclo ‘a-b-c’ teremos duas cópias, 
ao final do segundo ciclo teremos quatro có-
pias, e assim por diante. Tipicamente, a ter-
mociclagem compreende de 30 a 40 ciclos 
‘a-b-c’, após os quais a reação chega ao seu 
limite (fase de platô), pois não há mais rea-
gentes (nucleotídeos, enzima e/ou primers) 
para manter a amplificação geométrica (i.e., 
duplicação a cada ciclo). 

Ao fim da termociclagem, ocorre a terceira 
etapa, de extensão final a 72 °C por dez minu-
tos, para término da polimerização do produ-
to da reação, também conhecido como ampli-
con. Toda a PCR é realizada em um aparelho 
denominado termociclador, capaz de gerar 
mudanças rápidas e controladas de tempera-
tura, conforme descrito. No final de todo o 
processo, o amplicon pode ser analisado por 
meio de eletroforese em gel de agarose e 
visualizado com auxílio de corantes de ácidos 
nucleicos (Figura 4). Tipicamente, uma PCR 
dura em torno de duas horas, sendo um pro-
cedimento de execução rápida.

Figura 4.
Demonstração de resultados 
obtidos pela PCR, gerados a 
partir de transcrição reversa 
de RNA de nematóides. 
Após o término da PCR, os 
produtos finais foram corados 
com SybrSafe e em seguida 
submetidos a eletroforese em 
gel de agarose. A primeira 
coluna apresenta o marcador 
de peso molecular (1kb plus, 
Invitrogen). As duas últimas 
colunas representam amplicons 
gerados com primers específicos 
para os genes codificadores da 
proteína beta actina (377 pares 
de bases; pb) e da proteína 
glutationa peroxidase (465 pb). 
Imagem: Giovana Vieira Guidelli.

Eletroforese em gel de 
agarose: técnica que permite 
que as diversas moléculas de 
DNA ou RNA de uma amostra 
sejam separadas por tamanho e, 
posteriormente, visualizadas.

APLICAÇÕES 

Pesquisa básica

A amplificação de sequências específicas tem 
apresentado, desde sua origem, vasta aplica-
bilidade, pois ela é o passo primordial para 
diversos outros procedimentos experimen-
tais. Por exemplo, o acoplamento da PCR 
como uma etapa prévia ao sequenciamento 
genético tem viabilizado a execução de pes-
quisas desafiadoras e complexas, como os 
projetos sobre genomas de diferentes orga-
nismos. Outros exemplos de aplicação dire-
ta/indireta compreendem facilitar a inserção 
(ou clonagem) de genes em vetores, assim 
como realizar a análise da expressão gênica, 
ou seja, avaliar a quantidade de moléculas 

de RNA derivadas de determinado gene, em 
determinada célula.

A PCR facilita também construir sequências 
de DNA com determinadas alterações espe-
cíficas, úteis para estudos sobre as funções de 
genes. Esse processo, denominado de ‘muta-
gênese sítio-dirigida’, é feito com uso de pri-
mers que apresentam modificações em suas 
sequências nucleotídicas. Essas mutações são 
incorporadas ao amplicon durante a PCR, 
fornecendo aos pesquisadores, assim, versões 
distintas do mesmo gene. Quando inseridas 
em seres vivos, essas diferentes variações pro-
movem efeitos biológicos distintos, propor-
cionando informações importantes sobre o 
papel do gene no organismo. 

Vetor: molécula de DNA 
circular, de replicação autônoma 
nas células, que pode ser 
utilizada para armazenar e 
replicar sequências genéticas 
de interesse, tais como genes 
específicos.
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Um exemplo mais dramático desse princí-
pio é a ‘PCR propensa ao erro’, conduzida 
com genes de interesse biotecnológico. Nes-
se procedimento, a amplificação do gene é 
feita em condições não adequadas de PCR, 
resultando em uma grande quantidade de 
produtos mutados (ou seja, gerando diver-
sidade genética). Esses últimos passam pos-
teriormente por seleção para se identificar 
variantes funcionalmente mais interessantes 
(e.g., uma nova variação de uma proteína, que 
seria agora capaz de executar catálise em pH 
muito ácido). Adequadamente, o processo é 
também denominado de evolução in vitro. 

Diagnóstico de doenças genéticas, 
infecciosas e câncer 

Quando aliada ao sequenciamento de DNA, 
a PCR possibilita a identificação de muta-
ções que originam doenças genéticas. Uma 
das primeiras aplicações nessa área foi o 
diagnóstico pré-natal da anemia falciforme, 
por meio da observação de uma mutação es-
pecífica no gene que codifica a cadeia b da 
hemoglobina. A partir de então, essa técnica 
tornou-se rotineiramente utilizada na iden-
tificação de diversas doenças genéticas, como 
fenilcetonúria e fibrose cística. Além disso, 
ela auxilia no diagnóstico molecular do cân-
cer, proporcionando a detecção de mutações 
em oncogenes e genes supressores de tumor 
como, por exemplo, alterações nos genes 
BRCA1 e BRCA2, associados ao câncer de 
mama hereditário.

A PCR também causou um grande impacto 
no diagnóstico de doenças infecciosas. Isso 
é possível porque quase todos os patógenos, 
isto é, agentes causadores de doenças, tais 
como vírus, bactérias, fungos e outros para-
sitas, apresentam material genético, seja de 
DNA ou RNA; a única exceção são os prí-
ons (CARLI; PEREIRA, 2018). Assim, por 
meio de primers planejados para genes ex-
clusivos desses patógenos, é possível avaliar 
se estão presentes em determinada amostra 
biológica (sangue, fezes, urina, fluido cefalor-
raquidiano, entre outros). Considerando que 
a PCR permite detectar quantidades míni-
mas de material genético por meio da am-
plificação, o diagnóstico pode ser feito com 
precisão e alta sensibilidade. 

No passado, um método muito comum para 
o diagnóstico de microrganismos era basea-
do na coleta de uma amostra de sangue e seu 
depósito em placas de cultura, onde eles 
pudessem se reproduzir para posterior iden-
tificação. Contudo, essa abordagem só é pos-
sível para patógenos cultiváveis, porém nem 
todos são assim. Adicionalmente, esse proce-
dimento pode levar dias, caso o microrganis-
mo seja de multiplicação lenta, atrasando o 
diagnóstico e o início do tratamento. 

Note, porém, que a PCR é uma técnica rá-
pida (2-4 horas) e não requer o cultivo de 
microrganismos, superando, portanto, a es-
tratégia anterior. Assim, a PCR tem sido re-
gularmente utilizada para a identificação de 
agentes de doenças infecciosas, tais como a 
bactéria Mycobacterium tuberculosis (causa-
dora da tuberculose), vírus da imunodeficiên-
cia humana (AIDS), vírus da herpes simples, 
a bactéria Treponema pallidum (sífilis), vírus 
Papilomavírus humano (HPV), dentre mui-
tos outros. 

Evidência forense e perfil genético 

Outras áreas muito importantes para as 
quais a Genética tem contribuído são a ‘iden-
tificação de pessoas’ e a ‘determinação de pa-
rentesco’. A primeira é exemplificada pelos 
casos de investigação criminal, em que se 
deseja identificar a vítima ou o transgressor, 
com base em resquícios biológicos encontra-
dos na cena do crime (fios de cabelo, saliva, 
sêmen, sangue, entre outros). A segunda é 
tipicamente ilustrada pelos casos de disputas 
de paternidade, em que se deseja confirmar, 
ou rejeitar, a relação biológica entre indiví-
duos. 

A base de ambos os estudos é caracterização 
do perfil genético dos indivíduos envol-
vidos (Figura 5) e subsequente comparação 
com os supostos parentes ou então com o 
suspeito de um crime. O perfil genético de 
cada pessoa é gerado estudando-se determi-
nadas regiões do genoma que são hipervariá-
veis entre os indivíduos. Essa análise permite 
a identificação de uma ‘impressão digital de 
DNA’, que é única e exclusiva de cada cida-
dão, exceto entre gêmeos monozigóticos, 
pois carregam genomas idênticos. 

Placa de cultura: disco de 
plástico (ou vidro) contendo 
um meio rico em nutrientes, 
para cultivo de bactérias e suas 
posteriores identificações.

Perfil genético: conjunto 
específico de sequências de 
DNA de cada pessoa, que 
permite distinguir os indivíduos, 
tal como uma impressão digital.
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A PCR entra em cena como a técnica capaz 
de amplificar essas sequências hipervariáveis, 
tais como minissatélites, microssatélites e 
sequências contendo polimorfismos de nu-
cleotídeo único (SNPs), a partir de amos-
tras, residuais ou não, de material biológico. 
Ao se reconstruir o perfil genético a partir do 
sêmen do criminoso pode-se, por exemplo, 
compará-lo com o banco de dados genéticos 
da polícia, assim como verificar se o perfil de 
determinada criança é compatível com o do 
suposto pai.

Em especial, a PCR é útil também na iden-
tificação de vítimas de catástrofes em massa, 
a partir de corpos e restos humanos encon-
trados em acidentes e campos de batalha. 
O maior esforço desse tipo aconteceu após 
o ataque terrorista ao edifício The World 
Trade Center, em setembro de 2001. Mais 
de 10.000 amostras de restos mortais das 
vítimas foram comparadas com amostras de 
DNA obtidas em itens pessoais (como esco-
va de dente) fornecidas pelos familiares. Por 
meio dessas análises, cientistas forenses con-
seguiram identificar quase três mil vítimas.

Figura 5.
Determinação e comparação de 
perfis genéticos de diferentes 
indivíduos. À esquerda, imagem 
representativa de um gel de 
agarose contendo amplicons 
referentes a sequências 
hipervariáveis. À direita, 
interpretação esquemática 
do mesmo gel. Cada uma das 
quatro colunas verticais refere-
se a uma amostra de DNA. L: 
marcador de peso molecular, 
para comparação; SP: suposto 
pai; M: mãe e F: filho. Note 
que para cada indivíduo, três 
sequências hipervariáveis foram 
amplificadas, gerando dois 
alelos (fragmentos de DNA com 
comprimentos diferentes) para 
cada uma delas. Os alelos foram 
artificialmente coloridos (em 
azul, os paternos; em vermelho, 
os maternos) para facilitar a 
compreensão. Observe que 
o perfil genético do filho é 
compatível com o do suposto 
pai, pois seus alelos de origem 
paterna (azuis) têm tamanhos 
equiparáveis aos dos alelos do 
SP.

Estudo de ‘DNA antigo’

Uma das grandes vantagens da PCR é que 
uma sequência de DNA-alvo pode ser am-
plificada até mesmo quando o DNA estiver 
parcialmente degradado. Essa oportunidade 
abriu perspectivas para o estudo de DNA de 
antepassados e de animais extintos, falecidos 
há décadas ou até milhares de anos. 

Um exemplo curioso nessa área foi o estudo 
de múmias do Egito antigo, datadas entre 
1410-1324 a.C. Nessa pesquisa, por meio 
da PCR de microssatélites, foi possível tra-
çar o perfil genético e identificar membros da 
família do famoso faraó Tutancâmon. Esse 
governante egípcio foi coroado ainda quando 

criança e morreu em 1327 a.C, aos 19 anos 
de idade. A causa de sua morte, porém, era 
desconhecida e por muito tempo permane-
ceu em mistério. Contudo, os testes revela-
ram que a amostra biológica proveniente 
da múmia de Tutancâmon possuía também 
material genético (genes) específico do pa-
rasita Plasmodium falciparum, causador da 
malária. Em conjunto com análises médicas 
e radiológicas, esses resultados sugerem que 
a causa mais provável da morte do faraó se 
deu em decorrência de necrose óssea avascu-
lar e malária. Essa hipótese foi reforçada com 
a descoberta de bengalas e medicamentos na 
tumba de Tutancâmon.

Sociedade Brasileira de Genética 95

Genética na Escola – ISSN: 1980-3540



CONCEITOS EM GENÉTICA

O advento da PCR tem contribuído também 
para o avanço da paleobiologia, facilitando a 
reconstrução da história evolutiva de ani-
mais, assim como a determinação da relação 
evolutiva entre espécies extintas e espécies 
contemporâneas. Como exemplo, pode ser 
citado o parentesco próximo entre mamutes 
e elefantes, confirmado a partir da amplifica-
ção e sequenciamento do DNA provenien-
te de um fóssil de mamute encontrado no 
nordeste da Sibéria em 1986, datado entre 
33.750 e 31.950 anos.

Biotecnologia agrícola 

A indústria de biotecnologia agrícola faz uso 
da PCR em vários procedimentos, desde o 
desenvolvimento de produtos alimentícios 
até os testes de qualidade. 

Por exemplo, a PCR é empregada na detec-
ção de fitopatógenos de difícil identificação, 
tais como as bactérias Clavibacter michiga-
nensis ssp. michiganensis em sementes de to-
mate e Xanthomonas axonopodis pv. Phaseoli 

em sementes de feijão. Essa etapa compreen-
de uma das mais importantes no sistema de 
produção agrícola, pois o certificado de qua-
lidade desses materiais garante o sucesso da 
produção e a sustentabilidade das atividades 
relacionadas. Assim, a PCR possibilita in-
formar se determinado lote de sementes está 
contaminando ou não, propiciando a rápida 
comercialização de lotes sadios.

Adicionalmente, o uso da PCR permite ava-
liar a presença de transgenes em grãos e ali-
mentos processados, visando a identificação 
de organismos geneticamente modificados 
(OGMs), ou alimentos que contêm em sua 
composição algum OGM. Por exemplo, o 
gene ‘cry1A(b)’, da bactéria Bacillus thurin-
giensis, codifica uma proteína (toxina Bt) 
que é tóxica para herbívoros. Assim, plan-
tas transgênicas de algodão, milho e batatas 
contendo ‘cry1A(b)’ são resistentes a pragas, 
e podem ser identificadas via PCR, por meio 
da amplificação desse transgene, in natura ou 
em alimentos derivados dessas plantas. 
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VARIAÇÕES DA PCR

PCR em tempo real 

Embora a PCR convencional represente 
um importante salto tecnológico, seu prin-
cipal uso se restringe a análises qualitati-
vas (por exemplo, ‘amplificação ou não’ de 
DNA de um vírus), sendo sua aplicação 
muito limitada em estudos que requerem 
análises quantitativas, tais como a determi-
nação do número de cópias de DNA desse 
mesmo vírus em uma certa amostra. Essa 
quantificação é interessante, por exemplo, 
quando se deseja estimar o número de par-
tículas virais no sangue de um paciente, ou 
a abundância de material transgênico em 
determinado produto alimentício.

A limitação da PCR para análises quanti-
tativas ocorre porque a mensuração do am-
plicon ocorre apenas ao final da reação. Esse 
tipo de medição é problemática porque se 
a reação já tiver chegado à fase de platô, o 
valor aferido é incorreto (pois não há mais 
amplificação geométrica, como esperado).

Motivados por essa dificuldade, os pesqui-
sadores desenvolveram a ‘PCR em tempo 
real’ (qPCR), que propicia a mensuração da 
quantidade do amplicon presente ao longo 
de toda a reação, inclusive durante o perío-
do de amplificação geométrica, permitindo, 
por conseguinte, uma quantificação corre-
ta. Isto é possível por meio do uso de: (i) 
primers que emitem fluorescência quando 
incorporados ao amplicon e (ii) um termo-
ciclador capaz de fazer a leitura do sinal 
fluorescente durante todo o tempo.

Dessa maneira, os resultados obtidos usan-
do a qPCR promovem a ‘quantificação rela-
tiva’ de determinado gene em comparação a 
outro gene da amostra. Por exemplo: o gene 
MECP2 é expresso oito vezes mais que o 
gene ACTB, em determinado tecido (revis-
to em PEREIRA, 2018).

PCR digital 

Uma variação mais recente da técnica é a 
‘PCR digital’ (dPCR), que apresenta sen-

Diluição limitante: situação 
em que determinada amostra, 
após ser submetida a uma série 
de diluições, apresenta apenas 
uma molécula por determinado 
volume de interesse. Por 
exemplo: apenas uma molécula 
de DNA por microlitro.

sibilidade muito superior às PCRs conven-
cional e em tempo real, além de outorgar 
uma ‘quantificação absoluta’ do produto 
amplificado. Essa ultrassensibilidade é ba-
seada no princípio da ‘diluição limitan-
te’, que assegura à dPCR a capacidade de 
identificar uma única molécula de DNA 
mutante entre milhares de outras cópias 
sem essa alteração. Em termos práticos, um 
exemplo seria utilizar a dPCR para detec-
tar células tumorais, ou seja, portadoras de 
mutações, em quantidade muito reduzida, 
ainda quando o paciente se encontra em 
estágios iniciais da doença, sem sinais clí-
nicos. 

Adicionalmente, a dPCR é capaz de in-
formar o número exato de moléculas de 
DNA oriundas de um determinado pató-
geno (mensuração absoluta), garantindo 
acompanhar, minuciosamente, o avanço ou 
controle de uma infecção. Em conjunto, es-
sas características conferem à dPCR maior 
precisão e eficácia em análises de expressão 
gênica de células individuais, exames pré-
-natais, detecção de mutações raras e de 
DNAs de patógenos em baixas concentra-
ções em fluidos corporais (revisto em PE-
REIRA, 2018).

CONCLUSÕES
O impacto e o sucesso da PCR na ciência 
e na sociedade vão além da sua função pri-
mordial de amplificação do DNA, e se de-
vem também ao reduzido custo da técnica e 
sua contínua renovação. Trinta e seis anos 
após a sua invenção, a PCR sustenta-se 
como uma técnica atual e permanece como 
um pináculo da biologia molecular devido 
às suas elevadas especificidade, sensibilida-
de, reprodutibilidade e aplicabilidade.
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Câncer é um conjunto de doenças que apresen-
tam em comum características como células 

com proliferação aumentada e capacidade de inva-
dir outros tecidos. Na infância e adolescência (en-
tre 0-19 anos), ainda que raro, encontra-se entre as 
principais causas de mortalidade. Os esforços feitos 
por organizações mundiais na pesquisa do câncer 
pediátrico têm sido direcionados não apenas para 
aumentar a taxa de cura, mas também para desen-
volver tratamentos menos agressivos, uma vez que a 
toxicidade às células saudáveis é um dos principais 
problemas da terapia convencional, especialmente 
para um organismo em desenvolvimento. Sendo 
assim, compreender as bases de surgimento do cân-
cer no complexo contexto do crescimento é essen-
cial para programas de controle da doença, além de 
pautar a agenda de pesquisa visando melhorar diag-
nóstico e tratamento de pacientes pediátricos.

Toxicidade - A toxicidade é a 
capacidade que uma substância 
tem de causar efeitos adversos 
a um determinado organismo 
que tenha sido exposto a ela.
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INCIDÊNCIA DO CÂNCER NA INFÂNCIA

O câncer pediátrico é raro, correspondendo entre 2-3% de 
todos os tumores malignos registrados no Brasil. De 

acordo com relatório 2017 do INCA (Instituto Nacional de 
Câncer José Alencar Gomes da Silva), no Brasil o câncer já 
representa a primeira causa de morte por doença (8% do total) 
em crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. Os tipos mais co-
muns de câncer diagnosticados entre 0-14 anos são leucemias, 
seguidas por tumores do sistema nervoso central, linfomas, 
sarcomas de partes moles, neuroblastomas e tumores 
renais; entre 15 a 19 anos, os cânceres mais frequentes são lin-
fomas, seguidos por tumores do sistema nervoso central, leu-
cemias, câncer de tireoide e melanoma, gonadais (testicular 
e ovariano) e tumores extragonadais (tecidos que se originam 
de células germinativas pluripotentes e dão origem aos tecidos 
embrionários e extraembrionários; exemplos: tumores sacro-
coccígeos, retroperitoneais e mediastinais). A Figura 1 apre-
senta a prevalência dos diferentes tipos de câncer na infância 
de acordo com as faixas etárias. Um aspecto comum ao câncer 
infanto-juvenil é uma taxa de crescimento acelerada, que os 
torna mais responsivos aos tratamentos direcionados para cé-
lulas em proliferação.

Figura 1.
Prevalência dos tipos de 
câncer pediátrico (0-19 anos). 
Gráfico de prevalência dos 
tipos de tumores pediátricos 
na faixa etária de 0-19 anos. 
As leucemias e linfomas são 
os tumores mais frequentes, 
seguidos pelos tumores do 
sistema nervoso central e 
ósseos.

Tumores malignos - 
Composto por células com 
alta capacidade proliferativa 
e capazes de infiltrar tecidos 
vizinhos e colonizar outros 
órgãos, produzindo metástases.

Sarcomas de partes moles 
– Os sarcomas de partes moles 
são tumores malignos que têm 
origem em tecidos como os 
músculos e gordura. A grande 
maioria cresce e se desenvolve 
nos membros, porém podem 
acometer qualquer parte do 
corpo, desde cabeça e pescoço 
até tronco e órgãos internos.

Incidência - A incidência de 
câncer expressa o número de 
casos novos de câncer em uma 
população.

Linfomas – Câncer do sistema 
linfático.

Neuroblastomas – É um tipo 
de câncer que se desenvolve 
principalmente em crianças com 
menos de cinco anos de idade. 
Ele nasce a partir das células 
nervosas em várias partes do 
corpo, como pescoço, tórax, 
abdômen ou pélvis, mas é mais 
comum nos tecidos da glândula 
suprarrenal.

Leucemias – Um câncer que 
ocorre na formação das células 
sanguíneas (glóbulos brancos), 
dificultando a capacidade 
do organismo de combater 
infecções.

Melanoma - É um tipo de 
câncer que se desenvolve 
nos melanócitos, células 
responsáveis pela pigmentação 
da pele, considerado o subtipo 
mais grave de câncer de pele.

Prevalência - Usada em 
estatística e em epidemiologia, 
a prevalência pode referir-
se a número total de 
casos existentes em uma 
determinada população e em 
um determinado momento 
temporal.

SINAIS E SINTOMAS DO 
CÂNCER EM CRIANÇAS  
E ADOLESCENTES
Os primeiros indícios de câncer pediátrico 
podem ser sutis, por vezes se sobrepondo 
com sintomas de outras doenças comuns 
à infância. Apesar das variações conforme 

cada tipo de câncer, em geral, sinais de aler-
ta envolvem febre recorrente, sangramento, 
perda de peso, manchas ou nódulos de ori-
gem desconhecida, vômito e dor de cabeça 
ou no corpo (Figura 2). Por serem sintomas 
inespecíficos, não permitem associação dire-
ta com a possível localização do tumor, o que 
contribui para o atraso do diagnóstico. 
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De acordo com informações obtidas nos 
guias do INCA (Instituto Nacional do Cân-
cer) e GRAACC (Grupo de Apoio ao Ado-
lescente e à Criança com Câncer), alguns 
sinais clínicos podem apontar para tipos es-
pecíficos de câncer, sendo os principais:

• Leucemias: palidez, fadiga, alteração de 
comportamento, sangramentos ou man-
chas na pele de causa desconhecida, febre 
recorrente, dor generalizada (ossos e arti-
culações), inchaços dos órgãos internos.

• Tumores de sistema nervoso central: 
vômitos, dor de cabeça, alteração de com-
portamento, déficit motor e intelectual, 
convulsões, alterações visuais, macrocefa-
lia, letargia, hemiplegia, perda de peso.

• Linfomas: aumento/inchaço progressivo 
dos linfonodos, febre, perda de peso, sudo-
rese, alterações no hemograma (baixa con-
tagem de leucócitos, plaquetas, hemácias).

• Tumores oculares: reflexo ocular bran-
co/amarelado (“reflexo do olho de gato”), 
alterações visuais, dor de cabeça, vômito, 
deslocamento da massa ocular (olho pro-
jetado para fora).

• Massas abdominais: aumento do volume 
abdominal, dor abdominal recorrente, hi-
pertensão, fraqueza, alteração do hábito 
intestinal e urinário.

• Tumores ósseos: dor local, aumento re-
gional de partes moles, perda de peso, fa-
diga, dificuldade respiratória, sinais infla-
matórios.

• Tumores de partes moles: sintomas va-
riam conforme a localização do tumor, 
mas podem envolver inchaços, dores (ca-
beça, membros), sangramentos, vômitos, 
alteração da coloração da pele ou olhos e 
dificuldades de funcionamento do sistema 
excretor.

Figura 2.
Sinais e sintomas do câncer 
na infância. Os primeiros 
indícios de câncer pediátrico 
podem ser sutis e confundir o 
diagnóstico com outras doenças 
comuns à infância. Apesar das 
variações conforme cada tipo de 
câncer, em geral, sinais de alerta 
envolvem febre recorrente, 
sangramentos, perda de peso, 
manchas ou nódulos de origem 
desconhecida, vômito e dor de 
cabeça ou no corpo (Desenhos 
ilustrativos retirados do banco 
de imagens gratuito smart.
servier.com).

Letargia - Estado de profundo 
cansaço, fadiga, lentificação das 
funções motoras.
Hemiplegia - Condição em 
que há paralisia de um dos 
lados do corpo, esquerdo ou 
direito.
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POR QUE CRIANÇAS  
TAMBÉM TÊM CÂNCER? 
O câncer é caracterizado por células que 
adquirem características específicas, espe-
cialmente o aumento da capacidade prolife-
rativa, burlando mecanismos de controle e 
sinalizações supressoras de crescimento. As 
células cancerosas também são capazes de 
induzir a produção de novos vasos sanguíne-
os e são capazes de invadir tecidos vizinhos 
e colonizar tecidos distantes (processo deno-
minado metástase), originando novos tumo-
res no indivíduo. Estas características são ad-
quiridas por causa de mutações que ocorrem, 
ao acaso, em genes importantes envolvidos 
nos processos citados acima. Vale relembrar 
que alterações no material genético podem 
ser benéficas ou não para o organismo, pois é 
o DNA que carrega as informações necessá-
rias para a síntese de proteínas, e mudanças 
nesta estrutura podem resultar em uma pro-
teína modificada e não funcional. 

Durante a divisão celular, no momento da 
síntese da nova molécula de DNA, podem 
ocorrer modificações que fazem com que a 
cópia não seja idêntica à original. Em geral, 
as células de nosso corpo possuem sistemas 
de detecção e reparo de danos ao DNA, 
causados por agentes endógenos ou exter-
nos. Estes danos, se não corrigidos, geram 
mutações. Contudo, com o passar dos anos, 
o tempo de exposição a fatores ambientais 
que causam mutações, como radiação ultra-
violeta, tabagismo, consumo de álcool, assim 
como fatores mutagênicos endógenos, vão 
aumentando e, simultaneamente, os me-
canismos de reparo começam a falhar em 
decorrência do próprio envelhecimento. A 
combinação destes fatores leva, ao longo do 
tempo, ao acúmulo de mutações somáti-
cas que, eventualmente, propiciam o desen-
volvimento do câncer. 

Se os tumores desenvolvem-se a partir do 
acúmulo ao longo de décadas de muitas mu-
tações em células somáticas, alguns questio-
namentos podem ser, inicialmente, formula-
dos:

a) – por que crianças teriam câncer?

b) – como diferenciar a biologia do câncer 
de adultos e crianças?

c) – quais fatores ambientais poderiam es-
tar relacionados ao câncer pediátrico?

O primeiro questionamento tem a seguinte 
explicação: - as bases moleculares dos tu-
mores pediátricos são diversas daquelas de 
tumores de adultos, uma vez que o câncer 
pediátrico é uma doença do desenvolvimen-
to. Tumores pediátricos são intrinsecamente 
diferentes de tumores que se desenvolvem 
em adultos, principalmente pelos locais pri-
mários de acometimento e diferenças na ori-
gem histológica e comportamento clínico. 

Em sua maioria, os tumores pediátricos se 
assemelham às células precursoras do órgão 
acometido. Ou seja, existe a hipótese de que 
as células normais sofreriam algum tipo de 
erro durante a diferenciação celular (Figura 
3), provavelmente ainda na embriogêne-
se, que seria a origem do câncer. À medida 
que as células no embrião passam por repe-
tidos ciclos de crescimento e divisão, células 
localizadas em diferentes partes começam a 
assumir fenótipos distintos, sendo esse o 
processo de diferenciação. Cada tipo celular 
tem um conjunto próprio de genes expressos 
que colaboram para criar um tecido e/ou ór-
gão específico. 

Vale ressaltar que em crianças o organismo 
ainda está em desenvolvimento e, portanto, 
suas células já apresentam maior capacidade 
proliferativa. Caso ocorra uma alteração de 
sinalização nesse processo, isto pode resultar 
no impedimento da maturação e diferencia-
ção celular, hipótese de origem de alguns tu-
mores pediátricos. 

Para a segunda e a terceira questões, deve-se 
levar em conta que, para a maior parte dessas 
perguntas, ainda não há respostas. Entretan-
to, os pesquisadores concordam num ponto: 
- o primeiro passo seria tentar conhecer e 
reconhecer as alterações que ocorrem no ge-
noma dos tumores pediátricos.

Em tumores sólidos comuns de adultos, 
como aqueles derivados do cólon, mama, 
cérebro ou pâncreas, são identificadas em 
média entre 33 a 66 genes com mutações so-
máticas importantes para o início e progres-
são do câncer. Contudo, certos tipos de cân-
cer exibem um padrão muito diferente, com 
grande aumento do número de mutações; 

Origem histológica - Tecido 
no qual o câncer se originou.

Embriogênese - Processo de 
desenvolvimento do embrião 
durante a gestação.

Fenótipo - O fenótipo são as 
características observáveis ou 
caracteres de um organismo ou 
população, como: morfologia, 
desenvolvimento, propriedades 
bioquímicas ou fisiológicas e 
comportamento. O fenótipo 
resulta da expressão dos genes 
do organismo, da influência de 
fatores ambientais e da possível 
interação entre os dois.

Mutações somáticas - 
Mutações que ocorrem em 
células do corpo (exceto células 
germinativas) e que não serão 
transmitidas para a prole.

Genoma - conjunto de 
moléculas de DNA que contém 
toda a informação genética de 
um organismo.

Gene - Unidade fundamental 
da informação genética. Cada 
gene contém uma sequência de 
DNA específica necessária para 
a síntese de proteínas.
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neste extremo estão os melanomas e carci-
nomas de pulmão, que carregam um grupo 
muito maior de mutações somáticas, refle-
tindo o efeito de agentes mutagênicos poten-
tes, como: luz ultravioleta e dos componen-

tes químicos presentes na fumaça do cigarro, 
respectivamente. Tumores com mutações em 
genes de reparo de DNA também apresen-
tam grande número de mutações porque os 
danos ao DNA não são corrigidos.

Figura 3.
Hipótese de origem dos 
tumores pediátricos. Os 
tumores pediátricos não têm 
ainda a origem totalmente 
estabelecida, mas evidências 
indicam a ocorrência de falhas 
durante o processo normal 
de diferenciação ao longo 
do desenvolvimento fetal ou 
pós-natal. A parte superior 
da imagem indica o processo 
normal de diferenciação. Na 
parte inferior está indicado 
o possível processo de 
tumorigênese pediátrica, que 
pode ter início em órgãos e 
estruturas que são acometidos 
por alterações moleculares 
durante os processos de 
divisão e diferenciação celular 
em larga escala, comuns ao 
desenvolvimento e crescimento 
(Figura original - Desenhos 
ilustrativos retirados do 
SketchUp Pro 2019| 3D e do 
banco de imagens gratuito 
Genetics Stock Images And 
Stock Footage).

Os tumores pediátricos encontram-se no 
extremo oposto deste espectro mutacional: 
carregam um número muito menor de mu-
tações do que tumores de adultos. Devido ao 
curto período de desenvolvimento em com-

paração a tumores em adultos, o acúmulo de 
mutações nos tumores da infância é menor e, 
possivelmente, o câncer na infância apresenta 
em sua gênese uma carga menor de fatores 
ambientais (Figura 4).

Figura 4.
Fatores ambientais e 
genéticos. Principais fatores 
ambientais e genéticos 
relacionados aos cânceres 
pediátricos.

Tumorigênese - Do latim 
tumor (inchação) e génesis, 
(origem), significa literalmente 
origem do tumor– qualquer 
que seja, canceroso ou não.
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FATORES DE RISCO  
AMBIENTAIS E GENÉTICOS 
Atualmente, um fato amplamente reconhecido é que apenas 
uma minoria dos casos de câncer é causada por mutações 
germinativas, enquanto a grande maioria (cerca de 90%) 
ocorre num padrão chamado multifatorial, que é a combina-
ção da atuação de mutações somáticas e fatores ambientais. 
Devido ao complexo contexto em que ocorre o câncer infantil, 
é possível acrescentar mais informações a este questionamen-
to. Assim, podem ser relatados alguns aspectos e dados.

As estimativas indicam que entre 10-15% dos tumores pedi-
átricos seriam causados por mutações germinativas herdadas 
ou mutações novas (de novo, não presentes nos genitores) em 
genes de predisposição a câncer, como mutações no gene RB1 
originando o retinoblastoma familial, ou mutações no gene 
TP53 causando a síndrome de Li-Fraumeni, com susceti-
bilidade aumentada a muitos tipos de tumores, inclusive na 
infância. Interligar fatores genéticos e ambientais para com-
preender a origem de uma doença complexa é uma tarefa de-
safiadora, embora algumas peças deste quebra-cabeça possam 
ser encaixadas aos poucos.

Adicionalmente, a presença de anomalias congênitas 
como, por exemplo, craniossinostose; defeitos cardíacos e  
agenesias, são fatores de risco importantes associados à 
ocorrência de câncer na infância. Esse risco é maior no caso de 
defeitos congênitos decorrentes de alterações cromossômicas, 
como a ocorrência maior de leucemia em pacientes com sín-
drome de Down (trissomia do cromossomo 21) em compa-
ração à população geral.

Em alguns estudos são investigados o papel de eventos am-
bientais durante a gestação que poderiam estar relacionados 
de maneira causal ao desenvolvimento do câncer na infância/
adolescência. Dentre eles, podemos citar pré-eclâmpsia, 
sobrepeso materno pré-gestacional, tratamento para infertili-
dade, tabagismo, alcoolismo e uso de substâncias ilícitas pela 
mãe, intoxicações por algum componente químico, infecções 
virais ou bacterianas, baixo peso ao nascimento e prematuri-
dade. 

COMO A GENÉTICA  
PODE AJUDAR NO TRATAMENTO?
Em relação ao tratamento, a maioria dos tumores pediátricos 
segue um esquema de associação de quimioterapia e cirurgia. 
Alguns dos protocolos de tratamento incluem utilização de 
cisplatina, frequentemente em associação com doxorru-
bicina, duas substâncias com efeitos tóxicos para as células 
tumorais, mas também para células saudáveis. Assim, os tu-
mores são combatidos, mas os efeitos colaterais podem ser 
devastadores.

Mutações germinativas 
- Mutações que ocorrem 
nos gametas e que estarão 
presentes em todas as células 
do embrião formado por aquele 
gameta.

Retinoblastoma familial 
- Retinoblastoma é um câncer 
ocular que começa na parte 
de trás do olho (retina), 
principalmente em crianças. 
Uma em cada 3 crianças com 
retinoblastoma têm uma 
mutação da linha germinativa 
de um gene RB1, isto é, 
todas as células do corpo têm 
um defeito neste gene. A 
maioria dessas crianças (75%) 
desenvolveu essa mutação 
após a concepção. Os outros 
25% herdaram de um dos pais. 
Cerca de 90% das crianças 
que nascem com essa mutação 
germinativa do gene RB1 
desenvolvem retinoblastoma. 
Todos os retinoblastomas 
bilaterais são considerados 
hereditários, embora nem todos 
os retinoblastomas hereditários 
sejam bilaterais quando 
diagnosticados. Cada pessoa 
tem dois genes RB1, mas 
transmite apenas 1 para cada 
um de seus filhos (a criança 
adquire o outro gene RB1 do 
outro progenitor). A chance de 
um pai que teve retinoblastoma 
hereditário transmitir o gene 
mutante para o filho é de 50%. 
A maioria das crianças com 
retinoblastoma hereditário não 
tem um dos pais afetado, uma 
vez que a mutação do gene 
RB1 ocorre ainda no útero. 
Mas essas crianças terão um 
risco aumentado de transmitir 
a doença aos seus filhos. É por 
essa razão que é denominado 
retinoblastoma hereditário ou 
familial, embora nenhum dos 
pais da criança tenham tido a 
doença.

Síndrome de Li-Fraumeni 
- A síndrome de Li-Fraumeni 
é o nome dado à uma série de 
tipos de câncer, que possuem 
correlação genética, ou seja, 
são herdáveis, e não são 
causados exclusivamente por 
conta do ambiente. O padrão 
de herança é autossômico e 
dominante, ou seja, não há 
diferenças entre a herança entre 
homens e mulheres, e basta 
o indivíduo herdar um alelo 
mutado do gene TP53 que este 
está predisposto a manifestar os 
sintomas da doença.

Anomalias congênitas - 
Disfunções do desenvolvimento 
que ocorrem antes do 
nascimento, levando a 
malformações de órgãos ou 
estruturas da criança. Podem 
ocorrer por influência de 
fatores genéticos ou ambientais 
(hábitos maternos durante 
a gestação, ação de agentes 
infecciosos).

Craniossinostose - Também 
chamada estenose craniofacial 
é uma anomalia decorrente da 
fusão prematura das suturas 
craniais.

Agenesia - Atrofia de um 
órgão ou tecido por parada 
do desenvolvimento na fase 
embrionária.

Trissomia - Aumento do 
número de cópias de um 
cromossomo, de duas para 
três. Pode ocorrer por erros na 
segregação dos cromossomos 
durante o ciclo celular.

Pré-eclâmpsia - Complicação 
da gravidez caracterizada por 
hipertensão (aumento da 
pressão arterial).

Cisplatina - A cisplatina é 
um agente antineoplásico, 
citotóxico, relacionado com os 
alquilantes e desempenha um 
papel importante no tratamento 
de diversos tipos de câncer. 
A atividade antitumoral da 
cisplatina é atribuída à ligação 
ao DNA. O seu efeito citotóxico 
é, assim, causado pela inibição 
da transcrição e replicação, 
induzindo a apoptose.

Doxorrubicina - A 
doxorrubicina ou 
hidroxildaunorrubicina é 
um fármaco amplamente 
utilizado na quimioterapia. 
É um antibiótico da família 
das antraciclinas. Esses 
medicamentos não são como os 
antibióticos usados para tratar 
infecções. Eles alteram o DNA 
dentro das células tumorais para 
evitar que elas cresçam e se 
multipliquem.
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Com o avanço das tecnologias moleculares 
e de estudos genômicos, pesquisadores des-
cobriram que mutações em genes específi-
cos contribuem para o desenvolvimento de 
cânceres específicos. De acordo com tal co-
nhecimento, são desenvolvidos tratamentos 
buscando obter um dos efeitos a seguir: a) 
bloqueio dos sinais que incitam células can-

cerosas a crescer e se dividir; b) promoção 
de processos que resultem na morte natural 
dessas células; c) liberação de substâncias 
tóxicas especificamente nas células cance-
rosas para destrui-las (figura 5); as drogas 
desenvolvidas com base em mutações gené-
ticas específicas correspondem às chamadas 
terapias-alvo.

Figura 5.
Principais alvos das 
terapias personalizadas. Ao 
estudar as células cancerosas 
e como elas reagem ao 
ambiente, pesquisadores 
descobriram que mutações 
específicas contribuem 
para o desenvolvimento de 
cânceres específicos. Com 
esse conhecimento, eles estão 
desenvolvendo terapias que 
podem induzir apoptose das 
células tumorais; impedir a 
proliferação celular; impedir 
invasão e metástase; reforçar o 
sistema imunológico; impedir 
angiogênese (formação de 
vasos sanguíneos) - (Figura 
original - Desenhos ilustrativos 
retirados do SketchUp Pro 
2019| 3D e do banco de 
imagens gratuito Genetics Stock 
Images And Stock Footage).

Pediatric MATCH é um ensaio clínico 
americano de tratamento de câncer para 
crianças e adolescentes, de 0 a 21 anos de 
idade, através do qual está sendo testado o 
uso de terapias-alvo para pacientes pediátri-
cos com tumores sólidos avançados, tumo-
res cerebrais e histiocitoses. Neste estudo, 
pacientes que não respondem ao tratamento 
convencional são encaminhados para este en-
saio clínico, que é baseado nas alterações ge-
néticas encontradas em tais tumores. Todas 
as drogas são consideradas experimentais em 
crianças e adolescentes porque nunca foram 
antes testadas; entretanto, foram testadas e, 

em alguns casos, aprovadas para adultos, ten-
do demonstrado atividade contra alterações 
genéticas específicas. O MATCH pediátrico 
também ajudará médicos e pesquisadores a 
aprender mais sobre a frequência com que 
cânceres pediátricos carregam mutações em 
genes que podem ser alvo de medicamentos 
específicos e sobre a resposta dos pacientes 
a estes tratamentos. Também os ajudará a 
entender quais alterações genéticas ocorrem 
nos cânceres pediátricos que pioram ou re-
tornam após o tratamento padrão. A Figura 
6 ilustra como o MATCH funciona e para 
quais genes já existem terapias-alvo. 

Ensaio clínico - Estudo 
de investigação da eficácia e 
segurança da administração 
de medicamentos para o 
tratamento de determinada 
doença.

Histiocitoses - Refere-se 
a um número excessivo de 
histiócitos (macrófagos 
teciduais). O termo é 
normalmente usado para se 
referir a um grupo de doenças 
raras que compartilham esta 
característica comum.

Terapias-alvo - Tipo 
de tratamento que utiliza 
medicamentos capazes 
de identificar e atacar 
características específicas 
das células cancerígenas, 
bloqueando assim o 
crescimento e a disseminação 
do câncer.
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CÂNCER NA INFÂNCIA:  
UM PROBLEMA DE  
SAÚDE PÚBLICA? 
Embora os tumores na infância possam ser 
classificados como raros, apresentam grande 
importância do ponto de vista de saúde pú-
blica e alguns dos fatores a isso relacionados 
estão listados a seguir:

1- As estatísticas contam toda a história? 

A estimativa global de novos casos anuais 
de câncer infantil representa uma subes-
timativa reconhecida, atribuída à falta de 
registros de câncer na grande maioria dos 
países de baixa renda, registros incomple-
tos e/ou erros de diagnóstico. 

2- O câncer infantil tem fronteiras?

Em países desenvolvidos e em alguns 
países em desenvolvimento, como o Bra-
sil, o câncer representa a principal causa 
de morte não acidental entre crianças e 
adolescentes. Embora a mortalidade in-
fantil devido a doenças infecciosas tenha 
sido significativamente reduzida em todo 
o mundo, as mortes por câncer infantil 
estão aumentando. Os especialistas em 
saúde pública acreditam que essa taxa de 
aumento é motivo de preocupação.

3- O câncer infantil é curável?

Sim, mas há desigualdade e disparidade 
significativas nas taxas de sobrevivência 
entre os países. De fato, mais de 70% do 
câncer infantil é curável com os esquemas 
modernos de terapia. No geral, este au-
mento tem sido observado desde meados 
da década de 1970, quando a taxa de so-
brevida de cinco anos foi de aproximada-
mente 60%. Ainda assim, as taxas de so-
brevivência variam, dependendo do tipo 
de câncer e de fatores como a infraestru-
tura do sistema de saúde do país, a cultura 
médica e as condições socioeconômicas. 
Em países menos desenvolvidos, as taxas 
de sobrevivência são tão baixas quanto 
10-20%, o que significa que sobreviverão 
apenas 1-2 crianças de cada 10 que são 
diagnosticadas com câncer. Por outro 
lado, em países desenvolvidos, as taxas de 
sobrevivência podem ser de 80-90%. As 
razões para essa significativa desigualda-
de são: falta de informação sobre sinais 

Figura 6.
Pediatric match. Ensaio clínico 
americano de tratamento 
de câncer para crianças e 
adolescentes, de 0 a 21 anos de 
idade, que está testando o uso 
de medicamentos de precisão 
para pacientes pediátricos com 
tumores sólidos avançados. O 
match pediátrico está sendo 
realizado em cerca de 200 
hospitais infantis, centros 
médicos universitários e centros 
de câncer nos Estados Unidos 
que fazem parte do Children´s 
Oncology Group (COG). 
Neste estudo, pacientes com 
tumores que não respondem ao 
tratamento são designados para 
um tratamento experimental 
baseado nas alterações 
genéticas encontradas em 
seus tumores. As alterações 
genéticas são identificadas 
por meio do sequenciamento 
genômico (Figura original - 
Desenhos ilustrativos retirados 
do banco de imagens gratuito 
smart.servier.com e do banco de 
imagens gratuito Genetics Stock 
Images And Stock Footage).

precoces e sintomas de câncer infantil, 
diagnóstico tardio, diagnóstico incorreto, 
acesso difícil e/ou custos proibitivos de 
tratamento e medicamentos.

4- As crianças vão viver mais, mas viverão 
com qualidade?

Até a década de 70, a grande maioria das 
crianças portadoras de tumores faleciam. 
O objetivo do tratamento era alcançar a 
cura a qualquer preço e a maioria dos efei-
tos tardios não eram conhecidos pois a so-
brevida era baixa. Com o aumento das ta-
xas de cura, tem sido observado o impacto 
dos efeitos tardios relacionados ao trata-
mento na qualidade de vida dos adultos 
jovens. Os efeitos tardios do tratamento 
podem se manifestar mais precocemente 
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ou a longo prazo, dependendo do trata-
mento utilizado e da idade da criança ao 
ser exposta ao tratamento. A Sociedade 
Americana de Câncer publicou em 2017 
uma cartilha com os principais efeitos tó-
xicos decorrentes do tratamento (Ameri-
can Cancer Society – Late Effects of Chil-
dhood Cancer Treatment - https://www.
cancer.org/treatment/children-and-can-
cer/when-your-child-has-cancer/late-
-effects-of-cancer-treatment.html - acesso 
em maio de 2019). Os estudos mostram a 
ocorrência de atraso de desenvolvimento 
e déficits cognitivos em alguns pacientes. 
Além desses efeitos ligados à radioterapia, 
alguns, como os endocrinológicos (cres-
cimento e hipotireoidismo), podem não 
ser manifestados nos primeiros anos após 
o término do tratamento. Alguns efeitos 
provocados pela quimioterapia podem 
também se manifestar mais tardiamente 
como, por exemplo, insuficiência renal, 
cardiopatia e perda de audição. Adicio-
nalmente, os estudos ainda alertam para 
problemas de fertilidade e também de tu-
mores subsequentes. Além disso, os dados 
mostram que tumores raros apresentam 
uma sobrevida menor em até 5 anos e 
também após a idade de 40 anos, o que 
poderia ser explicado pelo desconheci-
mento da biologia tumoral e de tratamen-
tos mais específicos. 

Diversos estudos provenientes de cola-
borações internacionais vêm reforçando 

a importância de investimentos em pes-
quisas relacionadas ao câncer infantil. 
A associação de fatores que expliquem a 
tumorigênese parte de uma caracteriza-
ção das informações clínicas, anamnese 
familiar, e outras condições do paciente 
para futuras correlações com dados mole-
culares e genéticos, tudo isso visando um 
diagnóstico mais rápido e preciso, e me-
lhorias no tratamento. 
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Anamnese familiar – 
Anamnese (do grego ana, trazer 
de novo e mnesis, memória) é 
uma entrevista realizada pelo 
profissional de saúde ao seu 
doente, que tem a intenção 
de ser um ponto inicial para o 
diagnóstico de uma doença. No 
caso da familiar, é perguntado 
ao paciente sobre sua família 
e suas condições de trabalho e 
vida. Procura-se alguma relação 
de hereditariedade das doenças.
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Os elementos transpo-
níveis são segmentos 

genômicos móveis cujas alte-
rações podem ser transferi-
das para as futuras gerações, 
constituindo uma rica fonte 
de variação genética. Eles são 
responsáveis pela ocorrência 
de mutações em vários ge-
nes, muitas delas envolvidas 
com a domesticação de diver-
sas plantas. Na videira (Vi-
tis vinifera L.), as principais 
características da síndrome 
da domesticação incluem 
o surgimento do hermafro-
ditismo, o aumento do teor 
de açúcar e a variação da cor 
das bagas. De acordo com tais 
características é apresentada 
uma caracterização do retro-
transposon Gret1, elemento 
que altera a expressão de um 
dos genes responsáveis pela 
coloração das bagas em uva, 
chamado MybA. Também 
será discutido o papel dos ele-
mentos transponíveis na am-
pliação da diversidade gené-
tica e fenotípica, importantes 
para os processos de domesti-
cação e evolução das plantas. 

Síndrome da 
domesticação - A partir 
do surgimento da agricultura, 
espécies perderam algumas 
de suas características 
genéticas, morfológicas e 
comportamentais originais, 
pouco compatíveis com as 
necessidades humanas e 
adquiriram outras características 
que foram desde então 
conservadas.
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AS MUTAÇÕES E A  
DOMESTICAÇÃO DE PLANTAS
Apesar da existência de centenas de espécies de plantas que 
podem ser utilizadas para a alimentação humana, a civilização 
moderna depende de apenas algumas dessas espécies para a 
nutrição. Durante milhares de anos, muitas dessas plantas pas-
saram por um processo de seleção artificial não intencional 
que transformou, na maioria dos casos, ancestrais selvagens em 
descendentes domesticados de alto rendimento e adaptados às 
necessidades humanas. A expressão fenotípica dessas espé-
cies é controlada por genes que, apesar de serem estáveis, estão 
sujeitos a mudanças que permanecem no genoma por falhas 
nos sistemas de reparo durante a replicação do material genéti-
co, conhecidas como mutações. 

Por meio da reprodução dos organismos, os genes, mutantes 
ou não, podem recombinar, dando origem à variabilidade 
genética. A variabilidade é a matéria prima para a seleção, seja 
ela natural ou artificial. O balanço entre a seleção natural 
e os demais fatores evolutivos como a deriva genética e o  
fluxo gênico determinam quais as combinações de genes se-
rão propagadas às populações das diferentes espécies ao longo 
do tempo na natureza. 

Estudos indicam que existiu um período em que a espécie hu-
mana realizou uma pressão de seleção nas primeiras plantas 
que foram cultivadas em função de características mais atrati-
vas. Ao surgir um fenótipo de interesse, resultante de mutação, 
o homem selecionava, guardava as sementes e posteriormente 
propagava aquele material, utilizando os demais (aqueles que 
não possuíam o fenótipo de interesse) apenas para sua alimen-
tação. Nesse caso, de maneira artificial, foi o homem e não a 
natureza o agente da seleção, marcando o início da domestica-
ção das espécies.

Muitos cientistas acreditam que as mutações que ocorrem em 
regiões reguladoras de genes estão diretamente relacionadas às 
mudanças fenotípicas que contribuíram para a domesticação e 
diversificação em diversas espécies de plantas. Essas mutações 
podem ter origem por diversos eventos, tais como duplicações 
no genoma, inserções e deleções de bases, polimorfismos de 
um único nucleotídeo (SNP), inserções de elementos transpo-
níveis ou rearranjos cromossômicos em grande escala. 

O QUE SÃO ELEMENTOS 
TRANSPONÍVEIS? 
Os elementos transponíveis (Transposable Elements - TEs) são 
fragmentos de DNA que têm a capacidade de se mover e ser 
inserido em novas posições do genoma, muitas vezes fazen-
do cópias de si mesmo durante esse processo. Quando ativos, 
devido à sua mobilidade e capacidade de auto replicação, 
os TEs tornam-se abundantes, compondo a maior porção de 
DNA repetitivo em diversos genomas e sendo responsáveis 

Seleção artificial - Uso de 
metodologias e estratégias para 
melhoramento genético por 
meio da seleção de organismos 
com características desejáveis 
para se reproduzir; reprodução 
seletiva para testar a variação 
genética e covariação em uma 
população.

Expressão Fenotípica 
- Refere-se às propriedades 
físicas observáveis em um 
organismo; estas incluem a 
aparência, o desenvolvimento e 
comportamento do organismo; 
Fenótipo.

Mutações genéticas 
- Mudanças em diferentes 
escalas de uma sequência de 
ácidos nucléicos. As mutações 
incluem desde mudanças 
pequenas, como a substituição 
de um único nucleotídeo 
em uma sequência de DNA, 
até mudanças maiores como 
alterações na estrutura e 
número de cromossomos.

Recombinação - Processo 
pelo qual fragmentos do DNA 
são clivados e rearranjados para 
produzir novas combinações 
genéticas. Este processo cria 
diversidade genética relativa 
aos cromossomos, que refletem 
diferenças nas sequências de 
DNA de diferentes organismos.

Variabilidade genética 
- Diferenças genéticas que 
ocorrem naturalmente entre 
organismos da mesma espécie.

Seleção natural - 
Mecanismo evolutivo, proposto 
por Charles Darwin. Em razão 
dos recursos limitados no 
ambiente, os organismos com 
características hereditárias que 
favoreçam a sobrevivência e 
reprodução tendem a deixar 
mais descendentes do que os 
demais, o que faz com que 
essas características aumentem 
em frequência ao longo das 
gerações.

Deriva Genética - 
Flutuações aleatórias no 
número de variantes genéticas 
em uma população. A deriva 
genética ocorre quando a 
ocorrência de formas variantes 
do gene, chamadas de alelos, 
aumentam e diminuem por 
acaso ao longo do tempo. Essas 
variações na presença de alelos 
são medidas como alterações 
nas frequências alélicas.

Fluxo Gênico - O movimento 
de alelos entre populações 
previamente separadas 
causadas por acasalamento.

Auto replicação - Processo 
pelo qual uma molécula de 
DNA de fita dupla é copiada 
para produzir duas moléculas de 
DNA idênticas.
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por parte da variabilidade genética observada 
nos genomas de plantas.

Os TEs foram primeiramente descritos por 
Barbara McClintock em meados de 1940, 
durante estudos sobre quebras cromossômi-
cas em milho, que renderam a ela o prêmio 
Nobel de Fisiologia em 1983. Na época de 
sua descoberta, os TEs foram nomeados “ele-
mentos controladores”, por estarem relacio-
nados a alterações na expressão de genes que 
estivessem próximos aos locais de inserção 
dos mesmos. Hoje, sabe-se que eles podem 
constituir até 80% do DNA genômico de 
espécies como o milho e têm uma enorme 
influência na evolução e composição de ge-
nomas de plantas e animais. 

Os TEs são divididos em duas classes de 
acordo com os seus mecanismos de replica-
ção e transposição. Os elementos da classe 
I, também chamados de retrotransposons, 
utilizam um RNA intermediário cujo trans-
crito é utilizado como molde para um novo 
DNA, produzido através da atividade de uma 
transcriptase reversa. Após a produção, 
esse novo DNA é inserido no genoma hospe-
deiro por meio de uma enzima integrase ou 
endonuclease (Figura 1A). Esse mecanismo 
de transposição é também conhecido como 
copia-e-cola (copy-and-paste). Cada ciclo de 
replicação completo produz uma nova cópia, 
fazendo com que os retrotransposons sejam, 
muitas vezes, os principais contribuintes para 
a fração repetitiva em grandes genomas. 

Os retrotransposons podem ser divididos 
em cinco ordens: retrotransposons LTR 
(Long Terminal Repeat), LINEs (Long inters-
persed nuclear elements), DIRs (Dictyostelium 
Intermediate Repeat Sequence), PLEs (Pene-
lopes) e SINEs (Short Interspersed Nuclear 
Elements). Os elementos da ordem LTR 
diferem dos demais por possuírem longas 
sequências de nucleotídeos, chamadas re-
petições terminais longas (LTRs) em suas 
duas extremidades (5’ e 3’), que flanqueiam 
genes funcionais. Eles são os elementos en-
contrados com maior frequência em plantas, 
representando cerca de 35% das repetições 
do genoma de arroz, 41% do genoma de uva 
e 75% do genoma de milho. Tais achados su-
gerem que há uma correlação positiva entre 
o tamanho dos genomas e a quantidade de 
retrotransposons LTR. 

Os elementos transponíveis da classe II, 
também conhecidos como transposons de 
DNA utilizam uma transposase para  
excisar um DNA e inseri-lo em outros lo-
cais, processo também conhecido como cor-
ta-e-cola (cut-and-paste) (Figura 1B). A classe 
II contém duas subclasses que se distinguem 
pelo número de cadeias de DNA que são 
cortadas durante a transposição. A subclasse 
I compreende os elementos da ordem TIR 
(Terminal Inverted Repeats), caracterizados 
por suas repetições terminais invertidas de 
comprimento variável. Os Helitrons com-
preendem a subclasse II dos transposons de 
DNA, que se diferenciam dos demais quan-
to ao mecanismo de transposição que ocorre 
por meio de círculo rolante, juntamente 
com os Mavericks, que se movimentam via 
excisão de uma única fita de DNA seguida 
de replicação extracromossômica.

ELEMENTOS TRANSPONÍVEIS 
SÃO FONTE DE 
VARIABILIDADE GENÉTICA 
As atividades dos TEs nos genomas consti-
tuem uma importante fonte de variabilidade 
genética em plantas. A inserção desses ele-
mentos foi responsável pela ocorrência de 
mutações em 15% dos genes envolvidos com 
o processo de domesticação e diversificação 
em diversas plantas como arroz, cevada, mo-
rango e tomate. Embora a maior parte das 
atividades dos TEs não afete os fenótipos 
das plantas, há vários casos de associação 
com características relacionadas à domesti-
cação por meio da inserção dessas sequências 
móveis em genes ou em suas regiões regula-
doras. Isso já foi relatado em laranjas, onde a 
inserção de um retrotransposon no gene que 
confere a cor da polpa foi responsável pelo 
surgimento do mutante Ruby, dando origem 
à variedade de frutos com polpa avermelha-
da, conhecida como Blood Orange. 

Tanto inserções quanto outros rearranjos 
estruturais causados pela atividade de TEs 
podem fornecer uma rica fonte de diversida-
de fenotípica que pode ter sido selecionada 
durante o processo de domesticação, seja di-
retamente, por meio das mutações nos genes, 
ou indiretamente, por alterações na regula-
ção da expressão gênica. Um dos casos mais 
famosos envolvendo TEs e domesticação de 

Transcrito - Codificação de 
uma molécula de RNA a partir 
de uma molécula de DNA.

Transcriptase Reversa 
- enzima que polimeriza 
moléculas de DNA a partir de 
moléculas de RNA, o oposto 
do que comumente ocorre nas 
células.

Transposase - É uma 
enzima codificada por um 
gene presente em elementos 
transponíveis da classe II 
e que catalisa a reação de 
transposição, movimento do 
elemento para outra parte do 
genoma, por um mecanismo de 
corte e colagem.

Excisar - Cortar ou extrair.

Círculo rolante - Mecanismo 
de replicação unidirecional, 
quando apenas uma das fitas de 
DNA é usada como molde para 
formação de diversas cópias de 
si mesma.
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Em uvas, levantamentos realizados acerca 
da quantidade de TEs no genoma da espécie 
indicam que esses elementos têm prolifera-
do ativamente durante e após o processo de 
domesticação, contribuindo para a alta varia-
bilidade genética encontrada no genoma da 
uva domesticada. Assim, podemos observar 
que apesar de terem sido considerados por 
muito tempo DNA-lixo, as atividades dos 

TEs podem causar importantes modifica-
ções fenotípicas. As mutações ocasionadas 
por estes elementos nos genomas de plantas 
muitas vezes resultam em mudanças pouco 
prejudiciais a esses organismos, fazendo com 
que sejam transmitidas as próximas gerações 
ao invés de serem neutralizadas e corrigidas 
pelos sistemas reguladores. DNA-lixo - Termo utilizado 

para se referir a DNA genômico 
que não codifica proteínas, e 
cuja função, se tiver uma, não é 
bem compreendida.

Figura 1.
Classes dos elementos 
transponíveis. A) Mecanismo 
de Transposição “copia-e- 
cola”, que caracteriza os 
elementos transponíveis da 
classe I, também chamados 
de retrotransposons. B) 
Mecanismo de transposição 
“corta-e-cola”, que caracteriza 
os elementos transponíveis da 
classe II, também chamados de 
transposons de DNA. 

plantas é o do milho, organismo no qual es-
tes elementos foram observados pela primei-
ra vez. O gene tb1, primeiro relacionado com 
a domesticação e isolado na espécie, possui 
a inserção do TE chamado de Hopscotch, na 
região que regula a sua expressão. A transi-

ção da planta teosinto selvagem para o fenó-
tipo de milho atual é controlada, em grande 
parte, pelo aumento da expressão do gene 
tb1, que codifica proteínas responsáveis por 
reprimir o crescimento de hastes nas plantas 
de milho.
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O RETROTRANSPOSON 
GRET1 E A COR DAS  
BAGAS EM UVA
Acredita-se que a uva tenha sido domesti-
cada inicialmente no sudoeste da Ásia, du-
rante o período Neolítico. Dados genéticos 
obtidos por meio de estudos que utilizaram 
marcadores moleculares sugerem também 
a ocorrência de centros de domesticação 
na Itália e na região do Mediterrâneo Oci-
dental. Do ponto de vista arqueológico, a 
domesticação da videira é um evento difícil 
de ser documentado devido à dificuldade 
em discriminar restos de videiras silvestres e 
domesticadas, que diferem entre si principal-
mente pelo ponto de vista reprodutivo, sen-
do as videiras silvestres dióicas e alógamas, 
enquanto a maioria das cultivadas é herma-
frodita e autógama.

Vitis vinifera é a espécie de uva mais cultiva-
da no mundo, sendo utilizada principalmen-
te para produção de vinhos. Seus fenótipos 
incluem diversas cores de baga (preto, cinza, 
vermelho, rosa e branco), entretanto uma 
menor diversidade de cores é encontrada nas 
espécies selvagens. Dentre as 30 espécies de 
uva nativas da América do Norte, por exem-
plo, as cascas dos frutos são quase exclusiva-
mente de cor preta com relatos raros de tipos 
vermelhos ou brancos.

 A cor das bagas em uva é determinada pela 
quantidade de antocianinas na casca das fru-
tas. A síntese de antocianinas é controlada 
por um único lócus gênico, encontrado no 
cromossomo 2 do genoma da uva (o geno-
ma de uva é composto por um total de 19 
cromossomos) e constituído por um grupo 
de três genes. Entre eles encontram-se os fa-
tores de transcrição VvMybA1 e VvMybA2, 
funcionalmente envolvidos na pigmentação 
das bagas. Acredita-se que o lócus responsá-
vel pela cor das bagas em uva seja um gene 
relacionado com a domesticação, uma vez 
que o tamanho, a forma e a cor das bagas são 
traços fenotípicos, que podem ter sido tradi-
cionalmente selecionados por humanos, ao 
contrário de características como a forma das 
sementes que, provavelmente, não foi alvo de 
pressões seletivas na espécie. 

Estudos genéticos sugerem que uma grande 
proporção das mutações relacionadas à per-
da de cor em uva é causada pela presença de 
TEs nos genes. Kobayashi e colaboradores 
em 2004 foram os primeiros a isolar um TE 
no genoma da espécie, o chamado Gret1, e 
sugeriram que uma mutação induzida por 
este elemento no gene MybA1 poderia estar 
associada com a perda de pigmentação em al-
gumas cultivares. Considerando como exem-
plo a variedade Cabernet que produz frutos 
com casca preta, a inserção do Gret1 ocorreu 
na região promotora, o que causou a inibição 
da expressão do gene MybA1, dando origem 
à variedade Chardonnay, de bagas brancas 
(conhecidas por nós como uvas verdes). Um 
posterior rearranjo no Gret1 causou uma re-
versão desse cenário, fazendo com que o gene 
MybA1 voltasse a produzir antocianinas, po-
rém em menores concentrações, dando ori-
gem a frutos com bagas coloridas, como na 
variedade Ruby Okuyama (Figura 2).

Após a descoberta do elemento Gret1, pes-
quisadores desenvolveram marcadores mo-
leculares do tipo REMAP (Retrotranspo-
son-microsatellite amplified polymorphism) e 
IRAP (Inter-retrotransposon Amplified Poly-
morphism) a partir da sequência completa 
do retrotransposon Gret1. Com esses marca-
dores, eles estimaram a distribuição do ele-
mento no genoma das variedades estudadas e 
perceberam que o número de cópias do Gret1 
estava associado à cor dos frutos em uva. Essa 
informação foi confirmada em 2008, por um 
estudo onde foram analisadas 22 espécies de 
uvas selvagens, utilizando marcadores mo-
leculares. Os acessos coloridos e selvagens 
mostraram um baixo número de cópias de 
Gret1 quando comparados às variedades co-
loridas e domesticadas, enquanto o número 
de cópias elevado estava presente em acessos 
brancos de todas as espécies, independente-
mente do nível de domesticação. 

Um modelo que pode explicar esses resultados 
se dá pela hipótese de que a proliferação do 
elemento Gret1 nos genomas de uva aumen-
tou a probabilidade do surgimento de novos 
fenótipos, gerando a variabilidade necessária 
para a ocorrência da seleção artificial durante 
o processo de domesticação da espécie. 

Lócus gênico - Região 
genômica que possui genes.

Dióicas - Espécies que 
apresentam indivíduos de sexos 
diferentes.
Alógama - Realização de 
fecundação cruzada (que 
envolve dois indivíduos), 
preferencialmente.

Hermafrodita - Flores 
que apresentam tanto órgão 
masculino quanto feminino.
Autógama - Realização, 
preferencialmente, de 
autofecundação (não necessita 
de outro indivíduo para 
reprodução).

Antocianinas - Qualquer 
dos glicosídeos presentes nos 
pigmentos vermelhos, azuis ou 
violetas de folhas, frutos ou 
flores de vegetais.
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ESTRUTURA DO 
RETROTRANSPOSON GRET1
O Gret1 é um retrotransposon da ordem 
LTR e família Ty3-Gypsy. Esse elemento 
contém 10.422 pares de bases (pb), sen-
do 824 pb de uma LTR na extremidade 5’; 
8.774 pb de uma região interna e 824 pb de 

uma LTR na extremidade 3’. As sequências 
das duas regiões LTR diferem em apenas 
quatro nucleotídeos, sugerindo um evento de 
inserção relativamente recente. Ele foi detec-
tado, primeiramente no alelo VvMybA1a do 
gene MybA1. No alelo VvMybA1b, o Gret1 
estava ausente, deixando para trás apenas a 
sua 3'-LTR flanqueada por 5 pb. 

Figura 2.
Esquema de surgimento das 
uvas com bagas de cor branca 
(Chardonnay) a partir da 
inserção do retrotransposon 
Gret1, e baga colorida (Ruby 
Okuyama) a partir do rearranjo 
do Gret1, restando apenas 
a estrutura LTR terminal 
(representado pelo triângulo 
laranja).

Figura 3.
Estrutura do retrotransposon 
Gret1. As regiões em azul 
representam as estruturas LTR. 
Em amarelo está representada a 
região interna do elemento.
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CONCLUSÃO
Os elementos transponíveis são unidades ge-
néticas móveis que exibem ampla diversida-
de em sua estrutura e mecanismos de repli-
cação. Ocupam uma grande fração de muitos 
genomas eucarióticos e seu movimento re-
presenta um importante fator que molda os 
genomas dos organismos, em especial o das 
plantas. Assim, esses elementos podem estar 
envolvidos no surgimento de novas caracte-

rísticas morfológicas, como é o caso das co-
res das bagas da videira, além de contribuir 
como matéria-prima para a evolução, que 
é a variabilidade genética. Assim, o estudo 
detalhado dos elementos transponíveis nas 
diferentes espécies tem contribuído tanto na 
compreensão do surgimento de diferentes 
fenótipos e características genômicas quanto 
para o entendimento da dinâmica evolutiva 
nos vários grupos taxonômicos.
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Saccharomyces 
pastorianus:  

a levedura híbrida  
que deu origem  
às cervejas lagers
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O consumo de cerveja faz parte do dia-
-a-dia de grande parte da população 

adulta brasileira, de forma que as cervejas 
do tipo lager (no qual se inclui o estilo Pil-
sen) permanecem sendo as mais consumi-
das. As cervejas do tipo lager são obtidas 
a temperaturas entre 8 e 15°C, por meio 
de um processo de fermentação conduzi-
do por leveduras da espécie Saccharomyces 
pastorianus. A herança genética desta es-
pécie provém da já conhecida S. cerevisiae 
e da recém-descoberta S. eubayanus. As 
leveduras do tipo lager subdividem-se em 
dois grupos: Saaz e Frohberg. Suas caracte-
rísticas são reflexos das diferentes propor-
ções dos genomas provenientes de S. cere-
visiae e S. eubayanus entre os dois grupos.
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O início da produção da cerveja remonta ao período Neo-
lítico e desde então, a bebida tem apresentado diversos 

papéis sociais ao longo da história. Dentre suas várias utili-
zações, destacam-se seu uso como oferenda em cerimônias 
religiosas, como salário em sociedades antigas e como fonte 
nutritiva de água de boa qualidade em tempos de escassez. O 
consumo da bebida é extremamente popular, tornando sua 
produção rentável e possibilitando impactos positivos na eco-
nomia. Dados de 2016 indicam que o brasileiro consome, em 
média, 60,7 litros de cerveja ao ano, enquanto na República 
Tcheca o consumo gira em torno de 143 litros.

De forma geral, a fabricação da cerveja pode ser dividida em 
quatro etapas principais: brassagem, fervura, resfriamento 
e fermentação. A brassagem consiste no processo pelo qual 
o amido contido nos grãos de malte é convertido (por ação 
das enzimas também contidas nos grãos) em açúcares fermen-
táveis, tais como maltose e glicose. Nesta etapa, os grãos de 
malte são mergulhados em água numa temperatura que favo-
reça a atividade das enzimas presentes (entre 65 e 68°C) que 
transformam as moléculas de amido do malte em açúcares 
menores, possibilitando sua posterior fermentação. O líquido 
doce obtido contendo os açúcares fermentáveis é chamado de 
mosto. Após a brassagem, o mosto é fervido por pelo menos 
uma hora e nele se adiciona o lúpulo, responsável pelo amar-
gor e aroma da cerveja. Ao final da fervura, o mosto é resfriado 
para possibilitar um ambiente adequado para a adição das le-
veduras, responsáveis pela fermentação dos açúcares obtidos. 

As leveduras são organismos unicelulares eucarióticos perten-
centes ao reino Fungi, cujas espécies mais importantes para 
este tipo de produção pertencem ao gênero Saccharomyces. 
Diferentes cepas influenciam em diversos parâmetros como 
aroma e teor alcoólico, possibilitando a produção de diversos 
estilos de cerveja. As leveduras consumirão os açúcares produ-
zidos durante a brassagem, convertendo-os em gás carbônico, 
álcool e outros compostos de sabor, típicos da cerveja.

As cervejas lagers representam o tipo mais conhecido e con-
sumido desta bebida, sendo o estilo Pilsen seu principal re-
presentante. A espécie Saccharomyces pastorianus promove o 
processo fermentativo deste tipo de cerveja, caracterizada por 
se realizar a temperaturas mais baixas (entre 8 e 15°C) e pela 
decantação da levedura (Tabela 1).

Tabela 1.
Principais diferenças entre 
leveduras ale e lager. *O 
tipo de fermentação “alta” e 
“baixa” referem-se à posição 
que as leveduras fermentadoras 
localizam-se no fermentador, 
na parte superior ou inferior, 
respectivamente.

Malte - grão germinado de um 
determinado cereal. Durante 
a maltagem, o cereal (cevada, 
por exemplo) é umedecido e 
começa a germinar. Quando 
as radículas crescem, o grão é 
seco, para que o processo seja 
cessado, e em seguida torrado. 
Os grãos maltados são ricos em 
enzimas e produzem grandes 
quantidades de açúcares 
fermentáveis.

Mosto - meio no qual ocorre 
a fermentação. Na produção 
de cerveja, consiste no líquido 
contendo açúcares resultantes 
da brassagem, no qual a 
levedura será inoculada.

Lúpulo - são as flores cônicas 
da planta fêmea de uma 
trepadeira, Humulus lupulus. 
Essas flores são desidratadas e 
adicionadas durante a produção 
da cerveja para dar amargor, 
sabor e aroma.

Cepa - termo utilizado 
para se referir a variações 
de uma mesma espécie de 
microrganismos. Nos casos 
em que uma espécie sofre 
mutações ou se adapta a 
novas condições ambientais, 
seus descendentes podem 
formar uma nova cepa, porém 
mantendo semelhanças 
morfológicas e/ou fisiológicas 
com seu ancestral.

Lager - tipo de cerveja 
obtida a temperaturas entre 
8 e 15°C, cuja levedura 
utilizada para fermentação 
do mosto (Saccharomyces 
pastorianus) deposita-se ao 
fundo do fermentador durante 
o processo.

Pilsen - estilo de cerveja 
lager, originária da cidade 
tcheca homônima, com cor 
entre palha e dourado-escuro, 
apresentando colarinho branco 
e duradouro. Este estilo é o 
mais comum entre as cervejas 
comerciais brasileiras.

Características Leveduras Ale Leveduras Lager

Tipo de fermentação "Alta*" "Baixa*"

Espécie principal S. cerevisiae S. pastorianus

Temperatura de fermentação 18-22°C 8-15°C

Temperatura máxima de crescimento celular ≥ 37°C < 34°C

Fermentação de melibiose Não fermentam Fermentam

118 Genética na Escola  |  Vol. 14  |  Nº 2  |  2019



O GRUPO  
Saccharomyces sensu stricto
As espécies de leveduras de maior interesse 
econômico do gênero Saccharomyces encon-
tram-se reunidas dentro do grupo Saccha-
romyces sensu stricto de acordo com a sequên-
cia de RNA ribossômico e com o tamanho 
e estabilidade do genoma mitocondrial. A S. 
cerevisiae encontra-se inserida no grupo Sac-
charomyces sensu stricto, que também é com-
posto por outras espécies próximas como a S. 
bayanus, S. paradoxus e S. pastorianus. 

Enquanto a S. cerevisiae contribui para a 
produção de bebidas alcoólicas (cervejas e 
vinhos), pães e biomassa, a levedura híbrida 
S. pastorianus (syn. carlsbergensis) contribui 
exclusivamente para fermentações de cerve-
jas do tipo lager. A S. bayanus representa um 

nicho de levedura industrial menos relevante 
na produção de vinhos, podendo ser encon-
trada em fermentações a temperaturas mais 
baixas que as aplicadas utilizando S. cerevi-
siae (Tabela 1). A S. bayanus é predominante 
ao final das fermentações naturais de vinho 
devido à sua tolerância a altas concentrações 
de etanol. A quarta espécie citada desse gru-
po, S. paradoxus, diferencia-se por não ser 
“domesticada” (ou seja, por não ser utilizada 
pelo homem por meio da seleção e reprodu-
ção sucessiva de culturas com características 
desejáveis), sendo encontrada na natureza 
em árvores de folhas largas, solos e inse-
tos. Também fazem parte do grupo Saccha-
romyces sensu stricto as espécies S. cariocanus, 
S. kudriavzevii, S. mikatae, S. aboricoluse, S. 
eubayanus, que não são utilizadas industrial-
mente.
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PRINCIPAIS ESPÉCIES  
DE LEVEDURAS DO 
PROCESSO CERVEJEIRO
As leveduras utilizadas em processos cer-
vejeiros são atualmente divididas em dois 
grandes grupos: leveduras de cervejas ale 
(S. cerevisiae) e leveduras de cervejas lager 
(S. pastorianus syn. carlsbergensis). Tradicio-
nalmente, as ale caracterizam-se como leve-
duras de alta fermentação, pois se mantém 
na superfície do líquido durante o processo 
enquanto as lagers são leveduras de baixa fer-
mentação, assim denominadas por se mante-
rem no fundo do fermentador (tradução dú-
bia do termo em inglês Bottom Fermenting) 
e formando apenas uma pequena camada de 
superfície. Atualmente, esta distinção não é 
tão útil, visto que muitas cepas de leveduras 
utilizadas na produção de ales também pos-
suem a capacidade de decantar e se manter 
ao fundo do fermentador.

A classificação formal das leveduras cervejei-
ras tem mudado significativamente ao longo 
do tempo, de forma que, no passado, tanto 
leveduras usadas na produção de cerveja ale 
quanto na de cerveja lager, eram caracteriza-
das como variantes de S. cerevisiae. Como as 
cepas apresentavam diversas diferenças ge-
néticas e fisiológicas, a separação destas es-
pécies passou a ser proposta. Como caracte-
rísticas divergentes entre as mesmas, podem 
ser citadas a habilidade em fermentar meli-
biose (que é convertida em galactose e glico-
se por atividade enzimática que não ocorre 
nas cepas ale) e suas temperaturas máximas 
de crescimento (cujo limite para as lagers é 
de 34°C). As principais características que 
diferenciam as leveduras ale e lager são apre-
sentadas na Tabela 1.

Devido à produção e ao consumo crescentes 
de cervejas artesanais, um terceiro tipo de 
levedura vem ganhando importância econô-
mica. Trata-se das leveduras do gênero Bret-
tanomyces, ou Brets, como são conhecidas na 
indústria. Estas são utilizadas na produção 
do estilo lambic, de origem belga, e que his-
toricamente consistia na fermentação espon-
tânea do mosto promovida por leveduras 
selvagens, ou seja, por leveduras naturais do 
ambiente. As Brettanomyces spp. são conside-
radas contaminantes devido à sua capacidade 

de produzir aromas fenólicos (consequência 
da formação de fenóis voláteis) e ácido acé-
tico, ambas características indesejáveis na 
produção de diversos estilos de cerveja. Ape-
sar desta visão negativa à qual estas espécies 
historicamente foram associadas, os sabores 
e aromas obtidos pelos produtos de suas fer-
mentações têm sido explorados na fabricação 
de cervejas com características mais ácidas. 

HERANÇA GENÉTICA  
DA S. pastorianus
Por muito tempo, os processos cervejeiros 
basearam-se na produção de cervejas do 
tipo ale, utilizando cepas de S. cerevisiae cuja 
fermentação ocorre a temperaturas relativa-
mente mais altas. Somente a partir do século 
XV as lagers passaram a existir como estilo 
de cerveja, tornando-se mais populares no 
século XIX.

O advento da produção de cervejas lagers 
com cepas puras de levedura remonta ao 
final do século XIX, por meio do trabalho 
de Emil Christian Hansen, no Laboratório 
Carlsberg em Copenhagen. Hansen isolou 
quatro cepas distintas a partir da cultura de 
leveduras da cerveja lager Carlsberg. Des-
sas, apenas uma se mostrou adequada para 
a fermentação da cerveja, sendo então cha-
mada de “CarlsbergYeast No. 1” e introduzida 
na cervejaria homônima para uso em esca-
la industrial no dia 13 de maio de 1883. A 
“CarlsbergYeast No. 1” foi então nomeada S. 
carlsbergensis e atualmente é conhecida como 
S. pastorianus.

O sequenciamento genético de cepas ale 
e lager tem mostrado que a S. pastorianus 
primitiva consistia em um híbrido alote-
traploide criado pela fusão da S. cerevisiae 
com a levedura contaminante S. eubayanus, 
(uma espécie de Saccharomyces criotolerante 
que até 2011 era desconhecida, recebendo 
esta nomenclatura devido à sua semelhança 
com a S. bayanus, que por sua vez consiste 
num híbrido da S. eubayanus, S. uvarum e S. 
cerevisiae). 

Pesquisadores propuseram um modelo em 
que a hibridização da levedura diplóide S. 
eubayanus com uma cepa de S. cerevisiae do 
tipo ale também diplóide gerou a levedura 
alotetraplóide S. pastorianus. A domestica-

Alotetraploide - termo 
utilizado para descrever um 
organismo que possui quatro 
conjuntos de cromossomos 
idênticos (4n) provenientes de 
espécies diferentes.

Melibiose - dissacarídeo que, 
quando hidrolisado pela enzima 
a-D-galactosidase, converte-
se em galactose e glicose, 
possibilitando sua fermentação.

Ale - tipo de cerveja produzida 
a temperaturas entre 18 e 
22°C, cujas leveduras utilizadas 
emergem à superfície do mosto 
durante a fermentação.
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Figura 1.
Descendência de cepas de 
Saccharomyces bayanus a partir 
do ancestral S. pastorianus. S. 
pastorianus ancestral é uma 
cepa híbrida, que pode ter 
hibridado com S. uvarum.

ção impôs uma forte pressão seletiva e ex-
tensa reorganização genômica, de forma que 
os organismos descendentes domesticados 
tornaram-se geneticamente distintos de seus 
ancestrais encontrados na natureza, resul-
tando na criação de um híbrido com grande 
capacidade fermentativa, característica da S. 
cerevisiae, e com tolerância a baixas tempera-
turas assim como a S. eubayanus.

Ainda segundo este modelo, as cepas híbridas 
de S. pastorianus podem ter sido as progeni-

toras de diversas cepas híbridas de S. bayanus, 
frequentemente verificadas como contami-
nantes em processos fermentativos, através 
de eventos de hibridização adicionais envol-
vendo cepas de S. uvarum. A análise genômica 
das cepas de S. bayanus mais conhecidas, CBS 
380 e NBRC1948, mostram que a parte de 
seu genoma não pertencentes a S. cerevisiae 
correspondem a 67% de S. uvarum e 33% de 
S. eubayanus, e 37% de S. uvarume 63% de S. 
eubayanus respectivamente. (Figura 1).
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OS GRUPOS  
SAAZ E FROHBERG
As cepas de S. pastorianus têm sido estudadas 
e divididas em dois grupos: Saaz e Frohberg, 
nomeados de acordo com as regiões da Boê-
mia e Alemanha onde foram inicialmente 
utilizadas. Estes dois grupos, apesar de se ca-
racterizarem pela fermentação em baixas tem-
peraturas, apresentam diferenças em diversos 
outros aspectos. O grupo Saaz, também cha-
mado de Grupo Híbrido 1, é conhecido por 
apresentar alta floculação, porém menor 

capacidade de fermentação quando compa-
rado ao grupo Frohberg (ou Grupo Híbrido 
2), que por sua vez é composto por cepas 
menos floculentas porém altamente fermen-
tativas. Pesquisas sugeriram que ambos os 
grupos apresentavam capacidades similares 
de fermentação de glicose e maltose, porém 
diferiam em relação ao uso de maltotriose e 
por diferenças no genoma. As diferentes ca-
racterísticas observadas entre os dois grupos 
de leveduras do tipo lager estão paralelamente 
ligadas às diferenças de seus genomas, confor-
me comparação apresentada na Figura 2.

Figura 2.
Caracterização básica e 
comparação entre as cepas 
de S. pastorianus dos 
Grupos Híbridos 1 (Saaz) e 2 
(Frohberg), responsáveis pela 
fermentação de cervejas do tipo 
lager.

Assim, segundo os estudos de Dunn e 
Sherlock (2008), o ancestral do Grupo 
Saaz é resultado do cruzamento entre um 
esporo de uma S. cerevisiae do tipo ale ha-
plóide e um esporo de S. eubayanus haplói-
de, produzindo um híbrido diplóide de S. 
pastorianus (Figura 3a). Devido à perda de 
uma porção considerável do DNA oriun-
do da S. cerevisiae (cromossomos VI e VII, 
assim como partes do IX, XIII e XV), a 
proporção de DNA derivada da S. eubaya-
nus tornou-se maior, fazendo com que as 

características pertencentes a esta última 
prevalecessem. Em comparação, a forma-
ção do ancestral do Grupo 2 é derivada de 
um cruzamento entre uma célula diplóide 
de S. cerevisiae e uma célula haplóide de 
S. eubayanus, criando um genoma híbrido 
com maior proporção de DNA oriundo 
da S. cerevisiae (Figura 3b). Mesmo as ce-
pas atuais, após consideráveis perdas des-
te sub-genoma, continuam apresentando 
uma quantidade maior de DNA do ances-
tral S. cerevisiae.

Floculação - fenômeno 
apresentado por leveduras, as 
quais se unem em agregados 
chamados flocos, constituídos 
por várias células.
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Figura 3.
(a) Formação do ancestral do 
Grupo 1 – Saaz e (b) formação 
do ancestral do Grupo 2 – 
Frohberg.

O recente sequenciamento genético de cepas 
de S. pastorianus, espécie característica do es-
tilo lager, demonstra que sua origem deriva 
da própria S. cerevisiae, além da recém des-
coberta S. eubayanus, da qual as cepas lager 
herdam a capacidade fermentativa a tempe-
raturas mais baixas.

Dois grupos são identificados dentre as ce-
pas de leveduras lager, de forma que o Grupo 
1 (Saaz) possui maior proporção de DNA 
oriundo da S. eubayanus e, consequentemen-
te, apresenta maior capacidade de floculação 
quando comparado às cepas pertencentes ao 
Grupo 2, que por sua vez possuem maior 
proporção de DNA da ancestral S. cerevisiae, 
apresentando sua alta capacidade fermenta-
tiva.
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As principais espécies de leveduras utili-
zadas nos processos cervejeiros podem ser 
encontradas no grupo Saccharomyces sensu 
stricto. Historicamente, a espécie S. cerevisiae 
foi a protagonista deste tipo de produção, 
que até o século XV baseava-se na fabrica-
ção de cervejas ale. As temperaturas ótimas 
de fermentação apresentadas pelas leveduras 
do tipo ale e lager são o parâmetro mais rele-
vante para sua diferenciação.
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Neste manuscrito demonstramos, de forma 
interdisciplinar, a utilização de material di-

dático para realizar o ensino de heredogramas e 
a transmissão de caracteres entre indivíduos de 
uma linhagem familiar, tendo como exemplifica-
ção e base a obra Cem Anos de Solidão (Cien Años 
de Soledad), publicada em 1967 pelo novelista co-
lombiano Gabriel García Márquez (1927-2014). 
Esta é uma obra-prima do Autor, o qual foi con-
templado, em 1982, com o prêmio Nobel de Li-
teratura. O estilo realismo fantástico é utilizado 
para narrar a história, que se passa no vilarejo de 
Macondo, em torno da linhagem familiar do ca-
sal Úrsula e José Arcadio Buendía.
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A OBRA  
CEM ANOS DE SOLIDÃO

Os temas incesto, corrupção, morte e trai-
ção, são abordados na obra a partir da 

perspectiva do realismo fantástico, segmento 
literário que mistura o real com o surreal ou 
sobrenatural. O título do livro faz referência 
à solidão que acompanha os descendentes da 
família Buendía ao longo de 100 anos.

No romance, o vilarejo Macondo foi funda-
do pelo casal Úrsula e José Arcadio Buendía 
após se casarem e fugirem do local em que 
viviam devido a um assassinato cometido 
por José Arcadio. Durante os primeiros anos 
do casamento, Úrsula evita o marido, José 
Arcadio, que é seu primo, temendo gerar um 
descendente com “rabo de porco”. Tal carac-
terística física aparecera na família, fruto de 
relação consanguínea da geração anterior. 
No entanto, após certo tempo, Jose Arcadio 
revolta-se contra a situação matrimonial e, 
finalmente, convence a mulher a ter filhos. 
Assim, Úrsula concebeu, com um suspiro de 
alívio, três crianças sem rabo de porco: José 
Arcadio, Aureliano e Amaranta. A história 
desenrola-se através das aventuras “surreais” 
dos descendentes de 7 gerações da família 
Buendía. 

Úrsula, a personagem centenária, acompa-
nha as gerações de seus herdeiros. A família 
Buendía é marcada por relações consanguí-
neas, traições, amores não correspondidos, 
tragédias e eventos sobrenaturais. A família, 
que conquistou o poder e um espaço signi-
ficativo na comunidade, aos poucos se torna 
decadente, assim como o vilarejo Macondo, 
perdendo seus bens e seu prestígio. A famí-
lia Buendía é extinta em sua sétima geração, 
quase ao mesmo tempo que o vilarejo, com o 
nascimento de um bebê com rabo de porco, 
fruto de relação consanguínea. A mãe, Ama-
ranta Úrsula, falece durante o parto. O pai, 
Aureliano Babilônia (sobrinho de Amaran-
ta), enlouquece e o bebê, indefeso, é carrega-
do pelas enormes formigas que há muito to-
mavam de assalto o velho casarão da família.

PRÁTICA PEDAGÓGICA
Propomos a aplicação de uma prática inter-
disciplinar, para o ensino médio, através do 
material didático Uma História de Heredo-

grama em Cem Anos de Solidão, com a atua-
ção de três disciplinas, Português/Literatu-
ra, Matemática e Biologia. 

- Intervenção na disciplina 
Português/Literatura

A prática pedagógica tem início com a dis-
ciplina Português/Literatura. O professor 
aborda, inicialmente, o cenário literário e po-
lítico em que o Autor encontrava-se inseri-
do, sendo esta abordagem necessária para os 
alunos entenderem a relação do Autor com 
as obras e sua importância para a literatura. 
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Gabriel García Márquez nasceu em 6 de mar-
ço de 1927, em Aracataca, Colômbia, e fale-
ceu em 17 de abril de 2014 na Cidade do Mé-
xico. Gabo era jornalista e escreveu 36 obras 
entre contos, romances, artigos e novelas que 
retratavam principalmente o povo latino-a-
mericano. O Amor nos Tempos do Cólera (El 
Amor en los Tiempos del Cólera - 1985) é uma 
de suas maiores obras, assim como a autobio-
grafia Viver Para Contar (Vivir para contarla 
- 2002). Concomitante com seu trabalho de 
escritor, Gabriel García Márquez foi um ati-
vo militante político, o que resultou em per-
seguições, com acusações de colaborar com 
a guerrilha na Colômbia e com Fidel Castro 
em Cuba. Suas obras possuem uma funda-
mentação político-social que é expressa nos 
temas abordados no realismo sobrenatural, 
como Ninguém Escreve ao Coronel (El coronel 
no tiene quien le escriba - 1961) e Crônica de 
uma Morte Anunciada (Crónica de una Muerte 
Anunciada - 1981). Gabriel Garcia Márquez 
é considerado o principal representante do 
realismo fantástico. Esse estilo literário teve a 
América Latina como berço, e é considerado 
por muitos uma contraposição ao realismo. 

O realismo surgiu na Europa e tratava do 
real, descrevia situações e condições de vida 
de forma objetiva, sem romantizar. Esta cor-
rente é uma reação ao romantismo, no qual 
a vida era retratada de forma idealizadora 
e sonhadora. O romance Madame Bovary 
(1857), de Gustave Flaubert, é um exemplo 
de obra pertencente ao realismo e seu autor 
é considerado o fundador desta corrente. O 
autor realista representa o mundo de forma 
imparcial, com personagens não idealizados, 
isto é, com seus defeitos humanos em espa-
ços reais e em péssimas condições de vida 
que são o retrato da sociedade. No realismo 
observa-se, principalmente, a crítica à bur-
guesia, à monarquia, e à religião, em uma lin-
guagem simples e objetiva. 

Como continuação do realismo ou uma exa-
cerbação desse estilo, há o naturalismo, uma 
elaboração literária na qual o Autor descreve 
fielmente a realidade, utilizando-se de mé-
todos científicos para a coleta de dados que 
farão parte do romance. Este movimento 
teve inspiração na teoria evolucionista de 
Darwin, em que os personagens evoluem de 
acordo com o meio em que estão inseridos e 

Esta prática toma, como exemplo, a linha-
gem familiar do enredo.

O realismo fantástico tem como principal 
característica a mistura do real com o surreal. 
Aquilo que pode causar ao leitor estranhe-
za ou assombro é tratado pelos personagens 
durante a narrativa como algo natural e que 
não causa questionamentos. Situações do 
dia a dia recebem uma pitada de irrealidade. 
No caso da obra Cem Anos de Solidão, nascer 
uma criança com rabo de porco não é o even-
to mais impactante ou surreal dentro do con-
junto de irrealidades representadas na obra.
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a seleção natural faria parte dessa evolução. 
Do naturalismo, destacam-se o brasileiro 
Aluísio Azevedo, com O Cortiço (1890) e 
Émile Zola, em obra que retrata a sociedade 
francesa no final do século XIX, Les Rougon-
-Macquart (sub-intitulado Histoire naturelle 
et sociale d'une famille sous le Second Empire, 
História natural e social de uma família sob o 
Segundo Império – 1871-1893). O espírito 
“científico” de Zola revela-se, sobretudo, ao 
pretender mostrar, através dos 20 romances 
constituintes de sua obra, que o indivíduo é 
produto do ambiente e da hereditariedade.

Ao professor de Português/Literatura, com 
a participação do professor de Espanhol, 
se possível, cabe também apresentar a obra 
Cem Anos de Solidão. Como estímulo para o 
tema a ser tratado na aula de Biologia/Ge-
nética, o professor pode ressaltar o aspecto 
familiar da trama e o pequeno detalhe gené-
tico, o rabo de porco, que assombrava Úrsula 
Buendía. 

Cabe aos docentes da área alertarem os es-
tudantes a respeito de a literatura trabalhar 
com possíveis realidades, ou seja, a verossi-
milhança, diferentemente da ciência que tra-
balha com fatos e probabilidades.

- Intervenção na  
disciplina Matemática

O professor de matemática deve abordar os 
temas probabilidade e porcentagem, impor-
tantes para o desenvolvimento do processo 
de leitura de heredogramas. O conceito de 
probabilidade define a relação entre o nú-
mero de casos favoráveis em um evento e o 
número total de casos possíveis. A probabili-
dade analisa um campo de eventos de estudo 
que correspondem a fenômenos aleatórios. 
Exemplos deste tipo de eventos são os jogos 
de cartas, o lançamento de dados e a lote-
ria. Todo evento aleatório possui um espaço 
amostral, definido como o conjunto de todos 
os resultados possíveis do experimento.

O evento aleatório mais comumente utiliza-
do nos estudos probabilísticos é o lançamen-
to de uma moeda. Há dois resultados possí-
veis para o lançamento de uma moeda: cara 
ou coroa. Assim, por exemplo, a probabili-
dade da moeda de cair com o lado cara para 
cima é de P=½, sendo 1 o número de even-

tos desejáveis e 2 o número de eventos pos-
síveis. O lançamento da moeda é um evento 
aleatório porque o resultado só é observável 
após o término do evento. Sendo assim, um 
evento ao acaso pode ser repetido em condi-
ções idênticas. 

Outro conceito importante da matemáti-
ca que auxilia no estudo do heredograma é 
a porcentagem. A porcentagem é definida 
como uma medida de razão baseada em 100 
(cem) unidades, expressando uma proporção 
entre dois valores, sendo um deles, o deno-
minador, de valor cem. A matemática finan-
ceira e o acréscimo de juros são exemplo de 
como a porcentagem é comumente utilizada 
no dia a dia. É representada pelo símbolo % 
(lê-se por cento), mas também na forma de-
cimal ou fracionada. 

Como estímulo para o tema a ser tratado na 
aula de Biologia/Genética, o professor deve 
abordar a matemática do evento aleatório de 
formação de gametas, o qual ocorre durante 
a meiose. Nesse evento, as quatro cromátides 
que compõem os pares de cromossomos, ma-
terno e paterno, segregam-se ao acaso e qual-
quer gameta pode receber uma das quatro 
cromátides. Logo, é possível calcular a pro-
babilidade de um indivíduo receber determi-
nado gameta da mãe e do pai.

- Intervenção na  
disciplina de Biologia/Genética

Ao professor de Biologia, cabe a utilização 
do modelo didático Uma História de Heredo-
grama em Cem Anos de Solidão, após a inter-
venção nas disciplinas de Português/Litera-
tura e Matemática. O modelo é constituído 
de um tabuleiro de metal no qual está fixada 
a ilustração da árvore genealógica da família 
Buendía de Cem Anos de Solidão (Figura 1) e 
de peças-ímãs quadrados, círculos e losango, 
em cor preta (indicando indivíduos afetados 
para determinadas doenças genéticas). 

Inicialmente, o professor pode explorar o 
complexo heredograma da família Buendía, 
no qual estão ilustrados não somente as re-
lações/casamentos e elementos ordinários 
(círculo – mulher / quadrado – homem), 
como as relações consanguíneas e extra-ma-
ritais, filhos gêmeos univitelinos e indivíduos 
afetados por doenças. 
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Figura 1.
Ilustração do material didático Uma História de Heredograma em Cem Anos de Solidão. Ilustração de Gina Arêdes. Design industrial registrado 
no INPI sob o código BR3020160049297. Há permissão de uso da ilustração.
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Figura 2.
Exemplo de ponto de 
partida para desenvolver o 
heredograma de Cem Anos de 
Solidão, a partir de indivíduos 
afetados por uma doença, 
de acordo com o enunciado 
apresentado pelo professor 
mediador.

Após contextualizar os personagens no ta-
buleiro e explicar os critérios para a mon-
tagem da árvore genealógica, o professor 
trabalhará os possíveis padrões de herança 
genética. Assim, o mediador da prática deve 
escolher aleatoriamente uma peça-ímã (cor 
preta, indicando indivíduo afetado) e alo-
cá-la no heredograma, sobre um dos per-
sonagens femininos e/ou masculinos. Este 
será o ponto de partida para determinar o 
padrão de herança para os demais persona-
gens da linhagem, como exemplificado na 

Por fim, o professor comenta sobre famílias 
com altas taxas de casamentos consanguí-
neos, tema tratado em Cem Anos de Solidão, 
e mostra o porquê da maior incidência de 
doenças genéticas nestas famílias (exempli-
ficado pelo aparecimento do rabo de porco 
na obra). Embora o rabo de porco seja ape-
nas um entre tantos outros elementos ale-
góricos, típicos da literatura de Gabo, sem 
muita importância para o contexto da his-
tória, julgamos relevante destacar este even-
to como exemplo para a aula de Genética. 
Assim, o professor pode propor aos alunos 
o desafio de identificar os personagens da 
família Buendía que portam o alelo para o 
fenótipo “rabo de porco”, considerando-se 
esta uma característica do tipo recessiva, ao 

Figura 2. O tipo de herança escolhida pode 
ser sexual ou autossômica e dominante ou 
recessiva, fundamentado em um exemplo 
de característica humana que siga o padrão 
mendeliano de hereditariedade, como o ló-
bulo da orelha aderido ou o “bico de viúva” 
(contorno pontiagudo da linha do cabelo 
no meio da testa), assim como fundamen-
tado em um distúrbio genético do tipo 
mendeliano como, por exemplo, albinismo, 
doença de Huntington ou síndrome do X 
frágil. 

apresentar o modelo didático com as peças-
-íma de cor preta alocadas sobre os indiví-
duos I-5 e VII-1 (indivíduos afetados para 
esta moléstia, o “rabo de porco”, de acordo 
com o autor da obra). O resultado para este 
desafio está representado na Figura 3.

Cabe ao professor de Biologia alertar tam-
bém para a exemplificação literária, que tra-
balha com possíveis realidades, diferente-
mente da abordagem científica que analisa 
probabilidade de eventos, a fim de que fique 
clara a característica de cada uma dessas 
áreas. O fantástico é possível na criação li-
terária sem confundir-se com a análise que 
é contextualizada em tal enredo, de acordo 
com o heredograma.
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Figura 3.
Na ilustração do heredograma 
de Cem Anos de Solidão estão 
assinalados os personagens 
que portam o alelo recessivo 
para a moléstia genética 
“rabo de porco” (metade do 
símbolo em preto): I-3, II-2, 
III-2, IV-1, IV-2, V-2, V-4, VI-1. 
Também estão destacados 
os personagens que portam 
a moléstia, determinados na 
obra de Gabriel García Márquez 
(símbolo em preto). 

Sociedade Brasileira de Genética 131

Genética na Escola – ISSN: 1980-3540



Weverton Carlos Ferreira Trindade1, Roberto Ferreira Artoni2

1 Programa de Pós-graduação em Biologia Evolutiva, Universidade Estadual de Ponta Grossa, PR
2 Departamento de Biologia Estrutural, Molecular e Genética, Universidade Estadual de Ponta Grossa, PR

Autor para correspondência - wevertonf1993@hotmail.com

MATERIAIS DIDÁTICOS

GenExcel de 
Populações: 
Genética de Populações 
no Excel

132 Genética na Escola  |  Vol. 14  |  Nº 2  |  2019

mailto:wevertonf1993@hotmail.com


Este artigo apresenta um material que pode ser utili-
zado para simular os efeitos dos fatores evolutivos 

no pool genético de uma população. Criado inicialmente 
para o Ensino Superior, o material, de apenas 214 Kb, é 
aberto em tela inteira com o Microsoft Excel e se mostra 
como uma alternativa para compreender a evolução na 
perspectiva da Genética de Populações.
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A MATEMÁTICA E A 
GENÉTICA DE POPULAÇÕES

No início do século XX Sewall Wright, 
John Haldane e Ronald Fisher revolu-

cionaram o estudo de biologia conciliando 
a seleção natural de Darwin com a herança 
mendeliana de Mendel, o que deu início à 
Síntese Evolutiva Moderna (ou Neodarwi-
nismo) e estabeleceu um novo campo cha-
mado Genética de Populações. Enquanto a 
Genética Mendeliana busca entender de que 
forma as características de um indivíduo são 
transmitidas para seus filhos, a Genética de 
Populações estuda as implicações das Leis 
de Mendel aplicadas a populações inteiras de 
organismos.

Baseando-se na Genética de Populações, 
muitos autores definem evolução biológica 
como sendo alterações alélicas e genotípicas 
que ocorrem em uma população ao longo do 
tempo. Na ausência de fatores evolutivos, 
as frequências alélicas e genotípicas de uma 
população devem permanecer constantes ao 
longo do tempo, propriedade estudada inde-
pendentemente por Godfrey Hardy e Wi-
lhelm Weinberg e que ficou conhecido como 
Equilíbrio de Hardy-Weinberg.

Estando a evolução biológica ligada a me-
didas de frequência (alélicas e genotípicas), 
a matemática, ciência que estuda padrões e 
que pode ser considerada a linguagem uni-

versal da ciência, acaba tendo grande utili-
dade no estudo e compreensão da Síntese 
Evolutiva Moderna. O objetivo deste mate-
rial didático é demonstrar matematicamente, 
de forma rápida e interativa, como os fatores 
evolutivos provocam alterações nas frequên-
cias alélicas e genotípicas de uma população, 
sem que o aluno precise resolver incontáveis 
fórmulas matemáticas. Criado inicialmente 
para o Ensino Superior, pode também ser 
aplicado no Ensino Médio de forma mais 
simplificada.

GENEXCEL: UMA 
FERRAMENTA INTERATIVA
O material está no formato XLTM, que é 
semelhante a um arquivo comum do Excel, 
mas que possui a capacidade de executar 
macros (sequência de comandos executada 
automaticamente). Optou-se por utilizar 
este formato para que o programa possa ser 
executado em tela inteira.

Sendo um arquivo XLTM, é necessário que 
o usuário habilite a execução de macros pelo 
Excel, função que, por padrão, é desabilitada. 
Ao abrir um arquivo XLTM geralmente sur-
ge um alerta pedindo permissão para execu-
ção das macros. Caso não surja este alerta, a 
página inicial da pasta de trabalho mostra o 
caminho para que as macros sejam habilita-
das, como pode ser visto na Figura 1.

Figura 1.
Página inicial do GenExcel 
de Populações. Ao habilitar a 
execução de macros, é possível 
utilizar o programa em tela cheia.
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Todas as planilhas contam com uma breve 
descrição do fator evolutivo e uma caixa de 
instruções sobre a simulação dos efeitos do 
fator. Ao posicionar o mouse sobre as células, 
o aluno obtém informações e mais instruções 
sobre o significado de cada variável, como 
mostra a Figura 2.

O aluno pode alterar apenas as células com 
fundo em amarelo, estando limitado a de-
terminados intervalos. Frequências alélicas e 

Figura 2.
Planilha com simulações 
envolvendo mutações. Ao 
posicionar o mouse sobre 
algumas células, é exibida uma 
aba autoexplicativa.

genotípicas, por exemplo, devem ser obriga-
toriamente números decimais entre 0 e 1 e 
gerações devem conter números inteiros po-
sitivos. Ao digitar valores ou caracteres fora 
destes intervalos, o aluno obtém uma mensa-
gem sobre o erro.

O arquivo conta com um Menu Ajuda, onde 
constam informações sobre as fórmulas utili-
zadas em cada planilha, referências de apoio 
e o e-mail do autor do material.

FATORES EVOLUTIVOS: 
MUTAÇÃO
Na Mutação, o aluno pode alterar a frequên-
cia inicial do alelo selvagem A1 (do alelo mu-
tante A2 a frequência é calculada automati-
camente), a taxa de mutação e o número de 
gerações, obtendo então as frequências aléli-
cas após as mutações. Esta planilha mostra 
que, com o tempo, a frequência do alelo sel-
vagem diminui à medida que a frequência do 
alelo mutante aumenta, estando a velocidade 
desses eventos ligada à taxa de mutação. É 
importante ressaltar que cada fator evolutivo 
é abordado de forma isolada, sem interação 
entre os fatores. Na mutação, por exemplo, 
não é considerado o valor adaptativo que os 
alelos A1 e A2 conferem aos indivíduos.

Exemplo de questão de mutação

- Em uma população a frequência do alelo 
A1 é igual a 1 (p0 = 1). O que ocorre com 
a frequência do alelo selvagem se surgir 
uma mutação com taxa de substituição (µ)  
de 0.02 por geração após 100 gerações  
(t = 100)? E após 270 gerações (t = 270)?

FATORES EVOLUTIVOS: 
DERIVA GENÉTICA  
E ENDOGAMIA
A Deriva e a Endogamia têm como objetivo 
mostrar como os fatores evolutivos afetam 
a variabilidade genética. Enquanto na Deri-
va é possível demonstrar como populações 
pequenas sofrem mais com a perda de hete-
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rozigotos devido às variações aleatórias, na 
Endogamia o aluno pode simular diferentes 
níveis de endocruzamento que também di-
minuem a frequência de heterozigotos.

Exemplo de questão de  
Deriva Genética

- Considere 3 populações nas quais, inicial-
mente, todos os indivíduos são heterozi-
gotos (Het0 = 1). Não há fluxo gênico en-
tre as populações e o valor adaptativo de 
heterozigotos e homozigotos é o mesmo. 
A população 1 tem 500 indivíduos (Ne = 
500); a população 2 tem 100 indivíduos 
(Ne = 100); e a população 3 tem 10 in-
divíduos (Ne = 10). Após 50 gerações (t 
= 50), qual população sofrerá um declínio 
de heterozigotos de forma mais acentua-
da?

Exemplo de questão de Endogamia

- Considere 3 populações nas quais não 
existe fluxo gênico entre elas e todos os in-
divíduos possuem, independente do genó-
tipo, o mesmo valor adaptativo. Em todas 
elas a frequência inicial de heterozigotos 
é de 0.5 (Het0 = 0.5). Na população 1, os 
cruzamentos são totalmente aleatórios, ou 
seja, o coeficiente de endocruzamento é 
igual a 0 (F = 0). Na população 2, o coefi-
ciente de endocruzamento é igual a 0.6 (F 
= 0.6), e na população 3, o coeficiente de 
endocruzamento é igual a 0.9 (F = 0.9). 

a) Qual dessas populações está em equilí-
brio? Por quê? 

b) Qual população sofrerá o maior de-
clínio na frequência de heterozigotos 
após os cruzamentos?

FATORES EVOLUTIVOS: 
MIGRAÇÃO
A Migração visa demonstrar como a troca 
de indivíduos entre populações aumenta a 
variabilidade genética dentro das subpopula-
ções ao mesmo tempo que diminui as dife-
renças genéticas entre elas. Ao determinar a 
frequência do alelo A2 nas populações A e B, 
o aluno poderá observar que quanto maior a 
taxa de migração e o número de eventos mi-
gratórios, mais semelhante será a frequência 
alélica entre as populações A e B.

Exemplo de questão de Migração

- Considere duas populações inicialmente 
isoladas uma da outra: população A e B. 
A frequência inicial do alelo A1 na popu-
lação A é de 1 (qm = 0 e pm = 1) e na po-
pulação B é igual a 0 (qm = 1 e pm = 0). 

a) Que fatores evolutivos podem ter le-
vado as populações a essa situação, na 
qual o alelo A1 foi fixado na população 
A e foi perdido na população B? 

b) Após a criação de um corredor ecoló-
gico entre as duas populações que es-
tavam inicialmente isoladas, pôde-se 
observar uma taxa de migração de 0.1 
(m = 0.1). Se essa taxa de migração se 
mantiver constante ao longo do tempo, 
o que ocorrerá com a variabilidade ge-
nética dentro das subpopulações após 
25 eventos migratórios (t = 25)? E, em 
relação às variações genéticas entre as 
duas subpopulações?

FATORES EVOLUTIVOS: 
SELEÇÃO NATURAL
A planilha referente à seleção natural mostra 
como as taxas de sobrevivência e de repro-
dução estão relacionadas ao valor adapta-
tivo, intrinsicamente ligado ao processo de 
seleção natural que, na perspectiva da Ge-
nética de Populações, é simplesmente um 
processo estatístico de sucesso reprodutivo 
diferencial. 

Exemplo de questão de  
Seleção Natural

- Em uma população, a taxa de sobrevivên-
cia de indivíduos que possuem o alelo A é 
de 0.75, enquanto a de indivíduos que não 
possuem esse alelo é de 0.2. Indivíduos 
AA e Aa deixam em média 4 descenden-
tes por geração, enquanto indivíduos aa 
deixam apenas 1.

a) A seleção é mais “forte” sobre qual ge-
nótipo? Por quê?

b) Qual o coeficiente de seleção sobre os 
indivíduos AA e Aa? Pode-se dizer que 
tal fato significa que estes indivíduos 
são perfeitos, e, portanto, não sofrem 
efeito da seleção? Explique.
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EQUILÍBRIO DE  
HARDY-WEINBERG:  
TESTE DO QUI-QUADRADO
Além das planilhas mostrando como os fato-
res evolutivos alteram a estruturação popula-
cional e as frequências alélicas e genotípicas 
da população, o arquivo também conta com 
uma planilha que avalia se uma população 
está sob efeito de algum fator evolutivo, utili-
zando para isso um teste do Qui-Quadrado 
que verifica se existem diferenças significati-
vas entre o que foi observado e o que é es-
perado para uma população em equilíbrio de 
Hardy-Weinberg. Ao determinar o número 
de indivíduos heterozigotos e homozigotos, 
o aluno obterá as frequências alélicas dentro 
dessa população. A partir das frequências é 
calculado o número de indivíduos de cada 
genótipo esperado se a população estiver em 
equilíbrio. A célula com o resultado do tes-
te do Qui-Quadrado ficará verde quando a 
população estiver em equilíbrio e, vermelha, 
quando estiver sob efeito de algum fator evo-
lutivo.

Exemplo de questão de  
Equilíbrio de Hardy-Weinberg

- Em uma população, observamos 24 indi-
víduos homozigotos AA, 52 heterozigotos e 
27 homozigotos aa. 

a) Esta população está em equilíbrio? 

b) Em outra população, observamos 90 
indivíduos homozigotos dominantes, 
90 heterozigotos e 0 homozigotos re-
cessivos. Essa população está em equi-
líbrio?

CONSIDERAÇÕES FINAIS E 
DOWNLOAD DO APLICATIVO
Pela simplicidade e acessibilidade, este apli-
cativo criado com base em ferramentas do 
Excel mostra-se como uma boa alternativa 
para entendimento da evolução na perspec-
tiva da Genética de Populações. O arquivo, 
que tem apenas 214 Kb, está disponível para 
download no site do Programa de Pós-Gra-
duação em Biologia Evolutiva da Universi-
dade Estadual de Ponta Grossa (https://
www2.uepg.br/ppgbioevol/educacao/).

ESTRUTURAÇÃO 
POPULACIONAL: ÍNDICE DE 
FIXAÇÃO DE WRIGHT
A planilha “Estruturação Populacional” cal-
cula o Índice de Fixação de Wright (FST), que 
pode ser interpretado como uma medida de 
diferenciação genética. Podendo escolher de 
duas a cinco subpopulações, o aluno obtém o 
valor de FST a partir das frequências alélicas 
dessas subpopulações. A célula com o valor 
do FST tem sua cor alterada de acordo com 
o nível de estruturação populacional. Como 
a planilha também é capaz de estimar o nú-
mero de indivíduos migrantes em cada sub-
população de acordo com o valor de FST, o 
aluno poderá observar, matematicamente, a 
relação entre migração e estruturação popu-
lacional: quanto maior a taxa de migração, 
menor será a estruturação.

Exemplo de questão de  
Estruturação Populacional

- Considere uma população formada por 5 
subpopulações. 

a) A frequência do alelo A1 dentro dessas 
subpopulações é de: 0.40, 0.38, 0.32, 
0.36 e 0.42. De acordo com o Índice de 
fixação de Wright (FST), qual o nível de 
estruturação dessa população? Qual o 
número de indivíduos migrantes que 
entram em cada subpopulação a cada 
geração (Nm)? 

b) A construção de uma estrada levou à 
fragmentação do habitat onde vivia tal 
população. Agora a frequência do ale-
lo A1 dentro dessas subpopulações é 
de: 0.15, 0.20, 0.78, 0.81 e 0.12. Qual 
o nível de estruturação da população 
agora? Explique a alteração utilizando 
o valor de Nm. 

c) Agora, imagine que foi criado um cor-
redor ecológico na área. Após a cria-
ção do corredor, foi verificado que a 
população possuía 300 indivíduos (N 
= 300) e a taxa de migração entre as 
subpopulações era de 0.01 (m = 0.01). 
Qual o nível de estruturação da popu-
lação nesse cenário? Explique a altera-
ção utilizando o valor de Nm.
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para o ensino 
da divisão 
celular
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Cientes das dificuldades encontradas no aprendizado da meiose e procuran-
do melhorar as condições de ensino, desenvolvemos uma prática pedagógica 

voltada para auxiliar na compreensão de algumas etapas da meiose. Foi desen-
volvido um modelo tridimensional para o ensino da divisão celular que permi-
tisse o desenvolvimento desse processo de forma visual e manipulável a fim de 
que os estudantes tivessem a possibilidade de participarem mais eficientemente 
e esclarecessem com mais propriedade as questões a respeito do processo básico 
da formação dos gametas. O modelo tridimensional para o ensino simula a du-
plicação do DNA e as fases da meiose e permite amplas discussões e associações 
com assuntos relacionados ao tema de modo reflexivo e crítico.
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Figura 1.
(A) Visão panorâmica da 
ferramenta cromossomo-
permuta; (B) Peça do 
cromossomo – Centrômero; 
(C) Peça do cromossomo – 
Centrômero; (D) Peça: Parte 
do braço do cromossomo; 
(E) Peça: Parte de encaixa 
para compor o braço do 
cromossomo-permuta.

MODELO –  
CROMOSSOMOS PERMUTA

A estratégia de ensino baseia-se em uma 
ferramenta pedagógica de ensino-

-aprendizagem que foi denominada “cro-
mossomos-permuta” e consiste de pares de 
cromossomos desmontáveis com coloração 
diferenciada (Figura 1), que deverão estimu-
lar o aluno a entender a replicação do DNA 
e o comportamento dos cromossomos ho-
mólogos e de suas partes durante a permuta. 
Cada conjunto é composto por quatro cro-
mossomos manipuláveis com peças desmon-
táveis, com o propósito de aproximar o aluno 
do conteúdo estudado.

O modelo proposto será construído por 
impressão 3D, disponibilizado em formato 
STL, com 70% a 100% de preenchimento 
interno e com material termoplástico PLA, 
que é um plástico derivado do amido de mi-
lho e um dos mais comumente utilizados 
na impressão 3D. Essas especificações são 
necessárias para proporcionar a resistência 

do produto, uma vez que será manipulado 
diversas vezes. 

O modelo cromossomos-permuta conta 
com o desenvolvimento de quatro peças 
como especificado no quadro 1, com quatro 
colorações dando amplo acesso de uso e faci-
lidade no encaixe das peças (Figura 1). Um 
aspecto relevante neste modelo está no fato 
de ser todo articulado. As cores podem ser 
alteradas de acordo com a preferência ou 
disponibilidade no momento da impressão. 
Um detalhe que deve ser observado com re-
lação às cores são as quatro tonalidades que 
se fazem necessárias para caracterizar a du-
plicação do DNA. O desenho técnico foi de-
senvolvido com critérios de mobilidade e está 
disponível em: <https://www.tinkercad.
com/things/6D9J0RetVw2-centromero-
-m>,<https://www.tinkercad.com/things/
ePWOy9FfrIg-centromero-f>,<https://
www.tinkercad.com/things/hygueHTc9G-
6-cromatide-m> e <https://www.tinkercad.
com/things/4Bvp9Hfz9tG-cromatide-f>.

Com a quantidade de peças do quadro 1 será 
possível simular a duplicação do DNA, bem 
como o crossing over da meiose. Os custos 
com a impressão 3D são acessíveis, a preci-
ficação pode variar de acordo com a região; 
uma média de preço por peça está ao redor 
de R$ 13,00. 

Na figura 2 estão expostos os desenhos téc-
nicos de cada peça com suas especificações 

de tamanho, no entanto, o tamanho pode 
ser alterado de acordo com a preferência do 
público. 

Para possibilitar a aplicação de uma ferramen-
ta de ensino com aspectos viáveis, é necessário 
um protocolo de aplicação que sirva de orien-
tação para os professores e alunos: juntamen-
te com o modelo de cromossomos-permuta, 
é fornecido um roteiro de como utilizá-lo em 

Arquivos STL - 
também disponíveis em: 
1-centrômero-f - https://
drive.google.com/
file/d/1694xPzcld84UnSn-
ogW5cFFb8yB5lb0O/
view?usp=sharing ; 
1-cromátide-f - https://
drive.google.com/
file/d/16K2IjnES6DRZrAM_
cUbvUKXAusOIMc8S/
view?usp=sharing ; 
2-centrômero-m - https://
drive.google.com/file/d/16NTS
sf4uCm7rJZXrGQ8NiuOWZOzk
RvDu/view?usp=sharing ;  
2-cromátide-m - https://
drive.google.com/
open?id=16RUH92FfT-
MS1C2yLTq-l2N1sYfaW50P .
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Quadro 1.
Especificações das peças para 
impressão 3D.

Peças Quantidades Exemplo - Cor

Cromátide 1 16 Verde escuro

Cromátide 2 16 Verde claro

Cromátide 1 16 Azul escuro

Cromátide 2 16 Azul claro

Centrômero 1 8 Preto

Centrômero 2 8 Preto

Figura 2.
Especificações do Desenho 
Técnico. Fonte: Desenho 
Técnico adaptado por Luciano 
Vieira Koenigkan – Empresa 
Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa) 
Campinas-SP.

aula. O Kit cromossomos-permuta é compos-
to por: protocolo orientativo; cartaz ilustrado 
de estímulo para auxiliar na compreensão da 
manipulação; roteiro de aplicação e questões a 

serem respondidas ao final da simulação. Na 
figura 3, está a imagem do cartaz; no quadro 
2, o roteiro de aplicação; no quadro 3, suges-
tões de perguntas a serem aplicadas. 

 A manipulação do modelo terá dois momen-
tos de utilização (Figura 4), sendo a primeira 
com destaque para a duplicação do DNA e, 
a segunda, para a exemplificação da permu-
ta (crossing over). E, após o uso do modelo, 
mais uma etapa será necessária configurando 
três etapas; algumas questões poderão ser 

propostas pelo professor pois estimularão o 
aluno na consolidação das ações efetuadas no 
modelo. As três etapas deverão ter um tempo 
definido para acontecerem e, de preferência, 
deve-se solicitar aos alunos que estudem so-
bre o conteúdo de meiose antes da aula na 
qual manipularão o modelo. 
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Figura 3.
Cartaz Ilustrado.

Quadro 2.
Roteiro de aplicação.

Ações Professor Aluno Tempo

1ª Etapa:
Replicação do DNA (como 
sugerido na figura 4).

Dividir a turma de acordo 
com a quantidade total de 
alunos. Não permitir o uso de 
celulares. Entregar para cada 
grupo o kit de cromossomos-
permuta. Explicar aos alunos 
que devem usar as peças para 
simular a replicação do DNA.

Montar grupos, não usar 
celular no momento da 
manipulação das peças do 
modelo.

Terão 10 minutos nesta 
primeira etapa.

2ª Etapa:
Crossing Over
Troca de diferentes segmentos 
das cromátides de dois 
cromossomos homólogos.

Manter os grupos, observar 
o andamento das etapas e, 
caso perceba a dificuldade 
dos alunos, auxiliar, mas sem 
ajudar na montagem.

Não usar celular no momento 
da manipulação das peças do 
modelo.

Terão 10 minutos nesta 
segunda etapa.

3ª Etapa
Questõesa

Aplicação de questões (junto 
ao kit de cromossomos 
seguem algumas sugestões 
de questões). Nesta etapa, 
o professor poderá pontuar/
premiar os alunos caso ache 
necessário um estímulo pela 
participação concreta dos 
mesmos. 

Os alunos deverão responder 
de forma escrita e um aluno, 
representando o grupo, 
deverá ler as respostas para a 
turma.

Para esta parte serão 20 
minutos, sendo 10 para 
responderem e 10 para 
exporem para sala.

Figura 4.
As duas etapas da meiose a 
serem exploradas com o uso 
do material proposto. Na 
primeira, o aluno simula a 
replicação do DNA, gerando 
os cromossomos típicos da 
metáfase. Na segunda, o aluno 
troca diferentes segmentos 
das cromátides de dois 
cromossomos homólogos.
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Após a aplicação das etapas, o professor po-
derá estimular discussões sobre as questões 
respondidas ou sugerir outras situações de 
realidade profissional que envolvam o assun-
to. As ações que buscam resgatar o processo 
multifatorial da educação, seguem em direção 

da construção do conhecimento e aprimora-
mento das habilidades, com destaque para 
o desenvolvimento dos relacionamentos, da 
cooperação, do conhecimento cognitivo, das 
habilidades práticas, das técnicas de estudo, 
da observação, da curiosidade e da reflexão. 

Figura 5.
Simulação de duplicação 
de DNA com o modelo 
Cromossomos-permuta.

Para simular a duplicação de DNA, as figuras 
4 e 5 exemplificam como usar o modelo de 
cromossomos-permuta em que as peças da 
mesma cor formam uma molécula de DNA, 

e as peças de tonalidades mais claras demons-
tram a duplicação. No final, após a conden-
sação, a molécula duplicada semiconservativa 
ficará caracterizada como cromossomo. 

MATERIAIS DIDÁTICOS

Perguntas Alternativas Respostas

Um estudo demonstrou o comportamento meiótico 
e a viabilidade polínica em quatro acessos das 
espécies Capsicum annuum e Capsicum baccatum. 
Em todos os acessos, foram observados 12 
bivalentes, confirmando o número e nível de ploidia 
relatados na literatura para essas espécies. Os 
resultados mostraram uma divisão celular normal, 
porém algumas anormalidades foram detectadas, 
tais como migração precoce dos cromossomos 
em metáfases I e II, cromossomos retardatários 
em anáfase I e divisão assincrônica. Os acessos 
estudados apresentaram um índice meiótico 
variando de 75,6% a 93,6%, e a viabilidade 
polínica em todos os acessos foi superior a 90%, 
demonstrando que as irregularidades meióticas 
observadas não comprometeram a viabilidade 
destes. (fonte: Ciência Rural, Santa Maria, v.40, 
n.8, p.1746-1751, ago, 2010 - http://www.scielo.
br/pdf/cr/v40n8/a686cr2712.pdf).

Mediante os seus conhecimentos e o texto-base, a 
anáfase I da meiose é uma etapa fundamental para 
que o processo de meiose tenha sucesso. Assim, 
avalie qual das alternativas está correta.

a) Na anáfase I ocorre a separação 
dos cromátides-irmãs.

b) Na anáfase I ocorre a formação 
de pares bivalentes. 

c) Na anáfase I ocorre a formação 
de quiasmas.

d) Na anáfase I ocorre a formação 
de complexo sinaptonêmico.

e) Na anáfase I ocorre a separação 
dos cromossomos homólogos.

Alternativa correta E - Na 
anáfase I ocorre a separação 
dos cromossomos homólogos, 
que migram para pólos opostos, 
reduzindo à metade o número 
de cromossomos em cada célula 
formada. Portanto, cada célula 
receberá um dos cromossomos de 
cada par de homólogos, cada um 
com duas cromátides-irmãs.

Quadro 3.
Questões aplicadas após a 
simulação.
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Quadro 3.
Continuação.

A prática pedagógica apresentada está asso-
ciada ao percurso em direção de algo racional 
e operacional, implicando em recursos que 
buscam um melhor aproveitamento e de-
senvolvimento do aluno para sua capacidade 
dedutível e crítica. Dentro do contexto da di-
visão celular, essa ferramenta de ensino deve 
ser inserida nos conteúdos de meiose, mas 
pode ser apresentada e utilizada antes, numa 
aula de replicação do DNA, para depois ser 
utilizada na aula de meiose, quando ela já 
estaria no domínio do aluno. Ela também 

poderá ser utilizada para demonstrar o com-
portamento dos cromossomos nas duas divi-
sões, dependendo do tempo disponível para 
utilização do material, e da velocidade com 
que os alunos incorporem os dois momentos, 
propostos inicialmente, com o modelo. 

A sugestão de uma sequência de aplicação do 
modelo de cromossomos-permuta não tem 
como objetivo delimitar as ações do profes-
sor, mas definir o mínimo que se pode fazer 
com tal proposta didática.

Perguntas Alternativas Respostas

A grande variabilidade genética traz 
muitas vantagens aos organismos 
de reprodução sexuada, uma vez 
que aumentam suas chances de 
adaptação às mudanças ambientais. 
Os dois processos que ocorrem 
na meiose são responsáveis pela 
variabilidade genética dos organismos 
que se reproduzem sexuadamente.
Assinale a alternativa que exemplifica 
os dois processos responsáveis pela 
variabilidade genética. 

a) Segregação independente 
dos pares de cromossomos 
homólogos e permutação entre os 
cromossomos homólogos.

b) Separação da dupla-hélice da 
molécula de DNA e replicação de 
cada umas das fitas.

c) Duplicação dos cromossomos e 
segregação independente dos 
pares de cromossomos homólogos.

d) Replicação da dupla-hélice da 
molécula de DNA e permutação 
entre os cromossomos homólogos.

e) Duplicação dos cromossomos e 
pareamento dos cromossomos 
homólogos.

Alternativa correta A - Nesse tipo de divisão 
acontece o emparelhamento entre cromossomos 
homólogos, permitindo a troca de segmentos 
entre eles. Recombinação entre cromossomos 
homólogos, gerando novas combinações 
gênicas. A variabilidade decorrente, submetida à 
seleção natural, resulta na adaptação dos seres 
vivos ao meio.

A constituição de um organismo 
multicelular depende de processos 
que envolvem a reprodução das 
células mas, para proporcionar essa 
divisão, o material genético precisa 
se multiplicar. Usando o modelo 
cromossomos-permuta, simule a 
duplicação do DNA, relate como 
ocorre o processo e em que momento 
da divisão celular isso é possível.

Resposta discursiva. Na figura 5 é possível observar uma forma 
de usar o modelo cromossomos-permuta na 
duplicação do DNA. A duplicação ocorre na 
interfase antes da célula iniciar o processo 
de divisão celular. O processo de duplicação 
do DNA tem ações de enzimas como a DNA 
polimerase entre outras; a separação das 
fitas acontece com o rompimento das pontes 
de hidrogênio das bases nitrogenadas, com 
isso ocorre a separação das fitas e a criação 
da forquilha de replicação e assim as bases 
nitrogenadas ficam expostas e a DNA polimerase 
insere novos nucleotídeos livres nas fitas; a 
junção dos nucleotídeos será complementar. 
Esse processo se repete até completarem as 
duas fitas originais, formando duas moléculas 
de DNA iguais. Assim, na nova fita se terá um 
filamento novo e um antigo, caracterizando uma 
duplicação semiconservativa. 
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RESENHAS

O Novo Papel do Pai:  
a ciência desvenda o 
impacto da paternidade no 
desenvolvimento dos filhos
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Enquanto uma busca por “fathers” (pais) no PubMed (o catálogo online da 
Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA) retorna 20.589 resultados, uma 

busca por “mothers” (mães) retorna 133.407 resultados*, uma diferença de mais 
de seis vezes. Tais resultados apontam que os pais (ao longo dessa resenha, os 
genitores masculinos) foram (e ainda são) frequentemente negligenciados em 
estudos científicos. Mas, com a ocorrência de diversas mudanças econômicas e 
sociais, as quais afetaram as famílias, novas pesquisas estão surgindo e apontando 
ligações inesperadas entre pais e seus filhos. A obra “O Novo Papel do Pai: A Ciência 
Desvenda o Impacto da Paternidade no Desenvolvimento dos Filhos” (Editora Agir, 
2015, 1. ed., 224 páginas), de Paul Raeburn, discute muitas das recentes pesquisas 
de áreas diversas como a Neurociência, a Genética, a Fisiologia, a Psicologia e a 
Sociologia, as quais apontam para fortes influências paternas sobre os filhos. O 
autor, um jornalista científico, é ex-presidente da National Association of Science 
Writers e escreve para revistas e jornais como Scientific American, Psychology Today, 
Discover Magazine, Technology Review, entre outros.

* Dados da busca em 18 nov. 
2018. Os genes do pai, seu ambiente, compor-

tamento e até mesmo aparência podem 
ter efeitos substanciais sobre a geração se-
guinte, alcançando mesmo os netos. As in-
fluências vão desde a aquisição da linguagem 
à sexualidade adolescente, da sociabilidade 
ao sono, do peso ao desempenho escolar. 
Muitas seções do livro contêm informações 
relevantes que podem ser apresentadas e dis-
cutidas em aulas de Biologia, tanto por pro-
fessores do Ensino Médio quanto do Ensino 
Superior.

No primeiro capítulo (páginas 23-40) as 
raízes da paternidade em nossa espécie são 
tratadas, discutindo-se como alguns dados 
paleontológicos e antropológicos podem lan-
çar luz sobre a questão. O segundo capítulo 
(páginas 41-60) contém explicações sobre o 
conceito de imprinting genômico e como ele 
pode tornar os indivíduos vulneráveis a uma 
variedade de doenças genéticas e mesmo aju-
dar a explicar as origens de doenças mentais 
como o autismo e a esquizofrenia. O quinto 
capítulo (páginas 104-120) discute como a 
paternidade esculpe e molda o cérebro tanto 
do pai quanto dos filhos. As alterações bioló-
gicas em áreas como o córtex pré-frontal e o 

córtex auditivo não são aleatórias, mas asso-
ciadas às motivações e ao estado de espírito 
do pai. O oitavo capítulo (páginas 152-171) 
discute os riscos da paternidade em idade 
avançada, muitos dos quais só eram relacio-
nados às mães até recentemente. Entre os ris-
cos analisados, estão os de maiores chances 
de desenvolvimento de autismo, transtorno 
bipolar, síndrome de Down, defeitos con-
gênitos, nanismo, aborto espontâneo, parto 
prematuro e diminuição da capacidade inte-
lectual.

A obra resume oito anos de investigação da 
nova ciência da paternidade por parte do 
autor, sendo escrita de forma acessível ao 
público leigo. Raeburn mostra como o papel 
do pai é distinto do da mãe, realizando con-
tribuições importantes e singulares aos seus 
filhos, mas de forma alguma indicando que a 
ausência do pai sujeita as crianças ao fracasso 
ou algo semelhante.

As evidências apresentadas podem ajudar 
os pais na compreensão de como serem me-
lhores naquilo que fazem. A leitura da obra 
é recomendada, independentemente de qual 
seja a constituição familiar.
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UM GENE

O gene NEK1  
e sua associação 
com a doença de 
Stephen Hawking
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A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença 
neurodegenerativa progressiva, rara e fatal, que leva à 

atrofia dos músculos comprometendo a capacidade funcional 
e motora dos acometidos. A doença ganhou destaque após o 
diagnóstico do famoso físico Stephen Hawking, já falecido, 
que foi acometido pela síndrome. A síndrome também 
ficou conhecida por meio das redes sociais com o chamado 
“Desafio do Balde de Gelo” que visava o financiamento de 
pesquisas genéticas sobre a doença. Diversos estudos estão 
sendo realizados, buscando relacionar alterações genéticas à 
patogênese da ELA. Vários genes, como SOD1, C9ORF72, 
VAPB, FUS e NEK1 já foram identificados e relacionados 
com tal esclerose. O foco desse artigo é o gene NEK1 e sua 
possível associação com o desenvolvimento da ELA, pois é 
um dos genes mais recentemente descritos como associados 
à doença e um elemento-chave nas primeiras vias de 
reparação de danos no DNA.

Patogênese: é o modo 
ou mecanismo pelo qual se 
originam as doenças.  
O estudo dos mecanismos 
celulares, bioquímicos e 
teciduais associados à doença 
é que deve ser descrito  
como sendo a patologia.
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ESCLEROSE LATERAL 
AMIOTRÓFICA
A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), 
também conhecida como “Doença de Lou 
Gehrig” ou “Doença de Charcot”, é consi-
derada o tipo mais frequente de doença do 
neurônio motor. Esse tipo de enfermidade 
causa lesões que comprometem as células do 
cérebro e da medula espinhal, responsáveis 
por enviar impulsos elétricos (“mensagens”) 
para os músculos de contração voluntária. 
Quando esse grupo de células é acometido 
e se degenera, como acontece na ELA, o in-
divíduo sofre uma paralisia muscular pro-
gressiva, que compromete sua capacidade 
funcional e motora. Trata-se de uma doença 
silenciosa e de rápido avanço e acredita-se 
que, quando surgem os primeiros sintomas, 
mais de 80% dos neurônios já tenham sido 
afetados.

Cerca de 90% dos casos de ELA são clas-
sificados como esporádicos (ELAS), que 
ocorrem isolados na família e sem uma causa 
definida, e 10% representam casos em que 
há recorrência familiar da doença. Quando 
hereditária, é denominada ELAF. A so-
brevida média dos pacientes com ELA é de 
aproximadamente 3 a 5 anos após o início 
dos sintomas, que surgem geralmente após 
os 57 anos, apesar de se observar que 4 a 
6% dos pacientes portadores da doença têm 
idade inferior a 40 anos. Portanto, a ELA é 
uma doença progressiva com alto índice de 
mortalidade, devido à falta de conhecimento 
sobre sua etiologia e diagnóstico precoce 
bem como de tratamento efetivo.

Os principais sintomas relatados são fraque-
za e tremores musculares, perda da fala e da 
capacidade de deglutir, além da insuficiência 
respiratória, sendo essa a principal causa de 
morte pela doença. Em sua maioria, os indi-
víduos afetados pela doença não perdem as 
funções cognitivas e sensoriais, visto que os 
neurônios responsáveis por essas capacida-
des não são afetados.

A história do brilhante físico e cientista Ste-
phen Hawking, cuja obra está relacionada ao 
estudo da teoria da relatividade, confirma a 
integridade dos neurônios reguladores das 
funções cognitivas em portadores da doença. 

Hawking foi diagnosticado com ELA aos 21 
anos, apresentando, provavelmente, a forma 
esporádica e juvenil da doença e nunca foi 
divulgado publicamente qual seria o gene 
associado ao seu caso. No entanto, superou 
notavelmente a expectativa de vida prevista 
para a doença. O filme “A Teoria de Tudo” 
(The Theory of Everything) lançado em ja-
neiro de 2015, conta a história do cientista, 
reforça o seu reconhecimento mundial, assim 
como divulga a doença, retratando a vida dos 
pacientes. O filme destaca que, mesmo com 
dificuldades, o afetado pela síndrome pode 
continuar a desenvolver trabalho intelectual.

Diversos fatores estão sendo associados à 
patogênese da ELA, levando a crer em uma 
etiologia complexa e multifatorial da doença, 
são eles: transporte axonal ineficiente, ex-
citotoxicidade pelo glutamato, alteração 
mitocondrial, estresse oxidativo, exposição 
à xenobióticos, mutações genéticas, entre 
outros. O estudo desses fenômenos biológi-
cos permite relacionar o desenvolvimento da 
ELA a fatores ambientais e genéticos.

Pesquisas genéticas e moleculares foram rea-
lizadas, principalmente a partir dos anos 90, 
para identificar possíveis genes associados 
à patogênese da ELA. Em 1993, cientistas 
com o apoio do Instituto Nacional de Dis-
túrbios Neurológicos e Derrame (NINDS) 
relacionaram a mutação no gene SOD1 com 
casos de ELAF, em uma porcentagem de 
12-20% dos casos. O SOD1 codifica a enzi-
ma superóxido dismutase, participante dos 
processos de detoxificação celular, atuando 
principalmente na transformação do íon su-
peróxido em água + peróxido de hidrogênio.

A partir dessas pesquisas, dezenas de mu-
tações foram identificadas, em vários genes 
diferentes, que foram relacionadas à doença, 
cada uma contribuindo para o conhecimento 
sobre possíveis mecanismos fisiopatológicos 
da ELA. Em 2004, um grupo de geneticistas 
brasileiros, pioneiros no estudo da ELA no 
país, liderado pela Dra. Mayana Zatz, coor-
denadora do Centro de Estudos do Genoma 
Humano e de Células-Tronco (CEGH-CEL) 
da Universidade de São Paulo (USP), asso-
ciaram mutações no gene VAPB ao desen-
volvimento da doença. Esse gene codifica a 
proteína VAPB (Vesicle-associated membrane 

Neurônio motor - Célula 
especializada do sistema 
nervoso, responsável por 
transmitir impulsos elétricos 
do Sistema Nervoso Central 
para desencadear a atividade 
muscular, entre outros 
processos.

Excitotoxicidade - Processo 
patológico por meio do 
qual ocorre a morte ou o 
dano às células nervosas por 
estimulação excessiva de 
neurotransmissores, como o 
glutamato.

Xenobióticos - São 
compostos químicos exógenos 
estranhos ao organismo 
humano.
Mutações - Processo que 
provoca alterações na sequência 
de nucleotídeos do DNA.

Hereditariedade - 
transmissão entre as gerações 
de características genéticas de 
uma espécie.

Etiologia - causas e origens 
de um determinado fenômeno.
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protein-associated protein B/C), assim denomi-
nada pela sua ligação a uma proteína encontra-
da na membrana de vesículas secretoras.

Em 2011, outra descoberta significativa foi 
realizada, por pesquisadores que encontra-
ram um defeito no gene C9ORF72, atuante 
no processamento de RNA, em pacientes 
portadores de ELA e de demência fronto 
temporal (DFT), fornecendo evidências de 
um possível mecanismo de origem seme-
lhante entre os dois distúrbios. Os defeitos 
no gene C9ORF72 foram relacionados a 25-
40% dos casos de ELAF e a uma pequena 
fração dos casos de ELAS. 

Inicialmente, os estudos concentraram-se 
no estudo das mutações do gene SOD1, 
tornando-se este o gene mais extensivamen-
te investigado, porém, os estudos têm avan-
çado na pesquisa de mutações nos genes 
VAPB, C9ORF72, TARDP, FUS, PFN1, 
TUBA4A, UBQLN2, KIF5A, NEK1, den-
tre outros. Em 2014, os pesquisadores do 
Projeto MinE, financiado pela Amyotrophic 
Lateral Sclerosis Association (ALS Associa-
tion), sequenciaram o genoma de mais de 
15 mil pacientes com ELA e publicaram em 
2016 um estudo associando o gene NEK1 à 
patogênese da doença. 

Em 2018, o mesmo grupo identificou um 
novo gene possivelmente relacionado com o 

desenvolvimento da ELA, o KIF5A. A atua-
ção do KIF5A ocorre dentro dos neurônios, 
como parte de um complexo, realizando o 
transporte de proteínas e organelas intrace-
lulares, incluindo as mitocôndrias. A muta-
ção neste gene faz com que a proteína KI-
F5A seja incompleta, o que causa a falha no 
mecanismo de transporte. Assim, as pesqui-
sas sugerem uma possível relação da doença 
com diversos defeitos celulares, a depender 
de mutações genéticas, com a morte do neu-
rônio motor, incluindo o processamento de 
RNA, a reciclagem de proteínas, alterações 
estruturais nos neurônios motores, bem 
como processos inflamatórios e lesões no 
DNA. Destaca-se assim, a relevância de es-
tudos genéticos e moleculares que buscam 
biomarcadores de susceptibilidade à ELA e 
visam contribuir para a melhora do diagnós-
tico e do desenvolvimento de possíveis tera-
pias personalizadas e de precisão.

NOVAS DESCOBERTAS: 
GENE NEK1 E SUA POSSÍVEL 
ASSOCIAÇÃO COM A ELA
A relevância da ELA motivou uma campa-
nha que ficou conhecida como o “Desafio do 
balde de gelo” (Ice Bucket Challenge), difun-
dida pelas principais redes sociais, nas quais 
várias personalidades eram desafiadas a jogar 
um balde de água gelada sobre a cabeça. Essa 
campanha conscientizava as pessoas sobre a 
doença e pedia doações à ALS Association, 
uma associação norte-americana que finan-
cia estudos sobre ELA e representa pessoas 
com esta e com outros tipos de doenças neu-
romotoras degenerativas. 

A campanha arrecadou dinheiro suficiente 
para ajudar a financiar uma nova e grande 
pesquisa anteriormente mencionada, o Pro-
jeto MinE. Tal projeto foi desenvolvido por 
mais de 80 pesquisadores em 11 países e se-
quenciou o genoma de mais de 15 mil pes-
soas com ELA em outubro de 2014, identi-
ficando mais um gene relacionado à doença, 
o NEK1. O resultado da pesquisa foi publi-
cado pela revista Nature Genetics em 2016. 

O gene NEK1 (never in mitosis gene A-rela-
ted kinase 1), gene A da quinase 1 relaciona-
da ao NIMA, localizado no braço longo do 

NIMA – do inglês never in 
mitosis gene a (Nunca em 
mitose). Gene que codifica 
uma quinase que controla o 
início da mitose no momento 
da verificação dos danos ao 
DNA, que ocorre na passagem 
da fase G2 para a mitose. A 
proteína quinase, codificada 
pelo gene mutado, possui 
uma substituição de serina 
por treonina, o que acarreta 
na parada do ciclo celular, 
não permitindo que as células 
entrem em mitose.
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Estudos mostram que a mutação ou o silenciamento do gene 
NEK1 induzem a defeitos no fuso mitótico, segregação 
anormal dos cromossomos, parada da mitose e apoptose 
celular. Além disso, os danos causados ao DNA podem se 
acumular e causar morte celular neuronal. Em suma, prote-
ínas quinases, como as NEKs, são guardiãs da integridade 
genômica.

Mutações em genes relacionados ao reparo de DNA causam 
fenótipos neurológicos de início precoce e evidências suge-
rem que o reparo ineficiente do DNA pode favorecer a neu-
rodegeneração e o envelhecimento cerebral em geral. Dessa 
forma, foram observados altos níveis de danos oxidativos e 
quebras no DNA em casos de ELA, doença de Alzheimer e 
doença de Parkinson.

As mutações relacionadas à ELA ocorrem em diversos genes, 
principalmente os envolvidos na manutenção da estabilida-
de do genoma e nos mecanismos de reparo do DNA. Como 
exemplo, temos mutações em genes como FUS e C9ORF72, já 
associados à ELA e que causam danos aumentados no DNA, 
sendo o último o mais frequentemente associado à doença. 

Neurodegeneração - Perda 
progressiva da estrutura ou 
funcionamento dos neurônios, 
incluindo a morte dessas 
células.

Fenótipo - É o conjunto de 
características do indivíduo 
resultante da interação 
do genótipo com o meio 
ambiente.

Genótipo - (conjunto de 
genes recebidos do pai e da 
mãe).

Quinases - termo que se 
refere a todas as enzimas que 
realizam a transferência do 
grupamento fosfato de um 
substrato doador, em geral ATP 
(adenosina trifosfato), para 
um substrato receptor, como 
pequenas moléculas, lipídeos 
ou proteínas. Essa transferência 
é fundamental em muitos 
aspectos do metabolismo, 
da regulação gênica e da 
transmissão de sinais na célula.

Figura 1.
Representação esquemática 
da posição do gene NEK1, 
localizado no braço longo do 
cromossomo 4 humano, região 
3, banda 3. 

Fuso mitótico - É uma 
estrutura das células eucariotas 
que orienta a correta divisão 
dos cromossomos no processo 
de mitose.

Apoptose - É uma forma de 
morte celular programada.

cromossomo 4 (4q33) nos seres humanos, contem 38 éxons e 
219,35 kb (Figura 1). Representa um dos 11 membros da fa-
mília de NIMA-quinases altamente conservadas, e que codi-
ficam proteínas multifuncionais com variações de 123 a 1286 
aminoácidos, envolvidas na regulação e progressão do ciclo 
celular, mitose, ciliogênese, permeabilidade da membrana 
mitocondrial e no reparo ao dano na dupla fita de DNA. Con-
sequentemente, células que não possuem NEK1 não conse-
guem reparar DNA, levando a quebras nos cromossomos e 
à instabilidade no genoma.

Mitose - é o processo de 
divisão celular pelo qual 
uma célula eucarionte dá 
origem a duas células-filhas 
cromossômica e geneticamente 
idênticas, em sequência 
ordenada de etapas.
Ciliogênese - Formação de 
cílios e flagelos.

Cromossomos - Cada um 
dos cromossomos é formado 
por uma única e longa molécula 
de DNA que contem vários 
genes; os cromossomos são 
os responsáveis por carregar 
a informação genética que 
as células e os organismos 
necessitam para seu 
crescimento, desenvolvimento e 
reprodução.

Genoma - é a sequência 
de nucleotídeos de DNA 
correspondente a um lote 
haploide de cromossomos de 
um organismo.
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Portanto, nota-se a relação da mutação de 
perda de função em NEK1 com a suscepti-
bilidade a ELA, sendo tal gene um elemen-
to-chave nas primeiras vias de reparação 
de danos no DNA, bem como na alteração 
da via de reparo já ter sido associada com a 
fatal neurodegeneração. Adicionalmente, 
o gene NEK1 demonstrou interagir com 
outras proteínas de importância potencial, 
incluindo algumas previamente associadas 
à ELA, como a ALS2 e VAPB. No reparo 
do dano ao DNA, mostrou interagir com o 
gene C21ORF2, também relacionado recen-
temente ao risco de tal esclerose.

Assim, pesquisas que buscam biomarcadores 
para a susceptibilidade à ELA têm sido im-
pulsionadas pela crescente compreensão dos 
mecanismos moleculares subjacentes à doen-
ça e espera-se um avanço na identificação de 
genes associados a tal patogênese. Contudo, 
são necessárias mais investigações para um 
melhor entendimento sobre os defeitos mo-
leculares que levam precisamente à degene-
ração dos neurônios motores. 

AFINAL, O QUE SE SABE?
A esclerose lateral amiotrófica (ELA) é uma 
doença neurológica progressiva, caracteri-
zada pela rápida degeneração dos neurô-
nios motores, responsáveis pelo movimento 
voluntário. A compreensão, ainda limitada 
sobre sua etiologia, dificulta a definição de 
tratamentos efetivos e que tenham tido sua 
eficácia confirmada, fazendo com que os 
pesquisadores vejam então, com os estudos 
genéticos, uma promissora e potencialmente 
benéfica contribuição para a busca de uma 
terapêutica personalizada e mais eficaz. 

Diversos genes foram associados à ELA, 
como SOD1, FUS, VAPB, C9ORF72, dentre 
outros, porém o presente trabalho destacou 
o papel do gene NEK1, recentemente asso-
ciado à doença, que codifica uma proteína 
quinase envolvida na regulação do ciclo celu-
lar e no reparo ao dano no DNA. O produto 
do gene NEK1 é um elemento-chave nas pri-
meiras vias de reparação de danos no DNA, 
e a alteração dessa via já foi relacionada com 
a neurodegeneração. Esses fatos explicam 
como a mutação nesse gene pode ser associa-
da ao desenvolvimento da ELA.

Sendo assim, destaca-se a importância e re-
levância de estudos genômicos que buscam 
identificar possíveis genes associados à ELA, 
pois eles podem contribuir para a melhoria 
e para o desenvolvimento de terapias, bem 
como para a precisão do diagnóstico e para 
a compreensão dos mecanismos complexos 
relacionados a essa doença.
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