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Mutação é um termo ampla-
mente utilizado pela gené-

tica para designar tanto altera-
ções no material genético quanto 
nos processos que lhe deram 
origem. Todavia, a ideia de “seres 
mutantes” vem sendo amplamen-
te explorada na cultura em geral, 
tornando-se quase um elemento 
da cultura pop. Exemplos do uso 
não-técnico incluem a banda “Os 
Mutantes” e demais artistas assim 
adjetivados; o livro “I Ching”; fil-
mes como “Estranhas Mutações” 
e “Freaks”; o universo “X-Men” 
e seus desdobramentos pós-hu-
manísticos, além dos princípios 
de biologia evolutiva. Curiosa-
mente, na genética clínica, ou seja, 
no ramo da medicina que estuda 
as alterações clínicas relacionadas 
à herança, é desaconselhado usar 
o termo mutante para referir-se 
aos seres humanos. Este estudo 
propõe-se a elaborar um panora-
ma comparativo sobre o conceito 
polissêmico de mutação, focando 
nas implicações para os portado-
res de tal fenômeno – todos nós.
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O CONCEITO  
DE MUTAÇÃO

“Ato ou efeito de mudar(-se); altera-
ção, avatar, modificação, mudança, 

transformação.” Este é o significado do ver-
bete “mutação” encontrado no dicionário 
Michaelis de Língua Portuguesa. “Mutan-
te”, por conseguinte, é conceituado como 
“ser vivo que sofreu mutações, sendo, por-
tanto, diferente de seus ascendentes”. Em-
bora sempre margeando essas noções prin-
cipais, o termo mutação e principalmente o 
ser mutante podem apresentar-se de modo 
semanticamente diferente de acordo com o 
contexto no qual encontram-se inseridos.

O conceito de mutação é amplamente uti-
lizado pela ciência e especialmente pela ge-
nética, relacionando-se tanto a alterações 
na sequência do material genômico, quanto 
aos processos que lhes deram origem. Du-
rante a divisão celular, erros de replicação 
podem ocorrer de maneira espontânea ou 
induzida, resultando em uma sequência de 
DNA recém-sintetizada diferente da pa-
rental. Nos seres humanos, muitas dessas 
alterações não resultam necessariamente 
em características observáveis (fenótipos); 
outras, porém, podem estar relacionadas a 
doenças em indivíduos ou mesmo popula-
ções inteiras (o que é estudado em genéti-
ca médica e genética médica populacional, 
respectivamente); outra classe menos fre-
quente de mutações pode resultar em no-
vos fenótipos mais bem adaptados ao meio, 
favorecendo positivamente os indivíduos 
portadores.

Além da genética, o ser mutante está pre-
sente em diversos objetos de criação hu-
mana nos mais distintos campos do co-
nhecimento. Ao organismo portador de 
mutação podem ser atribuídos diferentes 
significados a depender do contexto em 
que se encontre: ficção científica, compor-
tamento, literatura geral e científica, dentre 
outros. Portanto, o principal objetivo deste 
trabalho é investigar o conceito polissêmi-
co do que é ser mutante partindo de di-
ferentes obras com impacto cultural, pre-
sentes nas mais variadas mídias, além de 
relacionar tais conceitos ao que é estudado 
em genética clínica.

OS MUTANTES E 
COMPORTAMENTO
“Os Mutantes” foram uma banda brasileira 
de rock psicodélico formada por Arnaldo 
Baptista, Sérgio Dias e Rita Lee em 1966. 
Inventivos e subversivos, eles misturaram 
o som de guitarras elétricas com ritmos e 
instrumentos regionais, participando ati-
vamente do Tropicalismo, um movimento 
multimídia de ruptura cultural que revolu-
cionou a cultura popular brasileira a partir 
dos anos 1960. O nome da banda está ligado 
ao livro de ficção científica “O Império dos 
Mutantes”, do escritor francês Stefan Wul, 
publicado originalmente em 1958 (CALA-
DO, 1995).

O disco homônimo lançado em 1968 foi 
considerado um dos melhores álbuns brasi-
leiros de todos os tempos pela crítica espe-
cializada (ROLLING STONE BRASIL, 
2007). Na época, o “espírito mutante” não se 
limitou apenas à música, mas também inspi-
rou demais campos artísticos, como o teatro 
e a moda, influenciando o comportamento 
de toda uma geração contemporânea e pos-
terior ao surgimento do conjunto musical. 
Em plena Ditadura Militar brasileira (1964 
– 1985), ser mutante era ser jovem, revolu-
cionário e irreverente; era uma maneira de 
destacar-se de um estilo considerado “care-
ta”, antiquado e, sobretudo, era um modo de 
afirmar-se livre, vivendo em um regime que 
cerceava liberdades individuais e coletivas. 
Outro momento que sugere esse afastamen-
to entre eles (o establishment) e nós (seres mu-
tantes) está imortalizada na canção da banda 
“Panis Et Circencis”, composta por Gilberto 
Gil e Caetano Veloso: “Mas as pessoas na 
sala de jantar / São ocupadas em nascer e 
morrer”.

Além do conjunto brasileiro, outros artistas 
musicais vêm sendo adjetivados como “mu-
tantes” no sentido de serem inventivos e di-
ferentes, em se tratando de estilo musical e 
estética. Ney Matogrosso e David Bowie são 
exemplos que ilustram o uso do termo como 
uma qualidade de artistas que conseguem se 
adaptar às constantes mudanças do mercado 
fonográfico. Bowie, a propósito, alterna os 
versos “Eu poderia fazer uma transformação 
como uma estrela do Rock & Roll” com “Eu 
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poderia tocar a mutação selvagem como uma 
estrela de Rock & Roll” (originalmente: “I 
could make a transformation as a rock & roll 
star” e “I could play the wild mutation as a rock 
& roll star”) na canção Star, do seu álbum 
“The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the 
Spiders from Mars”, de 1972.

I CHING,  
O LIVRO DAS MUTAÇÕES
“I Ching, o Livro das Mutações” é um livro 
clássico chinês considerado um dos mais 
antigos do mundo, cuja origem remonta a 
um período anterior à dinastia Chou (1150-
249 a.c.). O subtexto O Livro das Mutações é 
uma tradução ipsis literis do título em chinês: 
Ching significa “livro”, enquanto o ideograma 
representado pela letra I é traduzido como 
“mutação” e acredita-se que sua origem este-
ja ligada ao desenho de um camaleão (WI-
LHELM, 1984).

Neste livro, a ideia de mutação está relacio-
nada à transformação e movimento, sendo 
iconograficamente representada pelo afa-
mado “yin-yang”. A transformação dialética 
de “yin” (representando o escuro) em “yang” 
(representando a luz), e vice-versa, é o que 
define o princípio de mutação em “I Ching”. 
No entanto, para além de um contexto pura-
mente maniqueísta, é possível compreender 
a mutação de maneira abrangente, como uma 
propriedade inexorável não apenas aos seres 
humanos, tampouco à vida biológica, mas à 
própria existência de qualquer coisa.

Além disso, de acordo com Pinto (1982, p. 
XII), é “necessário atentar-se ao fato de que, 
assim como no conceito budista de "anicca" 
(impermanência), essa mutação não era con-
cebida como incidindo sobre seres ou objetos 
sofrendo modificações. Não há o que mude, 
ou quem mude, pois só há o mudar”. Portan-
to, sendo a mutação de “I Ching” onipresente 
e universal, é possível afirmar que ela própria 
seria invariável.

Para a sabedora chinesa, a mutação é o único 
fenômeno constante do universo e, como um 
princípio fundamental, forma importantes 
premissas ontológicas da filosofia oriental. 
Ao considerar a mutação como um processo 
interminável, cíclico e em movimento, o dis-
curso presente no “I Ching”, escrito há mais 
de três mil anos, continua influenciando dife-
rentes áreas do conhecimento humano, além 
de servir como base de sustentação para a 
construção da civilização chinesa. Sob a égi-
de deste livro, é plausível entender que ser 
mutante é estar em constante movimento.

ESTRANHAS MUTAÇÕES  
E OS FREAKS
“Estranhas Mutações” é um “filme B”, de ter-
ror, dirigido por Jack Cardiff em 1973, cujo 
enredo segue as experimentações excêntricas 
de um renomado cientista que, por meio de 
manipulação genética, busca criar seres hí-
bridos entre humanos e plantas. Junto do 
laboratório do cientista Prof. Nolter (o ator 
Donald Pleasence), outro cenário impor-
tante do filme é um circo composto por um 
“show de aberrações” (“freak show”), no qual 
são expostas algumas das criaturas do cien-
tista, ao lado de seres humanos reais.

Para além da ficção, alguns dos atores pos-
suíam, certamente, fenótipo compatível com 
doenças genéticas causadas por mutações 
atualmente conhecidas. Por exemplo, em 
uma das cenas, a chamada “garota com pele 
de crocodilo” é recrutada ao palco por um 
simpático apresentador com baixa estatura. 
Com uma pele extremamente ressecada e au-
sência de cabelos, a mulher conta que é filha 
de pais normais e que, além de quatro irmãos 
sem a condição, possuía um irmão com fenó-
tipo semelhante ao seu. Autointitulada de “a 
mãe mais estranha do mundo”, ela também 
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Figura 1.
Resultado da busca pelo termo 
“mutant” no IMDb (Internet 
Movie Database).
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revela que possui sete filhos, todos normais. 
De acordo com a descrição, é possível inferir 
que a mulher é portadora de uma displasia 
ectodérmica causada por mutação transmiti-
da de modo autossômico recessivo, mas, evi-
dentemente, as informações são insuficientes 
para fechar o diagnóstico preciso.

O filme da década de 1970 bebe na fonte 
de “Freaks”, a obra-prima do cineasta esta-
dunidense Tod Browning, cuja estreia data 
de 1932. Ainda em preto-e-branco, Freaks 
é um clássico e controverso filme de horror 
que, assim como em Estranhas Mutações, 
centraliza os principais momentos de terror 
na exibição de seres humanos com anomalias 
morfológicas e funcionais, muitas das quais 
possuem provavelmente sua origem associa-
da a mutações no material genético. 

De lá para cá, muitas outras obras explo-
raram esta temática; apenas para citar um 
exemplo recente, a quarta temporada da 
série de televisão “American Horror Story” 
também explora o universo dos shows de 
horrores. A Figura 1 mostra o resultado de 
uma busca pelo termo “mutant” no IMDb 
(Internet Movie Database), uma base de 
dados online sobre cinema, programas tele-
visivos, jogos e outros. Foram encontradas 
765 entradas para a busca, sendo a maior 
parte (45,2%) representada por filmes clas-
sificados principalmente nos gêneros ficção 
científica (20,9%), ação (14,4%) e horror 
(12,1%). As principais palavras-chave re-
lacionadas ao termo “mutant” foram “mons-
tro” (209 entradas), “sangue” (179) e “vio-
lência” (163).

Os roteiros ficcionais acima relatados foram 
baseados em fatos reais e altamente popu-
lares em muitas partes do mundo durante 
poucos séculos atrás: os shows de aberra-
ções como atrações circenses. Por exemplo, 
entre 1840 e 1940, nos Estados Unidos e 
na Inglaterra, era prática comum a exibição 
de pessoas com anormalidades físicas, men-
tais e comportamentais para gerar diversão 
e lucro. Assim, ser mutante enquanto freak 
corresponde a um senso de degradação so-
cial e curiosidade massiva, movida por medo 
e desprezo pelo corpo não-normativo (muito 
embora, também haja, para alguns, uma rela-
ção com fama e fortuna (BOGDAN, 1988).

O declínio dos shows de aberrações está 
relacionado com as mudanças sociais em 
relação à variação humana, influenciadas 
por avanços científicos que permitiram um 
entendimento mais sofisticado das causas 
subjacentes aos desvios da variação orgânica 
normal. Todavia, vale a pena refletir sobre a 
possibilidade de corpos anatomicamente in-
comuns, e eventualmente relacionados a mu-
tações genéticas, ainda estarem à mostra em 
programas de auditório, comerciais televisi-
vos, espetáculos de humor, compêndios de 
recordes mundiais etc., buscando atender a 
propósitos muitos semelhantes aos dos freak 
shows no século passado
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X-MEN E A TEORIA  
DO PÓS-HUMANISMO
Os “X-Men” são um grupo de super-heróis 
criados por Stan Lee e Jack Kirby na década 
de 1960 que, alguns anos depois, atingiram 
alto grau de popularidade mundial extrapo-
lando as histórias em quadrinhos da editora 
Marvel Comics e chegando a outras mídias, 
como filmes, desenhos animados, jogos e ou-
tros. Dotados de poderes sobrenaturais, os 
X-Men possuem o chamado “gene X”, uma 
alteração genética subjacente à origem dos 
mutantes protagonistas da história.

Ser mutante em “X-Men” é algo complexo; 
ao misturar fatos históricos e problemáticas 
sociais reais com a inventividade ficcional do 
universo Marvel, diferentes interpretações 
sobre o que é ser mutante podem ser feitas. 
Em um desses recortes, os mutantes represen-
tam seres humanos “geneticamente evoluídos”, 
dotados de superpoderes, constantemente 
chamados de “homens superiores” em diver-
sas passagens da trama. Outrossim, demais 
narrativas fantásticas também utilizam a 
ocorrência de alterações no material genético 
como explicação subjacente aos superpoderes 
presentes nos enredos de “O Incrível Hulk”, 
“As Tartarugas Ninja” e mesmo em obras bem 
mais populares como a novela televisiva bra-
sileira “Os Mutantes: Caminhos do Coração”.

Neste sentido, o ser mutante da ficção comuni-
ca-se diretamente com o pensamento do pós-
-humanismo, inicialmente esboçado por Frie-
drich Nietzsche e incrementado por demais 
pensadores no correr dos séculos XX e XXI. 
Controversa, esta teoria versa sobre a busca 
por um estágio mais avançado da natureza hu-
mana, ampliando sentidos e cognição, e trans-
cendendo as limitações tradicionais do corpo 
orgânico, tais como doença, envelhecimento e 
até mesmo a morte (RÜDIGER, 2007). 

Portanto, o pós-humano refere-se à “pessoa” 
possuidora de capacidades físicas e intelec-
tuais sem precedentes, conseguidas graças 
às novas tecnologias, notavelmente ao de-
senvolvimento biotecnológico e à engenharia 
genética. Sobre esta última, recentes ferra-
mentas de edição gênica consideradas revo-
lucionárias, como a técnica CRISPR/Cas9, 
vêm sendo utilizadas (às vezes de maneira 
controversa) para alterar o material genético 

de células, organismos inteiros e mesmo em-
briões humanos visando a obtenção de carac-
terísticas desejáveis.

A conexão entre criação artística e progresso 
técnico não ocorre por acaso, já que a tecno-
ciência projeta-se com a exigência feita no 
sentido de se expressar através de ficções. Do 
mesmo modo, a imaginação dos escritores de 
ficção pode ser capaz de, sutilmente, antever 
questões de alta relevância para a sociedade. 
Embora pareça demasiadamente ficcional 
e, por vezes, conspiratória a teoria do pós-
-humanismo, além de haver poucas chances 
de se tornar real um mundo povoado pelos 
mesmos mutantes de “X-Men”, é inegável que 
no recente século XXI a identidade cultural 
e biológica dos seres humanos se predispõe 
cada vez mais à intervenção tecnológica e 
maquinística.

MUTAÇÕES E EVOLUÇÃO
Mudança – na forma e no comportamento 
dos organismos ao longo das gerações – é 
uma condição sine qua non para a existência 
da vida na Terra. Charles Darwin definiu evo-
lução como a “descendência com modificação”, 
sendo que “descendência” refere-se ao modo 
como a modificação evolutiva tem lugar na 
série de populações que descendem uma da 
outra. Darwin chamou de seleção natural o 
princípio por meio do qual toda variação, por 
menor que seja, deve ser preservada desde que 
seja útil para o organismo. Este princípio não 
leva necessariamente a um desenvolvimento 
progressivo, mas apenas se apodera das va-
riações que se apresentam e que são úteis a 
cada indivíduo nas complicadas relações de 
sua existência, trazendo alguma vantagem 
competitiva ao portador de uma das variantes 
sobre os demais habitantes de uma região.

Os detalhes da evolução estão intimamente 
relacionados ao ambiente no qual determi-
nada população está inserida e às variações 
genéticas que surgem nos indivíduos. Devido 
à luta pela sobrevivência (isto é, à competi-
ção ecológica) em um ambiente altamente 
competitivo como a natureza, a variação em 
caracteres individuais entre os membros de 
uma população constitui uma pré-condição 
para que o processo de seleção natural ocorra. 
Para isso, é preciso evidentemente que pelo 
menos parte dessa variação seja herdável.
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De fato, o processo seletivo só pode produ-
zir mudança na composição da população 
se existirem variações no fenótipo dentre as 
quais selecionar. Destarte, a variação é am-
plamente difundida em populações naturais 
e em diferentes níveis – morfológico, celular, 
bioquímico e genético. O aporte de variação 
nova, necessário para a evolução, é fornecido 
principalmente por mutações genéticas, que 
constituem a principal fonte de matéria-pri-
ma para as mudanças evolutivas em todas as 
espécies vivas.

Na natureza, as mutações ocorrem de ma-
neira aleatória, isto é, o processo de mutação 
fornece variação não-direcionada, indepen-
dentemente de qualquer uma delas ser ne-
cessária ou não para a adaptação. Por sua vez, 
a seleção natural impõe uma direção para a 
evolução utilizando variações não-direciona-
das, aumentando a frequência de variantes 
que, por acaso, tornem seus portadores mais 
capazes de sobreviver e se reproduzir em de-
terminados ambiente e momento. Portanto, 
de acordo com a biologia evolutiva, ser mu-
tante é estar apto a evoluir.

CONECTANDO OS MÚLTIPLOS 
SIGNIFICADOS DE MUTAÇÃO 
À GENÉTICA CLÍNICA 
As origens da Genética atual remontam a 
1866, quando Gregor Mendel estudou di-
versos caracteres variáveis em ervilhas (Pi-
sum sativum). Entre os primeiros relatos da 
utilização do termo mutação aplicado à ge-
nética estão os estudos de Hugo de Vries, 
um dos responsáveis por redescobrir os estu-
dos de Mendel e apresentá-los ao século XX. 
Em seu livro de 1903, “Die Mutationstheorie” 
(“A teoria da mutação”), ele causou polêmica 
no meio científico ao propor que mutações, 
ou mudanças em caracteres herdáveis, se-
riam responsáveis por variações observadas 
na planta Oenothera glazioviana. Seguindo 
o caminho apontado por De Vries, muitos 
outros cientistas concentraram esforços para 
encontrar demais mutações em organismos 
vivos, como, notavelmente, Thomas Morgan 
e seus alunos com experimentos em Droso-
phila melanogaster.

Atualmente, grande parte do que se estu-
da em genética – e especialmente no estudo 

genético dos seres humanos – refere-se à 
análise de variantes presentes no DNA dos 
indivíduos. Comparando dois seres humanos 
quaisquer, espera-se encontrar um nível de si-
milaridade genômica de 99,9%, e é exatamen-
te na diminuta fração de diferença genética 
que se encontra a explicação para boa parte 
da variabilidade presente entre os indivíduos. 

Durante a divisão celular, o DNA parental 
é replicado para formar a nova molécula de 
DNA presente nas células-filhas. Dessa ma-
neira, todos os mais de 3 bilhões de bases 
nitrogenadas que compõem o material gené-
tico humano são copiados e, eventualmente, 
mudanças podem ser incorporadas nas mo-
léculas recém-sintetizadas, criando trechos 
genômicos presentes nas células-filhas dife-
rentes ou ausentes nas células parentais. É o 
que se conhece em biologia como mutações, 
que podem afetar o número de cromossomos 
da célula (genômicas), alterar a estrutura de 
cromossomos específicos (cromossômicas) 
ou alterar genes individualmente (gênicas ou 
de ponto). Elas podem acontecer de modo es-
pontâneo, pela introdução de erros por parte 
da maquinaria de replicação ou reparo, ou ser 
induzidas por agentes biológicos (como ví-
rus), físicos (como radiação ultravioleta e io-
nizante) ou químicos (como radicais livres).

O The Human Gene Mutation Database ca-
taloga e fornece dados sobre as mutações 
encontradas em seres humanos ao redor 
do mundo que causam ou estão, de algum 
modo, associadas a doenças. De acordo com 
o último levantamento e com os dados dis-
poníveis na versão pública e online do pro-
jeto (http://www.hgmd.org), existem quase 
250.000 mutações identificadas nos mais de 
23.000 genes que compõem o genoma hu-
mano. Além de estarem associadas ao sur-
gimento de doenças, as mutações também 
podem ser determinantes para o tratamen-
to das mesmas. É o caso de alguns tipos de 
câncer, por exemplo, em que determinados 
medicamentos ou doses são recomendados a 
depender do tipo de alteração genética que o 
paciente apresenta.

Em genética clínica, embora alterações gené-
ticas continuem a ser tecnicamente chama-
das de mutações, é desaconselhado o uso do 
termo mutante aos indivíduos que as por-
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tam. De acordo com o clássico livro texto de 
genética médica, escrito originalmente por 
Thompson & Thompson, o termo mutante 
nunca deve ser utilizado para se referir aos 
seres humanos que portam alelos mutantes. 
Curiosamente, o ser mutante está presente 
em outras áreas da genética que estudam es-
pecificamente outros organismos, como ani-
mais, plantas e microrganismos.

Embora todos os significados de “mutação” 
na cultura pop compartilhem como axioma 
a ideia de transformação, as implicações do 
uso do termo são completamente diferentes 
entre contextos. Quando associado a carac-
terísticas físicas, ser mutante possui histo-
ricamente um significado pejorativo, seja 
pela associação com aberrações ou monstros 
(como visto em “Estranhas Mutações” e “Fre-
aks”), seja pela desumanização/fetichização 
encontrada em obras pertencentes ao univer-
so “X-Men”. Certamente, a influência destes e 
de muitos outros objetos criados sobretudo 
a partir da segunda metade do século XX, 
juntamente com o avanço de tópicos sociais 
e médicos no que se refere aos direitos hu-
manos fundamentais, está relacionada ao de-
suso do termo mutante ao fazer referência a 
seres humanos. 

Fora do contexto médico, ser mutante torna-
-se uma característica desejável, como no 
campo artístico ou comportamental (a exem-
plo da banda “Os Mutantes” e de muitos 
outros artistas que são constantemente ad-
jetivados dessa maneira). Ainda, pode estar 
relacionado de modo inexorável à existência 
não só dos seres humanos, mas de quaisquer 
outras formas de vida (como nos trabalhos 
de biologia evolutiva) ou de demais fenôme-
nos cinéticos no universo (como visto no “I 
Ching”). 

Interessantemente, um número crescente de 
estudos aponta para o fato de que, conside-
rando o conceito biológico de mutação, so-
mos todos estritamente mutantes, isso por-
que está cada vez mais claro que todo bebê 
vem ao mundo com algumas dezenas de 
alterações genéticas exclusivas, ou seja, com 
mutações que não se encontram no mate-
rial genético de ambos os genitores. Embora 
essas mutações nem sempre se relacionem 
com efeito fenotípico aparente, é certo que o 

Homo sapiens deve muito da sua atual iden-
tidade, comportamento e produções cultu-
rais a mutações que aconteceram em algum 
momento de sua história ancestral ou da sua 
fértil imaginação.
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O motivo da variação da pele em humanos foi por 
muito tempo um mistério científico, possibili-

tando o surgimento de explicações relacionadas a va-
lores morais, as quais foram usadas para diminuir ou 
explorar indivíduos com características de pele dife-
rentes. No século XX, a descoberta de que a melanina 
da pele protege contra danos provocados pela luz UV 
– presente em maior intensidade em regiões equato-
riais. Tal contexto proporcionou aos nossos ancestrais 
africanos o favorecimento do sucesso reprodutivo. No 
século XXI, com a era genômica, pode-se comparar o 
DNA das diferentes populações ao redor do planeta e 
concluir que nossas semelhanças são muito mais pro-
fundas do que nossas diferenças. Desse modo, não há 
evidências de que os grupos, os quais chamamos de 
“raças”, tenham uma unidade genética.
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Figura 1.
Índice de radiação ultravioleta 
no mundo. Valores para um 
dia sem muitas nuvens em 
setembro de 2015 de acordo 
com a Agência espacial 
europeia (Copyright © KNMI/
ESA; http://www.temis.nl/
uvradiation/UVindex.html.). 
Valores variam de 0 (menos 
intenso) para 18 (mais intenso). 

Melanócitos - Células 
localizadas no estrato 
basal da epiderme da pele 
especializadas na produção 
de melanina, a qual é 
armazenada e transportada em 
organelas conhecidas como 
melanossomos a outras células 
vizinhas na epiderme, como 
queratinócitos.

A VARIAÇÃO MORFOLÓGICA 
DE COR DE PELE  
ENTRE SERES HUMANOS

Em 1871, no livro “A origem do Homem 
e a Seleção sexual” Charles Darwin es-

creveu: "De todas as diferenças entre as raças 
humanas, a cor da pele é a mais conspícua e 
uma das mais marcantes". De fato, na popu-
lação humana encontramos tons de pele que 
variam de um chocolate intenso a tons mais 
próximos de café, amendoim, mel, areia a um 
bege claro, como numa massa de panqueca. 
A pele ocupa um papel de destaque visual 
na população humana porque, apesar de ser 
uma população Primata, não tem pelos co-
brindo todo o corpo, o que nos difere de nos-
sos parentes próximos como, por exemplo, o 
chimpanzé, que tem uma pele clara protegi-
da por uma pelagem escura.

O motivo da variação da pele em humanos 
foi por muito tempo um mistério científico 
ocasionando explicações relacionadas a valo-
res morais, as quais foram usadas para dimi-
nuir ou explorar indivíduos com característi-
cas de pele diferentes.

A cor que enxergamos depende dos compri-
mentos de onda que chegam a nossos olhos 
e, assim, só perceberemos uma determinada 
cor de luz se essa luz for refletida pelo obje-

to visualizado. Na camada mais externa da 
pele, uma proteína chamada melanina pode 
absorver alguns comprimentos de onda e 
nossa genética determina o tipo de melanina 
que produziremos nos melanócitos. Há a 
eumelanina - pigmento que apresenta uma 
tonalidade marrom - e quanto mais eume-
lanina tiverem, mais as peles serão escuras. 
Já a feomelanina - com uma tonalidade mais 
amarela avermelhada - é produzida em peles 
com tons mais claros ( Jablonski, 2014).

Melaninas absorvem também comprimentos 
de luz que não enxergamos: a luz ultravioleta 
(UV). Nos mamíferos, os pelos – os quais 
também contêm melanina – absorvem essa 
luz UV, protegendo as células da pele. No 
nosso caso, ao perder a maior parte dos pe-
los, quanto mais melanina na pele, maior será 
a proteção contra danos da radiação da pele. 
Assim, em regiões onde há maior incidên-
cia de luz UV, a seleção natural favoreceria 
quem teria pele mais escura? Dados de sa-
télites mostram que a intensidade média de 
radiação ultravioleta na superfície terrestre 
é mais intensa na região equatorial. As áreas 
amarelas e vermelhas são aquelas partes do 
mundo que recebem as maiores quantidades 
de UV durante o ano. As cores cada vez mais 
azuis e pretas indicam áreas com menor ra-
diação ultravioleta (Figura 1). 
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Figura 2.
Relação entre latitude e cor de 
pele, medida pela refletância. 
Latitudes negativas estão ao sul 
da linha do Equador (localizada 
a 0°), e positivas estão ao norte 
da linha do Equador. Gráfico 
adaptado da figura 2 do artigo 
de Barsh (2003).

Dímeros de pirimidina 
- Lesão no DNA provocada 
pela formação de uma ligação 
covalente entre duas bases 
nitrogenadas pirimidínicas 
adjacentes, citosina e timina, 
após absorção de luz UV. Lesão 
resulta na distorção da dupla 
hélice e impede a progressão da 
polimerase durante replicação 
ou transcrição do DNA. Células 
possuem vias de reparo de DNA 
que removem os dímeros de 
pirimidina ao promoverem a 
excisão do fragmento lesionado.

Ao medir a cor de pele de populações na-
tivas ao redor do globo, por meio de um 
reflectômetro – o qual emite um feixe de 
luz e mede quanta luz é refletida, obser-
va-se que próximo à linha do Equador 

(latitude 0) a cor da pele é mais escura 
(reflete menos luz), enquanto que ao che-
gar mais próximo aos pólos, mais clara é 
a pele de populações nativas, em média 
(Figura 2).

SELEÇÃO NATURAL 
MOLDANDO A COR DE PELE 
EM SERES HUMANOS
Os conjuntos de dados conhecidos sugerem 
que a maior quantidade de melanina na pele 
oferece uma vantagem de sobrevivência em 
regiões expostas a mais luz UV. Mas, essa 
vantagem seria exatamente contra o quê? 
Sabemos que a luz UV é parte da radiação 
solar, é mais energética que os comprimen-
tos de luz visível e pode ser absorvida pelas 
moléculas de DNA nas células de nossa 
pele. O resultado são lesões no DNA, como 
dímeros de pirimidina, os quais distor-

cem a dupla-hélice do DNA e, se não forem 
reparadas pelas células, podem causar um 
erro durante a replicação resultando em mu-
tações – alterações na informação genética. 
Esse processo está relacionado com o enve-
lhecimento da pele e aparecimento de câncer 
na pele. Então, a pressão seletiva sobre a me-
lanina da pele está relacionada a evitar cân-
cer de pele? Essa foi a explicação por muito 
tempo, mas câncer de pele normalmente 
começa a ser diagnosticado a partir dos 40-
50 anos de idade, o que seria após o pico 
reprodutivo humano, de modo que, evitar o 
câncer, não impediria a passagem dos genes 
à próxima geração.
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Então, como a luz UV poderia afetar nos-
so sucesso reprodutivo? Uma explicação 
estaria relacionada ao ácido fólico, um tipo 
de vitamina B. Deficiência nessa vitamina 
está associada a defeitos de nascença. E, 
o mais interessante, é que luz UV intensa 
degrada ácido fólico que circula em vasos 
sanguíneos da pele. Assim, a melanina nos 
protege evitando a quebra do ácido fólico, 
o qual é necessário para uma produção 
saudável de espermatozoides, além de con-
tribuir no desenvolvimento embrionário 
( JABLONSKI, 2014).

Mas, então por que não temos todos pele 
escura protegendo nosso ácido fólico? 
Acontece que luz UV não é de toda ruim. 
Ela é necessária, pois sua ação na pele é nos-
sa principal fonte de vitamina D a qual, na 
verdade, é um hormônio. O precursor 7-de-
sidrocolesterol, nas membranas plasmáticas 
dos queratinócitos e fibroblastos da derme, 
é convertido em vitamina D3 após absorção 
de luz UV e liberado na circulação sistêmi-
ca. A forma ativa da vitamina D, calcitriol, 
é formada após transformações da vitamina 
D3 pelo fígado e rim. Os efeitos endócrinos 
da vitamina D relacionam-se principalmen-
te na homeostase do cálcio no sangue por 
controlar a absorção de cálcio no intestino 
ou retirada do cálcio dos ossos. Seu papel 
se estende à imunidade inata na pele, pro-
moção de diferenciação celular e inibição 
da proliferação nas células que expressam 
receptores de vitamina D (MOSTSAFA; 
HEGAZY, 2015). 

Enquanto nossos ancestrais estavam na re-
gião equatorial, a pele escura protegia o áci-
do fólico, mas ainda havia luz UV suficiente 
para produzir vitamina D. Mas, os huma-
nos se dispersaram. Grandes migrações, 
para fora de nosso lar equatorial, da África, 
para outras partes do globo em diferentes 
latitudes. O que eles encontraram? A luz 
percorre um caminho maior pela atmosfe-
ra até chegar na superfície em regiões mais 
próximas aos polos e indivíduos com pele 
escura estavam com o ácido fólico super-
protegido, mas foram privados do potencial 
de produzir vitamina D em sua pele, duran-
te a maior parte do ano. Assim, por efeitos 
deletérios dessa deficiência, produzindo o 
raquitismo, favoreceram uma seleção na-
tural em relação à evolução da pele pouco 
pigmentada das populações longe da linha 
do Equador.

Toda vez que uma espécie passa por um 
processo de seleção natural é possível en-
contrar evidências dessa seleção no geno-
ma. Ao sequenciar o DNA de populações 
espalhadas pelo planeta, é possível procu-
rar as variações e comparar as populações. 
Um gene ligado à pigmentação humana é 
o MC1R (Receptor 1 de melanocortina), o 
qual participa da ativação da síntese de eu-
melanina a partir de feomelanina. Dentro 
de populações da África Equatorial, não há 
muita variação desse gene MC1R, o que in-
dica que nesta região há uma forte pressão 
negativa contra alelos que alterem a cor de 
pele escura. 
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Figura 3.
Mapa dos grupos étnicos 
usados na investigação 
(adaptado de Kalinowski et. 
al, 2012). As localizações são 
aproximadas ou representativas.

SERES HUMANOS  
SÃO REALMENTE  
DIVIDIDOS EM RAÇAS?  
A CONTRIBUIÇÃO  
DA ERA GENÔMICA
Ao migrar da África, as populações da Eu-
ropa, da Ásia, da Oceania e das Américas 
tornaram-se muito diferentes a ponto de 
dizermos que são 5 diferentes raças. Se essa 
separação racial ou étnica realmente existis-
se, esperaríamos encontrar mais semelhan-
ças no genoma dentro de uma suposta “raça” 
do que entre o genoma entre indivíduos de 
“raças” distintas. Hoje é possível fazermos 

comparações, até mesmo em uma sala de 
aula, pois temos dados para tanto, confor-
me a prática desenvolvida por Kalinowski 
et. al, 2012. No exemplo que se segue foram 
compilados os dados genéticos de povos in-
dígenas coletados da África, Europa e Ásia 
(Figura 3). O genoma mitocondrial de oito 
indivíduos de cada continente foi sequencia-
do. Para o nosso propósito, as sequências de 
DNA mitocondrial podem ser consideradas 
uma amostra representativa do genoma de 
cada indivíduo. Por exemplo, se dois indiví-
duos tiverem sequências de DNA mitocon-
drial geneticamente similares, assumiremos 
que todos os seus genomas são semelhantes.
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Tabela 1.
Número de diferenças de bases 
no genoma mitocondrial de 
diferentes populações nativas 
ao redor do mundo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. África - Ewondo - 60 41 67 33 27 20 27 23 25 26 28 166 1276

2. África - Hausa 60 - 63 14 67 59 52 63 57 59 60 62 162 1280

3. África - Mandela 41 63 - 70 48 44 37 44 38 42 43 45 169 1283

4. África - Mbuti 67 14 70 - 74 66 59 70 64 66 67 69 169 1284

5. Ásia -China 33 67 48 74 - 28 31 38 22 24 27 27 173 1274

6. Ásia -Chuckchi 27 55 44 66 28 - 21 30 16 18 21 21 169 1283

7. Ásia -Índia 20 52 37 59 31 21 - 17 19 21 22 24 160 1279

8. Ásia -Japão 27 63 44 70 38 30 17 - 26 26 27 31 165 1283

9. Europa - Inglaterra 23 57 38 64 22 16 19 26 - 8 15 15 163 1281

10. Europa - França 25 59 42 66 24 18 21 26 8 - 15 17 163 1281

11. Europa - Alemanha 26 60 43 67 27 21 22 27 15 15 - 20 166 1286

12. Europa - Itália 28 62 45 69 27 21 24 31 15 17 20 - 170 1282

13. Neandertal 166 162 169 169 173 169 160 165 163 163 166 170 - 1264

14. Chimpanzé 1276 1280 1283 1284 1274 1283 1279 1283 1281 1281 1286 1282 1264 -

Como podemos ver na Tabela 1, que apre-
senta a comparação do genoma mitocondrial 
de algumas das populações representadas na 
Figura 3, além de Neandertal e chimpanzé, 
podemos notar que a diferença entre huma-
nos é bem discreta e parece uma única gran-
de população quando comparada ao genoma 
de espécies diferentes. Além disso, encontra-
mos mais diferenças genéticas entre algumas 
populações africanas, como entre Ewondo e 
Hausa, do que entre populações africanas e 

do resto do mundo como Ewondo compara-
do a ingleses ou chineses (Tabela 1). De fato, 
ao comparar 4000 alelos por todo genoma, 
apenas 7,4% são específicos de uma região, 
mas mesmos esses alelos característicos são 
encontrados em cerca de 1% dos indivíduos 
dessa população – o que significa que esses 
alelos não representam uma marca de uma 
população ou raça inteira. Assim, não há evi-
dências de que os grupos os quais chamamos 
de “raças” tenham uma unidade genética.

A partir desse tipo de dado, podemos dizer 
que há um consenso nas ciências biológicas 
de que “raças humanas”, ao contrário do que 
acontece em outras espécies animais, são 
resultados de construções sociais e não de 
atributos biológicos. O termo que cientistas 
preferem usar para descrever a diversidade 
humana é “ancestralidade”, a qual com análi-

ses de DNA podem refletir de forma mais 
fiel a origem geográfica dos antepassados. 
Além do mais, é importante destacar que 
a evolução da cor da pele ocorreu de forma 
independente de outras características como 
habilidades físicas, mentais e as relacionadas 
ao comportamento. Enquanto certamente 
temos diferenças entre diferentes popula-
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ções, os dados genômicos cada vez mais nos 
mostram que essas diferenças são poucas e 
superficiais, enquanto nossas semelhanças 
são muito mais profundas.

Mesmo assim, a discriminação por conta da 
cor de pele continua. E, nem sempre, é uma 
questão de falta de conhecimento científi-
co. Grupos de supremacia branca usam da-
dos genéticos para apoiar suas crenças. Por 
exemplo, corretamente, eles destacam que 
populações europeias possuem de 1 a 4% de 
DNA de ancestrais Neandertais, enquanto 
populações africanas não possuem ancestra-
lidade Neandertal. Eles também argumen-
tam que Neandertais possuem crânios maio-
res e, por conta disso, dizem que europeus 
e asiáticos possuem maior inteligência por 
terem herdado cérebros maiores. Esse tipo 
de raciocínio, entretanto, é um exemplo claro 
de falácia lógica conhecida como non sequi-
tur, ou seja, que a consequência não decorre 
necessariamente da causa apontada.

O genoma contém informações valiosas so-
bre nossa biologia que permitem nos unir 
como espécie. Mas, se for usado sem conhe-

cimento, mal interpretado ou, até mesmo, 
ignorado, ajustando-se a vieses preestabele-
cidos de alguns grupos, pode aprofundar a 
divisão já existente em nossa sociedade. As-
sim, é cada vez mais importante entender o 
que nosso DNA nos diz a respeito de ser um 
Homo sapiens.
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“Inteligência” é um termo genérico que abrange dife-
rentes habilidades cognitivas. Pessoas com deficiên-

cia intelectual apresentam limitações identificáveis tanto 
no desempenho cognitivo quanto no comportamento 
adaptativo (por exemplo, no cuidado pessoal, uso de di-
nheiro e meios de transporte). Será que existe um gene da 
inteligência que, quando não funciona direito, causa defi-
ciência intelectual? O ambiente também contribui para a 
inteligência? Este artigo explora a relação entre inteligên-
cia, deficiência intelectual e fatores genéticos e ambientais.

Cognitivo – a cognição 
refere-se ao processo de 
aquisição e construção do 
conhecimento.

Comportamento 
adaptativo – atitude que 
resulte em adequação a 
diferentes contextos.
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GENÉTICA E SOCIEDADE

Albert Einstein é considerado um gê-
nio da física; Marie Curie um gênio da 

química; Beethoven, um gênio da música e 
J. K. Rowling, um gênio dentre os escritores 
de livros juvenis. Tais pessoas destacam-se 
por capacidades em áreas muito distintas, 
porque não existe uma única forma de in-
teligência. Inteligência é um termo genérico 
que abrange diferentes habilidades cogniti-
vas como lógica, memorização, comunicação, 
aprendizado, resolução de problemas, plane-
jamento e abstração.

Mas, será que é possível medir a inteligência 
de alguém? E, se existem áreas distintas de 
habilidades, como saber em qual delas uma 
pessoa é “mais inteligente”? Uma das manei-
ras mais utilizadas para avaliar as capacida-
des cognitivas de um indivíduo é estimar o 
Quociente de Inteligência, ou QI, cujo resul-
tado é um valor numérico obtido a partir do 
desempenho de uma pessoa em diferentes 
testes. Ou seja, aplica-se um modelo mate-
mático que permite, grosso modo, medir o 
quão inteligente uma pessoa é. No entanto, 

todos os testes têm algumas limitações: por 
exemplo, a maioria deles apenas avalia pes-
soas alfabetizadas e que conheçam as opera-
ções matemáticas básicas.

Além disso, como dito acima, existem dife-
rentes áreas de inteligência e, dessa forma, 
os testes mais modernos de QI subdividem 
o resultado de modo a identificar os pontos 
mais fortes e os mais fracos de cada um. Vale 
dizer que os testes de QI devem ser aplica-
dos por profissionais de saúde devidamente 
habilitados para esse tipo de avaliação como, 
por exemplo, psicólogos.

A figura 1 mostra a distribuição das fai-
xas de valores de QI na população geral. A 
maior parte das pessoas tem QI entre 85 e 
115, sendo mais comuns valores em torno 
de 100. Indivíduos com QI acima de 130 são 
considerados superdotados, enquanto aque-
les com resultado abaixo de 70 apresentam 
o que chamamos de deficiência intelectual, 
classificada como leve (QI 50-70), moderada 
(QI 35-50) e grave/profunda (QI <35).

Figura 1.
Gráfico apresentando a 
distribuição de QI na população 
geral, sendo que a maior parte 
das pessoas tem QI próximo de 
100. Fonte dos dados: BHATE, 
S.; WILKINSON, S. Aetiology 
of learning disability. Aetiology 
and epidemiology, v. 5, n. 9, p. 
298-301, 2006.

Abstração – ação de isolar 
mentalmente um objeto de 
reflexão para considerá-lo 
individualmente, independente 
do todo.
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A INTELIGÊNCIA É MULTIFATORIAL
Niels, Aage e Tomas Bohr (Figura 2) são avô, filho e neto, res-
pectivamente, e assumiram grande destaque em suas carreiras 
como cientistas. Será que Niels passou o alelo da inteligência 
para Aage, que por sua vez o passou para Tomas? A resposta 
é muito mais complexa do que sim ou não. Diversas pesqui-
sas científicas sugerem que a genética é responsável por grande 
parte das diferenças cognitivas entre os indivíduos. Entretanto, 
não há um único gene que seja responsável pela inteligência. 
Sabemos que, dos aproximadamente 20 mil genes que os seres 
humanos têm, cerca de mil estão associados ao neurodesen-
volvimento e, portanto, contribuem para o desempenho cog-
nitivo. Cada um deles apresenta uma pequena contribuição 
para a composição do que chamamos de inteligência.

Por outro lado, Niels, Aage e Tomas Bohr também compar-
tilharam o mesmo ambiente. Como saber se foi a herança 
genética ou a similaridade no ambiente que promoveu o alto 
desempenho científico dos três? Em combinação com os fato-
res genéticos, fatores ambientais também são importantes no 
desenvolvimento da inteligência. Diz-se então que a inteligên-
cia tem um padrão de mecanismo multifatorial (Figura 3), 
isto é, há vários genes e também muitas variáveis ambientais 
que em conjunto influenciam o neurodesenvolvimento e o de-
sempenho intelectual de cada indivíduo.

Figura 2.
Niels Bohr, seu filho Aage Bohr 
e Tomas Bohr, filho de Aage. Os 
três cientistas desenvolveram 
importantes pesquisas em seus 
campos de estudo dentro da 
Física.

Alelo – alelos são formas 
alternativas de um mesmo gene.

Gene – Sequência de DNA 
contendo informações 
necessárias para a produção 
de proteínas ou regulação de 
processos biológicos.

Neurodesenvolvimento 
– desenvolvimento físico e 
psíquico do sistema nervoso.

Sabe-se que um ambiente propício para estu-
dos permite um maior aprendizado e desem-
penho intelectual. Fatores como o relaciona-
mento da criança com sua família, recursos 
educacionais, desenvolvimento de atividades 

extracurriculares, boa nutrição, entre outros, 
influenciam diretamente o desempenho cog-
nitivo do indivíduo e, como consequência, 
potencializam suas chances de obter bons 
resultados em testes de inteligência.

Mecanismo multifatorial 
– diz respeito a características 
cujas manifestações resultam 
de interações entre múltiplos 
fatores genéticos e ambientais.

Sociedade Brasileira de Genética 21

Genética na Escola – ISSN: 1980-3540



Figura 3.
Modelo de mecanismo 
multifatorial, no qual o 
fenótipo é dado pela atuação 
conjunta de fatores genéticos 
e ambientais. Diversos genes 
em associação com fatores 
ambientais como, por exemplo, 
nutrição, educação, interações 
sociais e infecções, têm 
impacto no desenvolvimento 
cognitivo. Então, qual é a 
contribuição da genética e do 
ambiente para a inteligência em 
termos quantitativos? Muitos 
estudos mostram que fatores 
genéticos são responsáveis 
por aproximadamente 70% da 
variação de QI observada entre 
indivíduos. No entanto, essa 
contribuição varia dependendo 
da idade e das condições 
socioeconômicas da população 
averiguada.

ENTENDENDO O QUE É A 
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
A deficiência intelectual é uma condição que 
afeta de 1 a 3% da população global, trazendo 
um alto custo financeiro, social e emocional, 
afetando tanto os sistemas de saúde quanto 
as famílias dos indivíduos afetados, já que 
é uma condição irreversível; os tratamentos 
disponíveis visam apenas amenizar os sinto-
mas e melhorar a qualidade de vida. O termo 
anteriormente utilizado para essa condição 
era "retardo mental" mas, em 2004, a Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS) aprovou 
a Declaração de Montreal sobre Deficiência 
Intelectual, que prioriza o uso do termo “de-
ficiência intelectual”.

Conforme mencionado no início deste ar-
tigo, considera-se que indivíduos com QI 
abaixo de 70 têm deficiência intelectual. A 
deficiência intelectual manifesta-se antes 
dos 18 anos e é caracterizada por limitações 
significativas no desempenho intelectual 
(raciocínio, aprendizagem e resolução de 
problemas) e em pelo menos duas habili-
dades do chamado comportamento adap-
tativo: comunicação, autocuidado, vida em 
casa e em comunidade, aptidão social, auto-
nomia, saúde e segurança, desempenho aca-
dêmico, lazer e trabalho. Casos de declínio 
cognitivo com início tardio não são conside-
rados deficiência intelectual e se originam, 
sobretudo, por processos neurodegene-
rativos (como na Doença de Alzheimer, 
por exemplo).

Para crianças de até cinco anos, o termo 
preferencialmente usado para diagnóstico é 
“atraso global de desenvolvimento” ao invés 

de “deficiência intelectual”. Esta distinção se 
faz porque os testes de QI só têm robustez 
quando aplicados após os cinco anos de ida-
de.

No caso da deficiência intelectual leve, os 
fatores ambientais apresentam maior contri-
buição para o quadro clínico. Em países com 
menores níveis socioeconômicos, fatores 
ambientais, tais como: desnutrição, ausência 
de assistência pré-natal e baixa escolaridade 
resultam em uma prevalência maior de defi-
ciência intelectual leve. Por outro lado, a de-
ficiência intelectual de moderada a profunda 
é determinada preponderantemente por fa-
tores genéticos. As frequências de deficiência 
intelectual moderada a grave são similares 
entre populações, pois frequentemente, nes-
tes casos, a deficiência intelectual resulta de 
mutações ou alterações cromossômicas que 
perturbam gravemente o neurodesenvolvi-
mento. No gráfico apresentado anteriormen-
te (Figura 1) há um desvio à esquerda da 
curva mostrando um aumento de indivíduos 
com deficiência intelectual moderada a pro-
funda em relação à distribuição dos valores 
de QI da população.

Frequentemente, indivíduos diagnosticados 
com deficiência intelectual também apre-
sentam outras alterações do neurodesenvol-
vimento, como transtorno do espectro 
autista, epilepsia e distúrbios comporta-
mentais ou psiquiátricos. Adicionalmente, a 
deficiência intelectual pode se apresentar iso-
lada ou associada a malformações congê-
nitas. Nesses casos em que há outros sinais 
físicos, diz-se que se trata de uma deficiência 
intelectual sindrômica.

Fenótipo – características 
observáveis de um 
indivíduo.

Processos 
neurodegenerativos – 
neurodegeneração é a perda 
progressiva da estrutura ou 
funcionamento dos neurônios.

Doença de Alzheimer – 
transtorno neurodegenerativo 
que causa a deterioração 
cognitiva e da memória, além 
de alterações comportamentais 
que comprometem a vida diária.

Transtorno do espectro 
autista – o termo engloba 
diferentes distúrbios do 
neurodesenvolvimento 
caracterizados por problemas 
de interação e comunicação 
social, padrões estereotipados e 
repetitivos de comportamento.

Epilepsia – distúrbio no qual 
os neurônios se comportam 
de maneira hiperexcitável, 
levando a convulsões e perda 
de consciência.

Malformações congênitas 
– qualquer defeito de 
nascença na constituição 
de um ou mais órgãos, 
que alterem sua estrutura 
física e, possivelmente, seu 
funcionamento.
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HÁ FATORES GENÉTICOS E 
AMBIENTAIS QUE ISOLADAMENTE 
SÃO SUFICIENTEMENTE FORTES PARA 
CAUSAR DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
Alguns fatores ambientais isolados (ou seja, sem estarem 
associados a fatores genéticos) têm impacto muito forte no 
neurodesenvolvimento, podendo levar então à deficiência in-
telectual (Tabela 1), como é o caso de algumas infecções ma-
ternas no período de gestação (por exemplo, rubéola), ou 
durante a infância (como a meningite); problemas durante 
o parto (hipóxia neonatal); lesões traumáticas decorrentes 
de acidentes; subnutrição dentre outros. Um dos fatores mais 
importantes como causa de deficiência intelectual é o consu-
mo de álcool durante a gestação, que pode causar a síndrome 
alcoólica fetal; não há consumo de álcool considerado seguro 
durante a gravidez.

Tabela 1.
Principais causas de deficiência 
intelectual.

Rubéola – Infecção viral 
contagiosa conhecida pela sua 
erupção vermelha característica. 
É possível de prevenir por 
meio de vacinação. Durante os 
primeiros meses de gestação, 
pode causar aborto ou 
deficiências no feto.

Principais causas de deficiência intelectual

Genéticas
Ambientais

Pré-natal Pós-natal

Alterações cromossômicas 
(ex.: síndrome de Down)

21

Infecções 
(ex.: Zica)

Desnutrição

Toxinas 
(ex.: álcool)

Trauma mecânico
Irradiação 
(ex.: raios X)

Mutações em genes únicos 
(ex.: síndrome do X Frágil)

           - FMR1

Desnutrição materna
Infecção 
(ex.: meningite)

Oxigenação insuficiente  
no parto

Baixa escolaridade
Trauma mecânico

Fatores genéticos são responsáveis por gran-
de parte dos casos de deficiência intelectual 
moderada a profunda, sejam decorrentes de 
alterações cromossômicas (numéricas e 
estruturais), ou devido a mutações em ge-

nes específicos que têm grande impacto no 
neurodesenvolvimento. Estima-se que exis-
tam mais de 1000 genes que, quando mu-
tados individualmente, estão relacionados à 
deficiência intelectual.

Alteração cromossômica 
– considerando que as células 
humanas têm 46 cromossomos 
(ou 23 pares), é a alteração 
do número ou morfologia dos 
cromossomos de uma célula.

Meningite – Inflamação das 
meninges (membranas que 
revestem o cérebro e medula 
espinhal). É geralmente causada 
por infecções, que podem ser 
virais, bacterianas ou fúngicas.

Hipóxia neonatal – Também 
chamada de “sofrimento 
fetal”, consiste na diminuição 
ou ausência de absorção de 
oxigênio pelo feto.

Mutação –qualquer alteração 
na sequência do DNA.
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A trissomia do cromossomo 21 (Figura 4), isto é, a presen-
ça de três cópias do cromossomo 21, causa a Síndrome de 
Down, que é a causa genética mais comum de deficiência in-
telectual. Em cerca de 95% dos casos, a chance de haver re-
corrência na família é ínfima. Cabe dizer que a idade materna 
avançada no momento da concepção (a partir de 35 anos) é 
um fator de risco para a ocorrência de síndrome de Down.

Figura 4.
Cariótipo humano de uma 
menina (note a presença de 
dois cromossomos X e nenhum 
cromossomo Y) com trissomia 
do 21. Imagem cedida pelo 
Laboratório de Genética 
Humana do Instituto de 
Biociências da USP.

Cariótipo – conjunto 
de cromossomos de uma 
espécie, ordenados de 
acordo com seu número, 
forma e tamanho.

Síndrome de Down – 
condição genética causada pela 
presença de um cromossomo 
21 a mais. Causa uma variedade 
de sinais clínicos, incluindo 
deficiência intelectual.

Trissomia – alteração 
genética na qual a célula tem 
três cópias de um cromossomo 
específico em vez de duas.

A segunda causa genética mais comum de 
deficiência intelectual – e primeira dentre 
os casos hereditários – é a Síndrome do X-
-Frágil. Esta síndrome é causada por muta-
ções no gene FMR1, localizado no cromos-
somo X, e que exerce um papel importante 
no funcionamento dos neurônios. Por te-
rem apenas uma cópia do cromossomo X, 

homens são mais frequentemente afetados. 
As mulheres podem não manifestar quadro 
clínico ou apresentar grau variável de defici-
ência intelectual; no entanto, independen-
temente do quadro clínico, mulheres por-
tadoras de mutações no gene FMR1 têm 
risco alto de terem filhos com a síndrome 
do X-Frágil.
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QUAIS SÃO OS GENES 
ASSOCIADOS À DEFICIÊNCIA 
INTELECTUAL E QUAL O SEU 
PAPEL NO ORGANISMO?
Genes relacionados à capacidade cognitiva 
desempenham função relevante no nosso 
organismo e só causam problemas caso apre-
sentem algum defeito e tenham sua função 
alterada ou anulada. Foi demonstrado, por 
exemplo, que o gene MEF2C atua no proces-
so de aprendizagem e de formação de memó-
ria; mutações nesse gene estão relacionadas à 
deficiência intelectual.

Mencionamos aqui o exemplo do gene 
FMR1, que causa a Síndrome do X-Frágil, e 
demos algumas estimativas da quantidade de 
genes já associados à deficiência intelectual. 
Mas, afinal, o que eles têm em comum? Em 

linhas gerais, são genes que, embora desem-
penhem funções diferentes, apresentam pa-
pel essencial no cérebro em desenvolvimento. 
Assim, quando a função de algum deles está 
comprometida por uma mutação, o proces-
so de formação e funcionamento do sistema 
nervoso é alterado, trazendo consequências 
como a deficiência intelectual.

As pesquisas que se dedicam a identificar 
quais são os fatores genéticos e também am-
bientais associados à deficiência intelectual 
são essenciais para que se possa entender 
melhor o funcionamento do cérebro, incluin-
do os processos de aprendizagem, formação 
de memória e diferentes tipos de inteligência. 
No futuro, esperamos que essas pesquisas 
possam ser base para o desenvolvimento de 
possíveis terapias para indivíduos com defi-
ciência intelectual.
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A atividade proposta tem como função conec-
tar conteúdos ministrados na graduação e 

pós-graduação das áreas de genética geral, citoge-
nética, genética de populações, evolução, sistemá-
tica filogenética e zoologia. Utilizamos um modelo 
de evolução cromossômica para acessar questões 
sobre os mecanismos envolvidos na reorganiza-
ção dos genomas ao longo da diversificação das 
espécies. Resolvendo uma situação problema os 
discentes terão a possibilidade de verificar como 
cada tipo de marcador cromossômico pode ser 
empregado para solucionar questões taxonômicas 
e observar que tipos de rearranjos cromossômicos 
podem ocorrer durante a evolução.
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A atividade proposta tem como função 
conectar conteúdos ministrados na gra-

duação e pós-graduação das áreas de genéti-
ca geral, citogenética, genética de populações, 
evolução, sistemática filogenética e zoo-
logia. Um modelo de evolução cromossômi-
ca foi utilizado para acessar questões sobre 
os mecanismos envolvidos na reorganização 
dos genomas ao longo da diversificação das 
espécies , assim como para demonstrar a uti-
lização do estudo de seus cariótipos como 
ferramenta taxonômica e evolutiva. Duran-
te a atividade, os discentes verificarão como 
cada tipo de marcador cromossômico (técni-
cas de coloração e hibridação “in situ” fluo-
rescente - FISH) pode ser empregado para 
solucionar questões taxonômicas e observar 
que tipos de rearranjos cromossômicos po-
dem ocorrer durante a evolução. Cabe desta-
car que o modelo aqui apresentado pode ser 
também usado como um roteiro descritivo 
para os discentes pensarem em um projeto 
de pesquisa envolvendo citogenética, conec-
tando ensino e pesquisa.

Como a maioria das aulas de citogenética 
baseiam-se exclusivamente na montagem 
de cariótipos pelo método clássico de “corta 
e cola”, a sugestão apresentada é uma forma 
alternativa para abordar o tema e deixar 
mais instigante e dinâmico o ensino da ci-
togenética. 

POR QUE E COMO ESTUDAR 
OS CROMOSSOMOS  
DE UMA ESPÉCIE?
Ao contrário do que se imaginava, principal-
mente com o desenvolvimento das metodo-
logias de biologia molecular e sequenciamen-
to de genomas, a citogenética não se tornou 
uma área obsoleta dentro dos estudos genéti-
cos. Na verdade, o estudo dos cariótipos das 
espécies ganhou novas perspectivas com ino-
vações metodológicas, o que fez com que esse 
campo de estudo retomasse sua ascensão. 

Estudar o cariótipo de uma espécie é crucial 
para determinação do grau de ploidia e a com-
posição cromossômica do organismo, e a par-
tir de então, conhecer a diversidade biológica, 
criar hipóteses evolutivas e entender como as 
alterações numéricas e estruturais modificam 
o complemento cariotípico original, podendo 
resultar no isolamento reprodutivo de popu-
lações e, por consequência, levar à especiação.

Os mecanismos que podem alterar a morfo-
logia e o número cromossômico, os métodos 
de coloração e bandamento dos cromossomos 
estão resumidamente apresentados no anexo 
1. Cada tipo de metodologia oferece um pa-
drão de bandas específico que permite reali-
zar comparações cromossômicas e explorar 
diferentes aspectos relacionados à evolução 
cromossômica (veja exemplos na Figura 1).

Adicionalmente aos padrões de coloração di-
ferencial, a metodologia de hibridação in situ 
fluorescente (FISH) é também uma forma 
eficiente e precisa de estudar a evolução cro-
mossômica. O princípio da técnica baseia-se 
na presença de um DNA alvo e de sondas 
de DNA complementares à sequência de 
interesse. Essas sondas serão marcadas com 
agentes fluorescentes que formarão duplex 
híbridos de DNA após passarem por um 
processo de desnaturação e renaturação 
(para detalhes, veja a Figura 2). 

Em seguida é realizada a detecção dos sítios 
onde ocorreu a hibridação e analisada em 
microscópio de epifluorescência. Trata-se de 
um método altamente específico para detec-
tar a distribuição de sequências de interesse 
ao longo dos cromossomos, desde que o ta-
manho, em pares de bases, do segmento de-
sejado tenha quantidade suficiente de pares 
de bases para a resolução do microscópio. 

Sistemática – É a ciência 
dedicada a inventariar e 
descrever a biodiversidade 
e compreender as relações 
filogenéticas entre os 
organismos.

Filogenética – Trata-se 
de um ramo da biologia que 
estuda a origem e evolução das 
espécies e as relações existentes 
entre elas.

In situ – Expressão latina que 
significa “no lugar” ou “no 
local”. No ramo da biologia, 
seria o método de estudo em 
que o objeto é analisado no seu 
local natural, habitual ou onde 
se desenvolve.

Desnaturação – Ocorre 
quando as pontes (interações) 
de hidrogênio entre as 
cadeias complementares se 
rompem e as fitas se separam. 
A desnaturação é reversível 
e o DNA, não interfere na 
composição do esqueleto 
carbono-fosfato. 

Renaturação – É o inverso 
da desnaturação e permite 
que todas as propriedades 
originais da molécula sejam 
restabelecidas, ocorrendo o 
restabelecimento das pontes 
(interações) de hidrogênio entre 
as cadeias complementares do 
DNA, no caso das condições 
originais serem recuperadas.
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Bandamento G Bandamento C Impregnação
pela Prata

Fluorocromos
base-específicos

Objetivo

Evidenciar um padrão de bandas 
escuras e claras ao longo dos 
cromossomos, no qual as escuras 
correspondem a regiões ricas em 
bases AT e as claras a regiões ricas em 
bases GC

O método evidencia seletivamente 
a heterocromatina constitutiva 
distribuída ao longo dos cromossomos

Detecta, de maneira indireta, o sítio 
cromossômico portador da região 
organizadora do nucléolo (NOR)

Marcação fluorescente específica, 
detectada pelo comprimento de 
onda do fluorocromo em microscopia 
de epifluorescência. Servem para 
caracterização da riqueza de 
nucleotídeos de uma determinada 
região cromossômica

Tipos de
marcas
observadas

Os cromossomos mostram um padrão 
de bandas longitudinais ao longo de 
toda a cromátide evidenciando regiões 
claras e escuras

A heterocromatina constitutiva é 
revelada como blocos fortemente 
corados (bandas escuras), 
distinguindo-se das porções 
eucromáticas que permanecem 
levemente coradas (bandas claras)

A precipitação da prata coloidal 
ocorre nas regiões da NOR, gerando 
uma marcação ao detectar proteínas 
argirofílicas

Por exemplo: utilizando o fluorocromo 
DAPI (4'-6-diamidino-2-fenilindol) 
serão evidenciados sinais florescentes 
azul brilhante mais intenso em 
regiões ricas em A:T; enquanto que, 
utilizando o CMA3 (cromomicina A), 
sinais fluorescentes verde brilhante 
indicarão riqueza em G:C naquela 
região cromossômica

Tratamentos
/ processos

Os cromossomos são desproteinizados 
por ação do tratamento com a enzima 
tripsina e, posteriormente, corados 
com corante de natureza basófila 
(ex: Giemsa)

Os cromossomos são submetidos a 
uma depurinação (ácido clorídrico), 
seguido de um tratamento 
desnaturante em hidróxido de bário 
e uma lavagem em solução salina 
(2xSSC) e corados com corante de 
natureza basófila

Solução coloidal reveladora preparada 
com gelatina e ácido fórmico é 
adicionada diretamente na lâmina, 
seguido da adição de solução de 
nitrato de prata 50%

Tratamento das lâminas com solução 
tampão (ex: McIlvaine) seguido 
de coloração com os respectivos 
fluorocromos de interesse. Em um 
único experimento, mais de um 
fluorocromo pode ser empregado em 
uma mesma lâmina

Tipos de
informações
extraídas

Observação da morfologia 
cromossômica e detecção de 
rearranjos cromossômicos dos tipos 
estruturais e numéricos. Bastante 
empregada na citogenética clínica 
humana

Detecção do padrão de 
heterocromatina como marcador 
em citogenética comparativa e 
presença de rearranjos estruturais 
cromossômicos

Mapear o sítio cromossômico onde 
se encontra o motivo genético dos 
genes que codificam para os rRNAs. 
Padrões de número e localização das 
NOR são utilizados como marcadores 
comparativos entre os cariótipos

Permite distinguir porções 
cromossômicas que apresentam 
distinta riqueza nucleotídica. Permite 
caracterizar classes distintas de 
heterocromatina

Figura 1.
Metodologias utilizadas para 
comparações cromossômicas.

Figura 2.
Metodologia de Hibridização in 
situ Fluorescente.

Basófila – Termo técnico 
usado por histologistas. 
Descreve a aparência ao 
microscópio de células e 
tecidos, após uma seção 
histológica ter sido colorida por 
corantes básicos.

A metodologia de Hibridação “in situ” Fluorescente (FISH) está baseada na propriedade físico-química da molécula 
de DNA de sofrer desnaturação (abertura de cadeia de duplas-fitas) e renaturação (reanelamento das duas cadeias) 
sem comprometimento de seu esqueleto carbono-fosfato, quando submetida a condições como aumento de 
temperatura, exposição à agentes desnaturantes (ex: formamida) ou tratamentos com base ou ácido forte.
O método é altamente sensível para identificar sequências específicas de DNA ao longo dos cromossomos 
(mapeamento cromossômico) e utilizado em diferentes campos da biologia. Em estudos evolutivos, essa metodologia 
é bastante informativa por garantir que o pesquisador possa mapear sequências específicas ao longo dos cromossomos 
e assim permitir comparar com maior precisão os cromossomos de espécies distintas (reconhecer homologias). 
Assim, o primeiro passo consiste em determinar qual a região de interesse que se busca mapear nos cromossomos 
e obter uma sonda de DNA complementar a essa região (A). Essa sonda consiste em uma sequência dupla-fita 
de DNA que apresenta a incorporação de alguns nucleotídeos marcados, que poderão apresentar sua própria 
fluorescência (marcação direta) ou que apresentam grupos-funcionais que serão detectados por anticorpos 
específicos acoplados à fluorocromos e essa associação irá gerar o sinal fluorescente (marcação indireta). 

As sondas de DNA podem ser obtidas (B) por isolamento da sequência de interesse diretamente do genoma das 
espécies, (i) via reação da polimerase em cadeia (PCR) quando a sequência nucleotídica é conhecida e primers 
específicos podem ser utilizados, (ii) via digestão por enzimas de restrição, quando busca-se sequências de DNA 
altamente repetitivas, como por exemplo, DNAs satélites ou até mesmo através do (iii) isolamento individual 
de cromossomos inteiros, utilizando métodos de microdissecção cromossômica ou citometria de fluxo. Outra 
possibilidade é a aquisição de sondas comerciais para a utilização em experimentos de FISH, na qual o pesquisador 
pode mandar sintetizar uma cadeia de oligonucleotídeos de acordo com seu interesse. Tratando-se de cromossomos 
humanos, sondas comerciais para todos os pares de cromossomos do cariótipo estão disponíveis para aquisição.

Os procedimentos de FISH incluem a fixação e estabilização da cromatina, desidratação das lâminas 
seguida de uma desnaturação por temperatura e agentes químicos. Após esses tratamentos, os 
cromossomos são incubados com a sonda para que, durante o reanelamento das fitas de DNA de ambos 
(sonda e cromossomos), a sonda possa hibridar com a região cromossômica que carrega o DNA-alvo 
(C). O último passo é detectar a sonda (nos casos de marcação indireta) com anticorpos específicos 
acoplados com agente fluorescente e por fim contracorar os cromossomos algum fluorocromo que 
os core uniformemente. Como o comprimento de onda que foi adicionado na sonda é diferente 
daquele aos quais os cromossomos foram contracorados, a sobreposição de imagens pós captura em 
filtros distintos do fotomicroscópio de epifluorescência, irá gerar um sinal de hibridação na posição 
cromossômica específica em que DNA-alvo se encontra (C).

O método de Hibridação “in situ” Fluorescente (FISH)
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SITUAÇÃO PROBLEMA
Na região da Mata dos Pinhais é possível 
observar populações de uma espécie de roe-
dor endêmica da região em ambas as mar-
gens de uma grande hidrelétrica, construída 
no local há cerca de 80 anos. No entanto, 
alguns pesquisadores começaram a descre-
ver pequenas diferenças no uso do ambiente 

Figura 3.
Esquema representando uma 
usina hidroelétrica na região da 
Mata dos Pinhais. A bandeirinha 
vermelha na margem esquerda 
indica o local de coleta da 
população 01 e, a bandeirinha 
em roxo, do lado direito da 
margem, indica o local de coleta 
da população 02.

e no padrão de coloração da pelagem entre 
os indivíduos encontrados em lados opos-
tos dessa barragem, sendo caracterizados 
como pertencentes à população 01 (indiví-
duos coletados em um fragmento localizado 
na margem esquerda da hidrelétrica), ou à 
população 02 (indivíduos coletados na mar-
gem direita) (Figura 3). 

Apesar dos indivíduos destas duas popula-
ções apresentarem variações na coloração da 
pelagem, os mesmos são morfologicamente 

Figura 4.
Variação na coloração da 
pelagem de uma espécie de 
roedor endêmica da região 
da Mata dos Pinhais. (A) 
representa um indivíduo do 
grupo-irmão (outgroup), (B) 
representa um indivíduo da 
população 01, e (C) representa 
um indivíduo da população 02. 

indistinguíveis, o que põe em dúvida se tais 
populações são ou não de uma mesma espé-
cie (Figura 4).

Outgroup (= grupo-externo)  
– grupo utilizado na 
comparação com o grupo que 
está se analisando e que traz 
a informação dos caracteres 
primitivos (plesiomórficos). 
Em teoria, todos os seres vivos 
pertencem ao grupo externo, 
mas na prática é possível 
delimitar com maior precisão 
devido ao conhecimento prévio 
do sistemata.

Foram coletados indivíduos das duas po-
pulações, de ambos os sexos, e encaminha-
dos ao Laboratório de Citogenética para a 
obtenção dos cromossomos metafásicos. 
Esses cromossomos foram submetidos 
à coloração convencional e ao método de 
bandamento G e C. Também foram rea-
lizados experimentos de FISH, utilizan-

do sondas de DNA telomérico (sequên-
cia TTAGGGn) e do cromossomo 4. As 
sondas do cromossomo 4 foram obtidas a 
partir do isolamento deste cromossomo de 
um indivíduo da espécie do grupo-irmão 
(outgroup). Os cromossomos foram foto-
grafados e os resultados estão apresentados 
nas Figuras 5 a 8. 
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Figura 5.
Fotomicrografia dos 
cromossomos metafásicos 
submetidos à coloração 
convencional (Giemsa) de 
machos e fêmeas de uma 
espécie de roedor endêmica 
da região da Mata dos Pinhais 
provenientes de populações 
encontradas em margens 
opostas da barragem.
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Figura 6.
Fotomicrografia dos 
cromossomos metafásicos 
submetidos ao método de 
bandamento G de machos e 
fêmeas de uma espécie de 
roedor endêmica da região da 
Mata dos Pinhais provenientes 
de populações encontradas em 
margens opostas da barragem.
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Figura 7.
Fotomicrografia dos 
cromossomos metafásicos 
submetidos ao método de 
bandamento C de machos e 
fêmeas de uma espécie de 
roedor endêmica da região da 
Mata dos Pinhais provenientes 
de populações encontradas em 
margens opostas da barragem.
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Figura 8.
Fotomicrografia dos cromossomos 
metafásicos submetidos ao método de 
FISH utilizando sondas de sequências 
teloméricas (rosa) e do cromossomo 4 
(verde) de machos e fêmeas de uma 
espécie de roedor endêmica da região 
da Mata dos Pinhais, provenientes de 
populações encontradas em margens 
opostas da barragem. Locais de 
sobreposição de sinais de hibridação das 
suas sondas são visualizados em amarelo.
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DISTRIBUIÇÃO DO  
MATERIAL AOS GRUPOS
1) Cada grupo receberá um painel de metal 

com dimensões: 55 x 80 cm. O painel de 
metal pode ser substituído por outro ma-
terial como, por exemplo, isopor, e neste 
caso, as peças de imã terão que ser adap-
tadas. Cada grupo receberá também um 
conjunto de fotomicrografias de cromos-
somos em metáfase de machos e fêmeas 
das duas populações analisadas na situação 
problema (Figuras 5 a 8) e individualmen-
te isolados. Cada metáfase foi submetida a 
quatro diferentes métodos, conforme des-
crito nas legendas das figuras. Cada grupo 
trabalhará com uma população específica, 
enquanto o terceiro grupo trabalhará com 
uma espécie que representará o outgroup. 
O professor deverá ter um painel no qual 
haverá uma árvore filogenética obtida para 
o grupo em estudo. 

2) Após a montagem das pranchas pelos dife-
rentes grupos, distribuir um ideograma do 
respectivo cariograma para que cada gru-
po represente os padrões observados pelos 
métodos de coloração diferencial e FISH 
(Figura 9). Os ideogramas deverão estar re-

vestidos por contact transparente para que 
os estudantes possam marcar as bandas res-
pectivas com canetas esferográficas de cores 
distintas, conforme a legenda recebida. 

INSTRUÇÕES  
PARA OS PROFESSORES
1. Organizar os alunos da classe em três gru-

pos de, no máximo, seis pessoas (o núme-
ro de integrantes pode variar dependendo 
do tamanho da turma).

2. Cada grupo deverá receber: 

a) um painel

b) procedimentos para os estudantes

c) problema proposto

d) as figuras de 5 a 8

e) o ideograma (após os estudantes terem 
analisado os cariótipos)

f ) jogo de canetas de diferentes cores

É recomendado que o professor aplique esta 
atividade em turmas que já tiveram contato 
com os conceitos de genética, evolução e sis-
temática filogenética, além de permear con-
ceitos de genética de populações e zoologia.

PROCEDIMENTO PARA OS ESTUDANTES
1. Ler com atenção o problema proposto e a situação em análise.

2. Analisar as figuras 5 a 8 e iniciar as montagens dos cariótipos em cada metodologia, reunindo os 
cromossomos em pares homólogos, organizados em ordem decrescente.

3. Determinar o número de cromossomos e o número fundamental (NFa) de cada população, sendo este último 
determinado considerando o número de braços cromossômicos de cada cromossomo do complemento de 
autossomos.

4. Analisar o cariótipo do macho e da fêmea e determinar qual o sistema cromossômico de determinação sexual 
que ocorre na referida espécie. Identifique qual é o sexo heterogamético.

5. Solicitar ao professor a entrega de um ideograma dos cariótipos analisados e, nele, representar com marcador 
preto (ou a cor que desejar) o padrão de bandamento G observado no ideograma das respectivas populações. 

6. Responder as seguintes questões:

Questão 1: O padrão de coloração diferencial (bandamento C e bandamento G) ajudou na identificação 
dos pares de cromossomos homólogos? Se sim, descreva um dos casos em que isso foi possível 
e justifique o porquê.

Questão 2: Explique o que representam as bandas claras e as bandas escuras observadas pelo método de 
bandamento C. 

Questão 3: Observando o cariótipo do sexo heterogamético, descreva quais as principais diferenças entre 
os pares de cromossomos heteromórficos observados.

7. Posicionar o grupo analisado na filogenia fornecida pelo professor.
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Figura 9.
Ideogramas dos cariótipos 
analisados – versão para 
representação do padrão de 
bandamento G.
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DISCUSSÃO  
DOS RESULTADOS 
Depois que todos os grupos acabarem as 
análises, é indicado que a turma toda se 
reúna para realizar a discussão conjunta da 
atividade. A discussão deverá ser conduzi-
da pelo docente e terá o seguinte roteiro:

1. Com o ideograma da população estuda-
da, considerando o ideograma do sexo 
heterogamético, cada grupo irá posicio-
ná-lo ao lado do nome de sua população 
(pop. 01 ou 02) na filogenia fornecida 
pelo professor. Essas filogenias estão 
disponíveis na figura 15 e 16. 

2. Em conjunto, a turma realizará a análise 
citogenética comparativa entre as espé-
cies. Para isso, serão analisados indepen-
dentemente cada par de cromossomos 
entre as espécies e será verificado: (a) 
existe variação cromossômica numérica 
entre as populações? (b) existe variação 
no número fundamental dos cariótipos?

3. Sugerir a homologia interespecífica 
entre os cariótipos. Observar se a mor-
fologia de cada par cromossômico foi 
mantida conservada em cada espécie 
e identificar eventuais rearranjos cro-
mossômicos (translocações, inversões, 
duplicações, deleções etc), levando em 
consideração o padrão de marcações 
longitudinais gerado pelos diferentes 
métodos para cada par de homólogos. 
Realizar essa tarefa observando a con-
dição observada em relação ao outgroup 
selecionado para a análise. 

4. Com base nas análises realizadas até 
agora, as populações 01 e 02 seriam 
consideradas como pertencentes a uma 
mesma espécie? Caso a barreira de dis-
persão entre as duas populações fosse 
removida, seria esperado que, do cruza-
mento entre os indivíduos das duas po-
pulações fossem gerados descendentes 
férteis? Em caso negativo, justifique a 
resposta.

5. Inferindo que as populações estudadas 
na verdade são duas espécies distintas e 
filogeneticamente relacionadas, utilizar 

o critério da parcimônia para indicar 
qual seria a condição plesiomórfica 
e a condição derivada para os caracte-
res extraídos dos cariótipos analisados, 
utilizando o  outgroup para tal otimiza-
ção.

RESPOSTAS ESPERADAS
Questão 1

Através da diferença no padrão de bandas 
claras e escuras do bandamento C e ban-
damento G, é possível não só encontrar as 
diferenças entre as populações como, tam-
bém, identificar de modo preciso os pares 
homólogos. Um exemplo disso é o par 4 
da população 01 e do outgroup. Esse cro-
mossomo possui morfologia semelhante ao 
cromossomo sexual masculino, o que pode 
gerar erros no emparelhamento. O padrão 
de bandas do par 4 em ambas as técnicas é 
bem distinto, o que ajuda na identificação 
dos pares.

Questão 2

O método de bandamento C marca sele-
tivamente a heterocromatina constitutiva 
que está localizada primordialmente nas 
regiões centroméricas dos cromossomos. 
No entanto, marcações em regiões inters-
ticiais dos cromossomos podem ser obser-
vadas também como, por exemplo, a banda 
escura observada nos braços curtos dos ho-
mólogos do par 3 no cariótipo da popula-
ção 02. 

Questão 3

O último par dos cariótipos das espécies 
compreendem os cromossomos sexuais. 
No caso do cariótipo masculino, os cro-
mossomos sexuais são heteromórficos, cuja 
principal diferença é a morfologia. Como 
o heteromorfismo está presente no carió-
tipo do macho, ele é considerado como de 
sexo heterogamético. Compatível com essa 
observação pode-se dizer que o sistema de 
determinação sexual que ocorre nessas po-
pulações é do tipo XX/XY. Enquanto um 
dos cromossomos é maior e metacêntrico, 
o outro cromossomo é consideravelmente 
menor e acrocêntrico.

Homologia – Qualidade 
que identifica as estruturas 
homólogas, ou seja, aquelas 
que são encontradas em grupos 
taxonômicos distintos, podendo 
executar funções distintas ou 
não, com aparência semelhante 
ou não, mas que possuem 
uma origem embriológica e 
filogenética comum.

Parcimônia – Esse princípio 
é básico para toda ciência e nos 
diz para escolher a explicação 
cientifica mais simples que 
convenha com as evidências.

Plesiomórfica  
(= plesiomorfia) – É uma 
característica primitiva. Ex.: a 
ausência de coluna vertebral 
nos vertebrados é uma 
característica plesiomórfica, 
enquanto a presença é uma 
característica apomórfica.
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DISCUSSÃO DOS 
RESULTADOS (gabarito)
Questão 1

Se comparada a análise das três populações 
(pop. 01, pop. 02 e outgroup), verifica-se 
que é possível distingui-las. A população 02 
apresenta 2n=8 cromossomos enquanto as 
demais possuem 2n=10 cromossomos (Fi-
gura 10). Outro dado que se pode extrair 
da análise desses cariótipos por coloração 

convencional é a determinação do número 
fundamental de autossomos (NFa), que é 
determinado considerando o número de bra-
ços cromossômicos de cada cromossomo do 
complemento de autossomos. Por exemplo, 
os cromossomos metacêntricos e submeta-
cêntricos apresentam dois braços cromossô-
micos (braço curto – “p” e braço longo – “q”), 
enquanto os cromossomos acrocêntricos e 
telocêntricos apresentam apenas um braço 
cromossômico (braço longo) (Figura 11). 

Figura 10.
Cariótipos montados a partir 
de cromossomos submetidos à 
coloração convencional.

Figura 11.
Método de determinação 
do número fundamental de 
autossomos (NFa).
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Questão 2

Após analisar os cariótipos do outgroup, é 
possível identificar através do bandamento G 
(Figura 12) a ocorrência de uma inversão pa-
racêntrica nos braços longos do par 1 da po-
pulação 02. Quando comparado o cariótipo 
do outgroup com o cariótipo da população 02, 
é possível sugerir que durante a evolução des-
sa espécie ocorreu uma translocação Robert-

Tabela para cálculo do número fundamental 
de autossomos (NFa) do cariótipo.

População 2n
Nº de metacêntricos e 
submetacêntricos x 2

Nº de acrocêntricos e 
telocêntricos x 1

Resultado

Outgroup +

População 1 +

População 2 +

soniana entre os cromossomos ancestrais 3 e 
4 (fusão de dois cromossomos acrocêntricos 
ou telocêntricos pela região do centrômero). 
É possível de ser identificada, tal ocorrência, 
devido às seguintes evidências: (a) redução 
do número cromossômico, (b) padrão de 
bandamento G e foram validados por (c) 
através do experimento de FISH utilizando 
os cromossomos inteiros como sondas. 

Figura 12.
Cariótipos montados a partir de 
cromossomos submetidos ao 
método de bandeamento G.
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Questão 3

Inicialmente são comparados os cariótipos 
das três populações e são estabelecidas as 
homologias interpopulacionais, levando em 
consideração: (a) a morfologia dos cromos-
somos e (b) o padrão de bandamento cro-
mossômico verificado. 

A morfologia entre os cromossomos do 
outgroup e da população 1 permanece con-
servada, apesar uma inversão paracêntrica 
presente nos cromossomos do par 1 da po-
pulação 2, detectada principalmente pela po-
sição invertida do padrão de bandas, mesmo 
não ocorrendo alteração da morfologia desse 
cromossomo, como esperado para este tipo 
de rearranjo. Já ao se analisar a morfologia 
dos cromossomos do cariótipo da população 
02 em relação ao outgroup, detecta-se uma 

mudança não só na morfologia do par cro-
mossômico 1 (conforme a descrita acima), 
mas também uma redução no número de 
cromossomos para 8. Isso ocorreu devido a 
uma translocação robertosoniana entre pares 
3 e 4 do cariótipo ancestral (outgroup). Essa 
translocação pode ser identificada através do 
padrão de bandamento C (Figura 13), sendo 
possível observar mesmo o padrão de bandas 
escuras (2 bandas) presente no par do cro-
mossomo ancestral 3 do outgroup, no braço 
longo do par 3 da população 02; no par 4 do 
outgroup uma banda heterocromática seme-
lhante ao do braço curto do par 3 da popula-
ção 02. No bandamento G, também é possi-
vel observar que a região centromérica não se 
encontra evidenciada somente na constrição 
principal, mas também há bandas escuras no 
braço curto do par 3 da espécie 02. 

Figura 13.
Cariótipos montados a partir de 
cromossomos submetidos ao 
método de bandamento C.
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Questão 4

É possível, pois os cromossomos 3 e 4 da po-
pulação 01, ainda podem emparelhar durante 
a divisão meiótica com o cromossomo 3 e 4, 
da população 02, uma vez que, o cromossomo 

3 é resultado de uma translocação robertso-
niana entre os cromossomos 3 e 4. A Figura 
14 esquematiza o possível emparelhamento 
entre os cromossomos 3 e 4 do outgroup e po-
pulação 01, e cromossomo 3 da população 02.

Figura 14.
Possível pareamento entre os 
cromossomos 3 e 4 do outgroup 
e população 01, e cromossomo 
3 da população 02.

Questão 5

Otimização da mudança de estado de cará-
ter do cromossomo 1 baseado nas evidên-

Figura 15.
Filogenia construída baseada nas 
evidências do bandamento C.

cias reveladas pelo bandamento C. A Figura 
15 apresenta a filogenia proposta com base 
no padrão de bandas C. 

Caráter – É a diferença entre 
partes ou entre estruturas 
de organismos diferentes, ou 
seja, quando há modificações 
envolvidas. É, portanto, um 
conceito abstrato e corresponde 
àquilo que foi modificado em 
uma estrutura; é a diferença 
entre a condição derivada e a 
primitiva.

Otimização da mudança de estado de cará-
ter do cromossomo 1 baseado nas evidências 

reveladas pelo bandamento G e confirmadas 
pelo FISH (Figura 16). 
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Figura 16.
Filogenia baseada nas evidências reveladas pelo bandamento G e confirmadas pelo 
FISH e cariótipos montados a partir de cromossomos submetidos ao método de FISH.
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ANEXO 1
Rearranjos cromossômicos

Diversos mecanismos podem alterar a morfologia e o número cromossômico das espé-
cies promovendo rearranjos cromossômicos. Estes rearranjos são originados, em geral, 
de maneira espontânea no genoma interfásico e evidenciados nos cromossomos meta-
fásicos. Os rearranjos podem ser equilibrados como nos casos das inversões e translo-
cações, quando não há perda de informação genética contida no conjunto cromossô-
mico, havendo apenas uma reorganização. As inversões podem ser do tipo pericêntrica, 
quando envolve a região do centrômero no rearranjo, ou paracêntrica, quando ocorre no 
mesmo braço cromossômico sem envolver o centrômero. Enquanto que, no caso de uma 
inversão pericêntrica, ocorre a alteração da morfologia do cromossomo. Um exemplo: 
um cromossomo metacêntrico pode adquirir uma morfologia telocêntrica, ao passo que 
no caso de uma inversão paracêntrica não ocorre alteração da morfologia do cromosso-
mo rearranjado. Um outro exemplo de rearranjo equilibrado são as translocações, que 
podem ser recíprocas quando ocorre a quebra de porções de cromossomos não homó-
logos e posterior fusão recíproca dos dois segmentos cromossômicos, ou Robertsoniana 
no caso de ocorrer a fusão total de dois cromossomos acrocêntricos ou telocêntricos. 
Existem também os rearranjos não equilibrados, quando ocorre alteração na informação 
genética, seja por adição de conteúdo, no caso de duplicações, ou perda de segmento 
cromossômico em uma deleção.

Existem diferentes métodos de coloração cromossômica que permitem a determinação 
do número e da morfologia dos pares homólogos e reconhecer possíveis rearranjos es-
truturais. O método de coloração convencional ou comum utiliza corantes de caracte-
rística basófila, os quais coloram uniformemente os cromossomos como por exemplo, 
quando do uso do corante azur-eosina-azul de metileno, conhecido como Giemsa e 
orceína acética, permitindo um bom reconhecimento em microscopia de luz. Este tipo 
de coloração representa uma metodologia rápida, eficiente, de fácil aplicação e de baixo 
custo, principalmente quando empregada em espécies cujas informações cromossômi-
cas são totalmente desconhecidas como ocorre em grande parte de nossa diversidade 
biológica. No entanto, existem cariótipos em que os elementos são extremamente ho-
mogêneos, de forma que a distinção entre os pares cromossômicos ou sua distinção 
entre espécies requer o uso de métodos de coloração diferencial, conhecidos como 
bandamentos cromossômicos.

Os métodos de bandamento cromossômico têm como objetivo evidenciar regiões ou 
porções específicas ao longo dos cromossomos. Nesses métodos, os cromossomos já 
fixados em lâminas são submetidos a tratamentos que incluem processos de desidrata-
ção, envelhecimento, desnaturação e/ou digestão enzimática, seguida de incorporação 
de corante DNA-específico.

Por exemplo, o bandamento G é a metodologia frequentemente utilizada em estudos de 
mamíferos, quando primeiramente ocorre um tratamento com a enzima tripsina, seguido 
de coloração com Giemsa, formando um padrão de marcação longitudinal com regiões 
G positivas (bandas escuras - sequências ou conteúdo genético rico em nucleotídeos de 
adenina e timina), e regiões G negativas (bandas claras - sequências ou conteúdo gené-
tico rico em nucleotídeos de guanina e citosina). Assim, a comparação entre o padrão de 
bandas longitudinais de cada cromossomo permite claramente emparelhar os pares de 
cromossomos homólogos, já que cada par cromossômico apresentará um padrão único 
de bandas claras e escuras. Um eventual rearranjo, como uma inversão, por exemplo, al-
terará o padrão de marcação longitudinal desse cromossomo, facilitando a identificação.
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complexidade do  
material genético desde  
a célula às bases do DNA
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O material, que foi originalmente de-
senvolvido para exposição em feiras e 

eventos de popularização da ciência, auxilia 
na compreensão de uma das questões mais 
difíceis da Genética: a organização do mate-
rial genético e os diferentes níveis de obser-
vação de uma célula.
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Cromossomos, genes, DNA. Para quem 
estuda genética a relação entre essas 

palavras é bem estabelecida. É a partir des-
ta relação que muitos outros conceitos como 
alelos, cromatina, divisão celular e tantos ou-
tros, precisam ser explicados. Para um pro-
fessor de genética muitas vezes, ao preparar 
suas aulas, percebe que necessita de modelos 
para auxiliar na abstração que as explicações 
sobre tais conceitos exigem. 

A desconexão entre níveis de organização 
biológica é apontada como uma das causas 
para a Genética ser considerada como uma 
disciplina difícil, ou seja, o estudante ganha-
ria em compreensão se conseguisse relacio-
nar o nível macro (nível do organismo), com 
o micro (celular) e submicro (molecular). As 
ideias que fazemos como biólogos ou gene-
ticistas são construídas ao longo de anos de 
estudos e referências a materiais didáticos, 
como ilustrações, e estudos científicos. No 
entanto, não é trivial pensar-se em micrôme-
tros ou nanômetros. Muito menos é simples 
relacionar as dimensões das estruturas celu-
lares e nucleares com as dimensões macros-
cópicas. Um curioso livro escrito por Ron 
Milo e Rob Phillips chamado Cell Biology 
by the numbers (Biologia Celular em núme-
ros) traz uma compilação de números rela-
cionados a vários aspectos das células. Eles 
nos trazem a informação de que em Biolo-
gia temos estruturas tão diminutas como as 
macromoléculas, na escala dos nanômetros, 

até estruturas gigantescas como colônias de 
cianobactérias nos oceanos que podem ser 
vistas de satélites nas escalas de milhares 
de quilômetros. Isso significa que os biólo-
gos lidam com questões e modelos que estão 
em uma escala de medida de até 15 ordens 
de magnitude. Se é difícil para o estudante 
pensar em termos microscópicos, tampouco 
é fácil pensar em distâncias astronômicas ou 
grandes números. Assim, vale a pena lançar 
mão de modelos físicos para se construir ma-
pas mentais que auxiliem na compreensão 
dos processos celulares. 

Pensando nisso é que desenvolvemos um 
material para exposição em feiras e eventos 
de popularização da ciência (com apoio da 
Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas 
Gerais, FAPEMIG) que auxiliasse na com-
preensão de uma das questões mais difíceis 
da Genética: a organização do material ge-
nético e os diferentes níveis de observação de 
uma célula. Em sala de aula, observa-se que 
estudantes de disciplinas básicas e avançadas 
de Genética muitas vezes falham ao relacio-
nar em um diagrama de cromossomo a po-
sição e a dimensão relativa de genes, alelos, 
cromatina, bases nitrogenadas etc. Não é um 
desenho simples de se fazer e tampouco é fá-
cil o delineamento do mapa mental. A Figu-
ra 1 mostra um desenho que representa bem 
esse mapeamento dos níveis de complexida-
de, embora uma escala de magnitude não te-
nha sido utilizada. 

Figura 1.
Níveis de complexidade, do 
organismo ao molecular.
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Outra ilustração clássica em livros de Ge-
nética é a apresentada na Figura 2, onde a 
compactação da cromatina é representada 
e as medidas de cada nível de organização 
são indicadas, variando de 1400 nm no cro-
mossomo a 2 nm no DNA. As duas figuras 
trazem uma representação importante, mas 
quem consegue realmente imaginar o que se-
jam 1400 ou 2 nm? É uma mudança de até 
nove ordens de magnitude em relação ao me-
tro, algo muito complicado de ser abstraído. 
No material desenvolvido achamos que seria 

importante não apenas mostrar esses níveis 
de complexidade, mas também relacionar 
essas medidas com medidas do próprio visi-
tante ou estudante. Além disso, entendemos 
que seria importante apontar como essas 
estruturas podem ser visualizadas e suas di-
mensões mensuradas. Assim, criamos uma 
interface gráfica com muitas informações e 
ilustrações e um modelo tridimensional para 
cada um dos cinco níveis de complexidade 
que escolhemos: a célula, o núcleo, o cromos-
somo, a cromatina, o DNA. 

Figura 2.
Níveis de organização da 
cromatina. Desenhos similares 
são encontrados em livros do 
ensino superior.
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Construímos um display de 1,7 m de altura 
com cinco abas que permitem ao visitante 
percorrer os níveis de complexidade sub-
sequentemente da esquerda para a direita 
(Figura 3). O desenho da Figura 2 apare-
ce no topo de todas as abas com uma seta 
apontando um dos níveis e com a indicação 
“Você está neste nível”. Cada aba abriga um 
modelo que se relaciona com as informações 
ali contidas que são: 1) indicação do nível de 

complexidade da aba; 2) microfotografias 
de microscopia óptica ou eletrônica - e para 
o DNA, difração de raio-X; 3) fotografias 
dos aparelhos utilizados para visualização 
e respectivas capacidades ou limitações de 
aumento; 4) relação entre a medida real do 
componente em questão com o modelo e 
com a altura do ser humano. Por causa das 
cinco abas, visto de cima, o display faz lem-
brar a molécula da pentose do DNA.

Figura 3.
Display impresso no material 
Re-Board®. Recortes foram 
feitos formando bancadas para 
que os modelos pudessem ser 
expostos. Aqui duas das cinco 
abas estão sendo mostradas.
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Além das abas, incluímos a reprodução de 
foto de um rapaz (um skatista cerca de 10% 
menor que o tamanho real) que tem uma 
lupa na região do seu punho para relacionar o 
nível de complexidade do organismo e o nível 
tecidual com o restante do display. Optamos 

por fazer modelos tridimensionais que estão 
ilustrados nas Figuras 4 a 9. Seguimos um 
padrão de coloração atribuindo a cor azul ao 
DNA em todos os modelos pois, em grande 
parte das figuras, esse era o corante ou a cor 
escolhida para representá-lo. 

A célula foi feita em uma estrutura retangu-
lar (mesmo que sejam poucos os tecidos hu-
manos que apresentam células nesse forma-
to) pela facilidade de construção em acrílico. 
Fizemos duas construções desde a primeira 
exposição em 2011. Na primeira versão, uma 
caixa de acrílico de 20 x 20 cm e 40 cm de 
altura foi confeccionada e o preenchimento 
do espaço interno foi feito com gel de cabelo 
incolor (Figura 5). As organelas foram repre-
sentadas por peças para fabricação de colares 
e esferas, e o núcleo foi confeccionado em 
acrílico com pedaços de fio de bordar metali-
zado azul para representar o material genéti-
co. Com o passar do tempo, houve contami-
nação do gel por microrganismos e refizemos 

toda a estrutura. Desta vez foi utilizado um 
gel para velas e as organelas foram confeccio-
nadas com massa biscuit. A artista que fez as 
peças optou por representar as organelas em 
corte, com representações mais próximas às 
bidimensionais. Esse foi um ponto de dis-
cussão importante pois ao mesmo tempo 
que um modelo tridimensional pede estru-
turas tridimensionais, o reconhecimento das 
organelas pelos visitantes se faz, grande parte 
das vezes, pela representação bidimensional 
vista nos livros didáticos. Uma solução é 
apresentar algumas das organelas em corte e 
as demais intactas, sendo a cor a indicação 
para diferenciar umas das outras. 

Figura 4.
Skatista – Do organismo à 
célula. A lupa sobre o braço 
do skatista exemplifica o nível 
tecidual.
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Figura 6.
Modelo do núcleo. Meio 
círculo em acrílico com gel 
de cabelo e fio de bordar 
representando o DNA. Nucléolo 
representado por uma bola (ao 
fundo à direita).

Na aba “O Núcleo” (Figura 6) apresentamos 
um modelo de núcleo partido ao meio onde 
uma meia esfera de acrílico foi preenchida com 

gel de cabelo e pedaços de fio de bordar azul 
metalizado. Uma bola de 3 cm de diâmetro foi 
introduzida no gel para representar o nucléolo.

Figura 5.
Modelos de célula 
tridimensional. A) Citoplasma 
em gel de cabelo sustenta as 
organelas. B) Citoplasma em 
gel de parafina para velas usado 
neste modelo se mostrou mais 
duradouro.

A B

A aba “O cromossomo” apresenta ao fundo 
um cromossomo em microscopia eletrônica 
colorizado em azul. Tivemos a intenção de 
fazer um modelo que aproximasse desta fo-

tografia e buscamos um material que pudesse 
indicar o enovelamento da cromatina. Para a 
confecção do cromossomo, usamos 250 me-
tros (5 rolos) do fio de bordar soutache para 
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Figura 7.
Modelos de cromossomo feito 
em crochê com fio soutache. O 
da esquerda tem 50 cm e o da 
direita tem 33 cm. Representam 
o cromossomo X e Y. 

fazer “correntinhas” de crochê, que foram 
enroladas em duas hastes de metal presas 
posteriormente ao meio e montadas em um 
suporte de madeira e metal. O resultado foi 
um modelo de cromossomo com um aspecto 
brilhante e volumoso (mostrado na Figura 
7). Foi importante unir as duas hastes lado 
a lado (e não as cruzar, como é mais fácil) 
pois, desta maneira, pode-se denotar melhor 
a ideia de cromátides irmãs; ao movimentar 
uma haste, somente um lado do cromossomo 
se move. Um segundo cromossomo, de maior 

tamanho, foi posteriormente confeccionado 
para representar o par XY. A intenção foi 
abrir a possibilidade para discutir o porquê 
do formato em “x” destas estruturas pois ob-
servamos que muitos visitantes, ao se depa-
rarem com o modelo, referiam-se a ele como 
cromossomo X. Acreditamos que o ajuste foi 
importante para apontar que o cromossomo 
Y também tem a estrutura semelhante à letra 
x nas preparações de cromossomos mitóticos 
e que é diferente em tamanho e constituição 
do seu par X. 

A cromatina foi montada costurando-se 
algumas bolas de plástico (das que são usa-
das em piscina de bolinhas) com fio de bor-
dar metalizado (Figura 8). Foi tomado o 
cuidado de manter um espaçamento entre 
uma bola e outra para representar os dife-

rentes nucleossomos. Consideramos que a 
construção de um maior número de nu-
cleossomos traria uma compreensão maior 
para os visitantes e poderia ajudar na repre-
sentação do próximo nível de compactação, 
o solenoide.
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O DNA é uma das moléculas sobre a qual 
se tem um grande número de ideias de mo-
delos, com material diverso, desde macar-
rão e canudos a balas de goma. Desejáva-
mos, no entanto, que nossa representação 
tivesse um impacto visual e, ao mesmo 

tempo, permitisse a visualização das liga-
ções químicas, por exemplo, entre as bases 
nitrogenadas. A confecção das bases em 
acrílico permitiu criar um modelo atraen-
te, ainda que não tão grande em tamanho 
(Figura 9). 

Figura 9.
Modelo de DNA (30 cm 
de altura) com peças em 
acrílico representando os 
nucleotídeos (em média de 4 
cm). As ligações covalentes 
foram feitas com um fio de 
cobre flexível - para facilitar o 
detalhamento das ligações com 
o grupo fosfato (miçanga) - e 
as ligações de hidrogênio, com 
fio de nylon.

Figura 8.
Modelo da cromatina. Bolas (7 
cm de diâmetro) representando 
os nucleossomos ligados por um 
fio de bordar duplo.
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Cada modelo foi relacionado com a altura de 
um visitante de 1,70 cm e em cada aba foi 
colocada a informação: Você teria “X” km de 
altura se seu/sua (nome da estrutura/orga-
nela) fosse do tamanho do modelo, em que 
“X” era calculado de acordo com as dimen-

sões em questão. Esses cálculos, é claro, tive-
ram que ser aproximados e se basearam em 
números descritos na literatura científica. Na 
tabela 1, apresentamos as dimensões usadas 
para o cálculo da altura relativa do humano 
para cada aba/modelo.

Tamanhos 
descritos  

na literatura 
(nm)

Tamanho 
considerado 

(nm)

Tamanho no 
modelo  

(cm)

Altura 
calculada do 
humano para 
cada modelo 

(km)

Altura  
do humano 

indicada  
no display  

(km)

Célula 10.000-50.000 12.000 45 56,25 60

Núcleo 6.000-22.000 6.000 35 99,16 100

Cromossomo 500-36.000 5.000 50 170 170

Nucleossomo 10 10 6 10.200 10.000

DNA 2 2 15 127.500 120.000

Tabela 1.
Dimensões de componentes 
celulares utilizados para 
construção dos modelos e 
do display. As duas primeiras 
colunas representam valores 
descritos na literatura e os 
escolhidos como referência. 
Outras colunas relacionam 
o tamanho do modelo e sua 
relação com a altura fictícia 
(projetada) calculada a partir 
da relação dimensão real 
e do modelo. Para o DNA 
consideramos a largura da fita e 
do modelo.

Nossa ideia ao apresentar a tabela é a de que 
qualquer pessoa pudesse calcular o tamanho 
projetado do visitante se considerasse o ta-
manho do modelo à sua frente. Ou ainda, 
que pudesse desenvolver os seus modelos 
de acordo com uma regra de três, como no 
exemplo abaixo, de acordo com o que fosse 
mais conveniente. O cálculo em questão po-
deria ser, inclusive, um exercício investigativo 
interdisciplinar através do qual os estudantes 
tivessem que descobrir qual seria a própria 
altura em quilômetros, caso uma das orga-
nelas fosse do tamanho do modelo feito por 
eles próprios ou apresentado pelo docente. 

Altura do estudante................ tamanho da estrutura 

X (altura projetada) ................ tamanho do modelo 

Por exemplo, considerando um adolescente 
de 1,60 m de altura e um modelo de célula de 
40 cm de diâmetro, o cálculo da altura proje-
tada em km seria:

1,60 m ..................... 12.000 x 10-9 m (ou 12.000 nm)

x (m) ....................... 0,40 m (ou 40 cm)

x = 0,64/12.000 x 10-9 = 53.333 m ou 53 km.

Nesta publicação, compartilhamos o projeto 
gráfico do display que pode ser utilizado para 
impressões em papel, vinil, adesivo, papelão, 
ou um material especial chamado Re-Board® 
(disponível para download em https://1drv.
ms/u/s!Aieke8FrKDLogbZVEArTct0Lap-
sAsA?e=N9NLum). Tivemos duas expe-

riências de impressão. A primeira em adesivo 
sobre um painel de mdf. O resultado não foi 
muito apropriado pelo grande volume e peso 
resultante da estrutura, além de que o mdf 
não permitiu a aderência perfeita do material 
impresso. Dessa forma, em uma outra opor-
tunidade, imprimimos o display num material 
extremamente versátil, o Re-Board®. Infeliz-
mente, por ser um material sueco e com um 
único representante no Brasil, o preço é bem 
mais alto que as alternativas que sugerimos. 
Porém, o resultado é um display leve, comple-
tamente desmontável, fácil de ser transporta-
do para eventos. O display foi apresentado em 
diversos eventos desde 2011, incluindo o Ge-
nética na Praça do 62º Congresso de Genética 
em Caxambu, sendo visitado por muitos pro-
fessores e estudantes do ensino básico. Acredi-
tamos que sua replicação pode ser facilmente 
executada para este mesmo fim ou para escolas 
que possam investir em um material que fique 
disponível para seus professores e estudantes. 
Uma alternativa de menor custo é a impressão 
do material em papel A4 para manuseio como 
se fosse um manual ou panfleto. De qualquer 
maneira, o professor pode usar as informa-
ções que disponibilizamos para desenvolver 
atividades na própria sala de aula com cons-
trução de modelos pelos próprios estudantes 
e usar os cálculos sugeridos para aprofundar e 
ampliar a sua percepção sobre as dimensões e 
complexidade do material genético.
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A possível influência de fatores ambientais para 
a sobrevivência diferencial de genótipos em 

populações é o assunto desenvolvido relativo à te-
mática sobre seleção natural e mudanças evolutivas.

Uma espécie de ave com diferentes formatos de bi-
cos adaptados para o consumo de frutos de tama-
nhos variados e quatro cenários hipotéticos para 
diferentes fenótipos de pássaros e sementes foram 
simulados para o estudo de fatores ambientais que 
afetam a eficiência de sobrevivência de indivíduos 
de uma população.

A atividade pode ser complementar à exposição do 
assunto, oferecendo uma prática aplicável para o 
ensino médio e superior. A prática está, também, 
adaptada e validada para ser realizada por pessoas 
com restrição motora relativa às mãos.
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Genótipo: constituição 
genética (alelos) de um 
indivíduo para um lócus.

Lócus: região específica 
do DNA onde se localiza 
um gene.

FUNÇÃO PEDAGÓGICA

A seleção natural é a sobrevivência e a reprodução dife-
rencial dos organismos em um determinado ambiente. 

Esta sobrevivência e reprodução diferencial são resultados de 
diferenças ou variações genéticas entre os indivíduos de uma 
população expressas em seus fenótipos. A variação genéti-
ca entre os indivíduos é gerada por mutações, como conse-
quência de erros não reparados no processo de replicação do 
DNA. Quando ocorre uma mutação, um novo alelo é gerado 
na população. Se esse alelo resultar em um fenótipo vantajo-
so em um determinado ambiente, ele poderá permanecer na 
população e aumentará sua frequência em sucessivas gerações 
por meio da seleção natural. Se o novo alelo resultar em um 
fenótipo deletério, então o indivíduo que o possui contri-
buirá menos ou não contribuirá com o pool gênico da próxi-
ma geração e, portanto, sua frequência diminuirá ao longo do 
tempo por seleção natural. A sobrevivência diferencial implica 
em quão precisamente adaptado é um indivíduo ao ambiente 
em que vive. As adaptações são bem ajustadas à sua função, 
sendo a variação adaptativa fator de relevância para a viabili-
dade em longo prazo de uma população. A seleção natural não 
gera novas características, somente altera a proporção daque-
las já existentes, pois atua sobre os indivíduos e, portanto, só 
permite que os organismos se adaptem ao seu ambiente pre-
sente. Dessa forma, durante o processo evolutivo, a seleção 
natural manifesta-se sobre os diferentes indivíduos e seus fe-
nótipos e, por consequência, sobre as populações modificando 
as frequências alélicas e fenotípicas. Tal processo pode ocorrer 
em diferentes níveis, como nos genes, nos indivíduos, nas po-
pulações e nas espécies.

Para compreender como esses processos de reprodução e so-
brevivência diferencial de genótipos, expressos em caracte-
rísticas fenotípicas, podem levar às mudanças nas frequências 
desses fenótipos nas populações ao longo do tempo, é simu-
lada uma atividade prática lúdica, composta por quatro cená-
rios de disponibilidade de alimentos para populações de uma 
espécie de ave hipotética, a Bicadores selectus. A espécie possui 
indivíduos com diferentes formatos de bicos, que apresentam 
diferentes habilidades para consumirem sementes de tama-
nhos variados. Os estudantes deverão identificar se os fatores 
ambientais (período de seca e período chuvoso) influenciam 
na disponibilidade de recurso alimentar (sementes) e se afe-
tam o sucesso de sobrevivência de indivíduos dentro de uma 
população, considerando que o sucesso de sobrevivência é di-
retamente proporcional ao sucesso no consumo de sementes. 
Os estudantes deverão também acompanhar e interpretar o 
sucesso dos diferentes fenótipos das aves em consumirem as 
sementes. Além disso, a atividade foi desenvolvida com o in-
tuito de permitir a participação de estudantes com limitação 
motora das mãos, para os quais apresentamos o uso de ma-
terial simples e acessível, que poderá ser confeccionado pelo 

Fenótipo: conjunto de 
características morfológicas, 
fisiológicas, comportamentais e 
moleculares de um organismo.

Alelos: diferentes formas de 
um mesmo gene.

Fenótipo deletério: 
fenótipo que causa uma 
diminuição no valor 
adaptativo do indivíduo.

Valor adaptativo: ou 
aptidão é o número médio 
de descendentes gerados 
por um indivíduo com um 
determinado genótipo, 
relativo ao número 
produzido por indivíduos 
com o genótipo mais 
adaptado.

Pool gênico: conjunto de 
todos os alelos diferentes nos 
indivíduos que se reproduzem 
em uma população em um dado 
momento.

Adaptação: Ajuste de 
um organismo ou de uma 
população a um ambiente.

Evolução: mudança na 
frequência alélica entre as 
gerações, ou mudanças 
nos organismos em suas 
características hereditárias ao 
longo do tempo, ou ainda, 
descendência com modificação.

Gene: região do DNA que 
codifica um RNA. Segmento 
da cadeia de DNA responsável 
pela herança de características 
hereditárias.
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professor ou pelos alunos, de forma que a di-
nâmica possa ser desenvolvida em qualquer 
instituição de ensino médio ou superior. 
Essa prática foi validada por um estudan-
te com limitação motora fina das mãos. O 
material adaptado permitiu sua participação 
satisfatória na atividade. Uma atividade so-
bre seleção natural atuando sobre diferentes 
fenótipos em uma população, utilizando os 
tentilhões do Arquipélago de Galápagos foi 
proposta por Mori e colaboradores (MORI 
et al. 2006) e pode também contribuir para o 
entendimento da seleção natural.

Para resolver a proposta os estudantes deve-
rão:

1. Analisar os quatro cenários de populações 
de Bicadores selectus apresentados no Pai-
nel 1.

2. Identificar, no Painel 1, a variação fenotí-
pica dos bicos de B. selectus e a variação de 
tamanho e formato das sementes, além de 
averiguar a adaptação dos bicos a cada um 
dos tipos de sementes disponíveis em cada 
população. Estudar a forma dos bicos no 
Painel 2A - 2C.

3. Alimentar-se das sementes com os bicos, 
contar o número de sementes de cada for-
mato anotando no Painel 3 e construir 
gráficos contendo o número médio de se-
mentes consumidas por cada um dos qua-
tro tipos de bicos no Painel 4.

4. Verificar se os fatores ambientais afetam o 
sucesso de sobrevivência de indivíduos de 
uma população.

5. Acompanhar e interpretar o sucesso de 
diferentes fenótipos de pássaros e semen-
tes, com base nos dados simulados à luz 
dos conteúdos de adaptação e seleção na-
tural.

PROBLEMA PROPOSTO
Obter energia é uma necessidade básica 
para a manutenção da vida dos organis-
mos. A eficiência de um animal em consu-
mir um alimento depende de vários fatores, 
mas, de uma forma geral, é condicionada ao 
tipo de características que ele possui, como 
a anatomia e morfologia de seu corpo, e o 
tipo de recurso disponível na natureza. Na 

ausência de “ferramentas” adequadas, o ani-
mal não consegue alimentar-se, e sem a dis-
ponibilidade de alimentos apropriados, as 
“ferramentas” são ineficazes. O ajuste fino 
entre esses dois fatores permite que o indi-
víduo, ao se alimentar adequadamente, seja 
saudável e possa transmitir seus genes para 
a próxima geração. Dessa forma, indivíduos 
que se alimentam mais, obtêm mais energia 
e, consequentemente, podem ter maior pro-
babilidade reprodutiva que indivíduos que se 
alimentam menos.

Os resultados advindos da dieta da espé-
cie hipotética da ave Bicadores selectus em 
diferentes cenários ecológicos e evolutivos 
de suas populações é o foco das análises e 
suas interpretações. Essa espécie hipotética 
é endêmica de florestas de galeria do bioma 
Cerrado, alimenta-se de sementes de dife-
rentes espécies de plantas e possui variações 
fenotípicas entre os indivíduos no tamanho 
e forma de seus bicos. Como consequência, 
há uma variação na habilidade dos indiví-
duos para consumirem tipos específicos de 
sementes que correspondem aos formatos de 
seus bicos.

A dinâmica climática determinada pela Os-
cilação Decadal do Pacífico (ODP), carac-
terizada por variações térmicas no Oceano 
Pacífico, resulta em mudanças climáticas 
com alterações no regime pluviométrico que 
ocorrem em intervalos de mais ou menos 
vinte anos. Antes de a ODP modificar o re-
gime das chuvas na área de distribuição da 
espécie em estudo, as populações de B. selec-
tus estiveram sob forte influência de um ano 
predominantemente seco. A seca favoreceu 
elevada produção de sementes de tamanhos 
grandes e médios e baixa produção de se-
mentes pequenas nas comunidades de plan-
tas. Portanto, para o “Ano 1” (seca) do nosso 
estudo de caso, havia mais disponibilidade 
de sementes maiores e menor disponibili-
dade de sementes menores. Por outro lado, 
com a influência da ODP, no “Ano 2” (chu-
va), as chuvas aumentaram levando a uma 
redução na produção de sementes maiores e 
um aumento na produção de sementes me-
nores. Assim, para o “Ano 2”, verifica-se um 
padrão de produção de sementes oposto ao 
“Ano 1”.
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Como as populações são amplamente dis-
tribuídas e, portanto, sujeitas à variação em 
sua composição fenotípica, as observações 
centram-se em quatro cenários, em quatro 
populações distintas de B. selectus, descritos 
a seguir (Painel 1):

Cenário 1: A população de B. selectus é com-
posta por indivíduos com quatro fenóti-
pos distintos de bicos (tipo 1, 2, 3 e 4) e 
há disponibilidade de quatro tipos de se-
mentes adequadas para cada uma dessas 
“ferramentas”; porém, no ano de seca exis-
te maior quantidade de sementes grandes 
(“marshmallow” e “goma”) e menor de 
sementes pequenas (“macarrão” e “clipe”), 
enquanto um padrão oposto é verificado 
para o ano chuvoso. Neste cenário, o nú-
mero de sementes no Ano 1 e 2 (seca / 
chuva) é: “marshmallow” e “goma” (16 / 8); 
“macarrão” e “clipe” (8 / 16).

Cenário 2: É composto por uma população 
que possui variação de tamanho ou forma 
de bico (tipo 1, 2, 3 e 4). Para o “Ano 1”, a 
produção das sementes pequenas dos ti-
pos “macarrão” e “clipe” é bem baixa, sendo 
a última de consumo exclusivo de indiví-
duos com bico tipo 4. No “Ano 2”, carac-
terizado por época chuvosa, as espécies de 
plantas tipo “macarrão” e “clipe” têm sua 
produção favorecida e as plantas com se-
mentes maiores (“marshmellow” e “goma”) 
não conseguem produzir sementes. Neste 
cenário, o número das sementes no Ano 
1 e 2 (seca / chuva) é: “marshmallow” e 
“goma” (16 / 0); “macarrão” e “clipe” (4 / 
16).

Cenário 3: É composto por uma população 
que não possui variação de tamanho ou 
forma de bico, contendo somente indiví-
duos com fenótipo do tipo 4, aptos a se 
alimentarem somente de sementes “cli-
pe”. Neste cenário, para o “Ano 1”, a pro-
dução de sementes pequenas dos tipos 
“macarrão” e “clipe” é muito baixa, mas são 
favorecidas no “Ano 2” com o aumento 
das chuvas. Neste cenário, o número das 
sementes no Ano 1 e 2 (seca / chuva) é: 
“marshmallow” e “goma” (16 / 8); “macar-
rão” e “clipe” (4 / 16).

Cenário 4: É composto por população que 
possui bico de fenótipo único (tipo 1), 

mais apto a consumir sementes maiores 
do tipo “marshmallow” e “goma”, que são 
as mais abundantes no “Ano 1”, de clima 
predominantemente seco. Pela mesma 
razão que nos “Cenários 2 e 3” para esta 
região, no “Ano 1”, a produção de sementes 
“macarrão” e “clipe” é baixa. Neste cenário, 
o número das sementes no Ano 1 e 2 (seca 
/ chuva) é: “marshmallow” e “goma” (16 / 
0); “macarrão” e “clipe” (4 / 16).

Cada um destes cenários é constituído por 
populações, e cada população é composta 
por quatro indivíduos (estudantes). O nú-
mero de populações é variável conforme o 
número de estudantes na classe. Cada estu-
dante escolhe um bico e assume a função de 
alimentar-se com tal “ferramenta”. Os grupos 
anotam os resultados e a partir dos dados ge-
rados estarão aptos a responderem questões 
e interpretarem as respostas concernentes ao 
conteúdo de seleção natural e adaptação.

INSTRUÇÕES  
PARA O PROFESSOR
Preparo da atividade

O preparo da atividade é de baixo custo e, os 
itens empregados, de fácil obtenção, conside-
rando o tipo de material empregado na cons-
trução dos cenários. Os recursos materiais a 
serem utilizados nessa prática didática são:

• Papel sulfite para construção dos bicos: 
folha inteira para os tipos 1 e 2 e um quar-
to de uma folha inteira para o tipo 3. As 
instruções para a confecção dos bicos es-
tão no Painel 2A – 2B;

• Palito de picolé, imã e cola quente (ou su-
per colante) para construção do bico tipo 
4. Esta é a ferramenta desenvolvida para 
estudantes que tenham limitação motora 
fina nas mãos e a instrução para sua con-
fecção consta no Painel 2C; 

• Copos para representarem os estômagos 
de cada um dos indivíduos de B. selectus;

• Marshmallow, goma, macarrão quebrado 
com aproximadamente cinco cm e clipe 
pequeno com cerca de um cm para re-
presentarem as sementes da dieta de B. 
selectus – a indicação do número de itens 
alimentares de cada cenário encontra-se 
na descrição dos cenários e no Painel 1;
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• Bandejas de papel para representarem a 
área de ocorrência de cada população e 
das sementes – local para alocar os itens 
alimentares a serem consumidos pelas 
aves, representadas pelos estudantes.

O professor pode adaptar a proposta à reali-
dade escolar, mas recomendamos que man-
tenha a proporção da quantidade e tamanho 
dos itens alimentares: marshmallow, goma, 
macarrão e clipe. Os bicos tipo 1, 2, e 3 são 
confeccionados a partir de dobraduras com 
papel sulfite, e o bico tipo 4 é construído com 
a colagem de imã em palito de picolé. O pas-
so a passo instrucional para montagem dos 
bicos consta no Painel 2. Recomenda-se que 
o professor desenvolva a dinâmica em tur-
mas que tiveram um contato prévio mínimo 
com a teoria de seleção natural. Seguem as 
sugestões: 

1. A atividade é conduzida em grupos de 
quatro estudantes, ou múltiplos de qua-
tro, correspondendo aos quatro tipos de 
bicos;

2. Cada grupo é considerado uma população 
descrita por um dos cenários apresenta-
dos – 1, 2, 3 ou 4 – e o número de popu-
lações para cada cenário é dependente da 
quantidade de estudantes na turma;

3. Levar para a sala de aula dois saquinhos, 
por cenário, identificados como “Ano 1 - 
seca” e “Ano 2 - chuva”, preparados com as 
sementes e tipos de bicos próprios, além 
dos copos para simbolizarem os estôma-
gos (onde as sementes serão depositadas 
para posterior contagem) e das bandejas 
para representarem as áreas de ocorrên-
cias das aves (onde serão colocadas as 
sementes para os estudantes simularem a 
alimentação de B. selectus);

4. Indicar quais grupos correspondem a cada 
um dos cenários propostos e qual o con-
trole de tempo do “consumo” das sementes 
(por 30 segundos);

5. As “populações” de B. selectus recebam as 
cópias do procedimento para realizar a 
atividade (Painel 1), das planilhas para 
preencherem os dados de simulação (Pai-
néis 3 e 4) e das questões a serem respon-
didas.

6. Discutir os resultados e a interpretação do 
que foi verificado para os quatro cenários 
ecológicos evolutivos de B. selectus.

PROCEDIMENTOS 
A. Distribuição do Material 

As populações de Bicadores selectus (os gru-
pos de estudantes) são compostas por qua-
tro indivíduos (ou múltiplos de quatro) e são 
descritas por um cenário específico (Painel 
1). Cada grupo recebe:

1. Uma cópia de cada painel (material do 
Apêndice): Painel 1 - descreve os cenários; 
Painel 3 - contém as tabelas para preen-
cher o número de sementes consumidas 
por cada tipo de bico em cada ano (“Ano 
1” e “Ano 2”) e Painel 4 - possui a área para 
construir o gráfico que descreverá o nú-
mero de sementes consumidas por cada 
tipo de bico em cada ano.

2. Dois sacos devidamente identificados, 
com o cenário e o período (“Ano 1” e “Ano 
2”), contendo os bicos e as sementes.

3. Um copo plástico ou recipiente para cada 
indivíduo do grupo, correspondente ao 
estômago da ave no qual o estudante de-
positará a semente que for capturada pelo 
bico.

4. Uma bandeja onde serão alocadas as se-
mentes do cenário para serem coletadas 
pelos estudantes.

B. Atuação dos estudantes

1. Ler com atenção o tema proposto.

2. Observar os cenários com a distribuição 
dos bicos e sementes no Painel 1.

3. Escolher uma população (grupo) e o 
bico de B. selectus. Os bicos não podem 
ser trocados entre os estudantes (aves) 
ou entre os grupos (populações). Para os 
cenários com tipo único de bico, nomear 
cada indivíduo da população (grupo de 
estudantes) como “a”, “b”, “c” e “d”.

4. Espalhar primeiro na bandeja as semen-
tes contidas no saco identificado como 
“Ano 1 - seca”, obedecendo as propor-
ções contidas no Painel 1.
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5. O estudante deve ficar atento ao início 
e ao fim do tempo para pegar as semen-
tes. O tempo de alimentação será de 30 
segundos. Cada estudante deverá pegar 
uma semente de cada vez e colocar no 
recipiente, correspondente ao estômago 
da ave (copo). O bico do tipo 4 pode-
rá pegar todas as sementes e depositar 
no “estômago” no final do tempo de 
alimentação. O copo deve permanecer 
imóvel sobre a mesa e, em hipótese al-
guma, deve ser removido. Os bicos não 
devem ser perfurados ou ter sua forma 
alterada durante a prática, assim como 
as sementes.

6. Ao final, o estudante deverá contar o 
número de cada tipo de semente(s) que 
foi consumido por seu bico e registrá-lo 
na tabela de dados (Painel 3A). A ave 
que não consumir nenhuma semente é 
eliminada da população para a próxima 
rodada (“Ano 2”), anotando zero semen-
tes consumidas no Painel 3A. Se a ave 
não consumir pelo menos uma semente 
adaptada a seu bico também é extinta da 
população. 

7. Antes de iniciar os procedimentos para 
o “Ano 2”, as sementes que sobraram da 
primeira simulação devem ser retiradas 
da bandeja e os recipientes (estômagos) 

esvaziados para que as sementes corres-
pondentes à próxima simulação possam 
ser espalhadas na “área de ocorrência” e 
depositadas no “estômago”. Posterior-
mente, os procedimentos 4, 5 e 6 devem 
ser repetidos, obedecendo às instruções 
para o “Ano 2 - chuva” referente a seu 
cenário, e os valores obtidos também 
preenchidos no Painel 3A. 

8. Os grupos correspondentes às popula-
ções que compartilhem o mesmo cenário 
devem reunir-se e fazer a média do nú-
mero de sementes consumidas por cada 
tipo de bico e preencher os valores mé-
dios no Painel 3B. 

9. A partir das médias do Painel 3B, os 
estudantes devem construir os gráficos 
para os cenários avaliados, correspon-
dendo aos períodos de seca (“Ano 1”) e 
chuva (“Ano 2”) (Painel 4). No gráfico, 
os estudantes poderão observar as dife-
renças nas proporções consumidas de 
cada semente por tipo de bico nos dois 
anos. 

10. Após compararem os gráficos correspon-
dentes aos quatro cenários elaborados 
pela turma, os estudantes devem respon-
der as questões da seção “Entendendo a 
atividade” e discutir os resultados com o 
professor e colegas. 
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REGISTRO DE DADOS E RESULTADOS PARA ANÁLISE E DISCUSSÃO
Para melhor interpretação e compreensão dos aspectos biológicos dos dados simulados, fazer os seguintes registros:

1. Construir os gráficos para cada cenário e verificar as proporções encontradas para o consumo de alimento correspondente a cada 
tipo de bico avaliado.

2. Qual(is) tipo(s) de bico(s) de Bicadores selectus parece(m) ser mais adaptado(s) para consumir:

Marshmallow:__________________________________________________________________________________

Goma:_______________________________________________________________________________________

Macarrão:_____________________________________________________________________________________

Clipe:_________________________________________________________________________________________

3. Qual(is) tipo(s) de bico(s) de Bicadores selectus parece(m) ser menos adaptado(s) para consumir:

Marshmallow:__________________________________________________________________________________

Goma:_______________________________________________________________________________________

Macarrão:_____________________________________________________________________________________

Clipe:_________________________________________________________________________________________

4. Descrever textualmente o que você observou em cada cenário, baseando-se nos resultados anotados nos Painéis 3 e 4:

Cenário 1: ___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Cenário 2: ___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Cenário 3: ___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Cenário 4: ___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

5. Pela simulação dos quatro cenários em aula, verificar as diferenças nas respostas das populações de Bicadores selectus às mudan-
ças no clima seco (“Ano 1”) e no chuvoso (“Ano 2”) em cada cenário. Com base nos resultados apresentados no gráfico elaborado 
no Painel 4, e nas diferenças entre os cenários (Painel 1), explicar por que as populações responderam de forma diferente às 
consequências geradas pelas mudanças no clima.

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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Painel 1.
Representação gráfica dos 
quatro cenários ecológicos 
e evolutivos para Bicadores 
selectus. Cada cenário indica a 
composição fenotípica dos bicos 
dos indivíduos (tipo 1, 2, 3 e 
4); e ilustra para o “Ano 1” de 
clima seco e para o “Ano 2” de 
clima chuvoso, a disponibilidade 
e o número de sementes 
do tipo “marshmallow”, 
“goma”, “macarrão” e “clipe”, 
respectivamente como na 
imagem.

Painel 2.
Passo a passo contendo as 
instruções para construção 
dos bicos. A – Dobradura do 
bico tipo 1; B – Dobradura dos 
bicos tipo 2 e 3; C – Confecção 
do bico tipo 4 adaptado para 
estudantes com necessidade 
educativa específica 
concernente ao movimento das 
mãos.
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Painel 4.
Painel para construção do 
gráfico com o número médio 
de sementes consumidas por 
tipo de bico por indivíduo para 
o “Ano 1” (seca) e “Ano 2” 
(chuva) para um dado cenário 
(1, 2, 3 ou 4).

Painel 3.
Tabelas para o registro dos itens 
alimentares consumidos por 
cada indivíduo e cada tipo de 
bico para o “Ano 1” – seca – e 
“Ano 2” - chuva. A – Planilha de 
dados para que cada população 
(grupo de estudantes) de 
um dado cenário preencha 
o número de cada tipo de 
semente consumida para cada 
tipo de bico. B - Planilha de 
dados para que as populações 
(grupos) que compartilhem o 
mesmo cenário preencham o 
número médio de cada tipo 
de semente consumida para 
cada tipo de bico de um dado 
indivíduo.
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RESPOSTAS PARA VERIFICAÇÃO
1. Construir os gráficos para cada cenário e verificar as proporções encontradas para o consumo de alimento correspondente a cada 

tipo de bico avaliado.

Uma vez que a atividade consiste em dados gerados em aula, espera-se que ocorram variações nos resultados e, consequente-
mente, na construção dos gráficos para as replicações realizadas. Abaixo, apresentamos o padrão esperado de quantidade de 
sementes coletadas por cada tipo de bico para cada cenário.

2. Qual(is) tipo(s) de bico(s) de Bicadores selectus parece(m) ser mais adaptado(s) para consumir:

Marshmallow: 1.

Goma: 1 e 2.

Macarrão: 3.

Clipe: 4.

3. Qual(is) tipo(s) de bico(s) de Bicadores selectus parece(m) ser menos adaptado(s) para consumir:

Marshmallow: 3 e 4.

Goma: 4.

Macarrão: 1 e 4.

Clipe: 1, 2 e 3.
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4. Descrever textualmente o que você observou em cada cenário, baseando-se nos resultados anotados nos Painéis 3 e 4:

Cenário 1: Observou-se maior oferta de sementes grandes para o período de seca e, menor, para o período de chuva. Para as 
sementes menores, o contrário foi verificado: houve uma oferta menor no período de seca e, maior, no de chuva. Todos os 
indivíduos foram capazes de responder às mudanças climáticas por conseguirem se alimentar suficientemente – seja em maior 
ou menor quantidade - e, portanto, não foram eliminados da população. No gráfico, a proporção predominante de uma dada 
semente para cada tipo de bico foi relacionada ao item alimentar melhor adaptado a esta “ferramenta”. Na próxima geração 
haverá representantes dos quatro fenótipos de bicos de Bicadores selectus.

Cenário 2: Verificou-se que, no período de seca, há disponibilidade das sementes “marshmallow” e “goma”, e escassez de re-
cursos alimentares de tamanhos pequenos. As aves de bicos tipos 3 e 4 consumiram menos alimentos, mas obtiveram ganho 
energético suficiente para sobreviverem no ano seguinte. No período chuvoso houve favorecimento da produção de sementes 
tipo “macarrão” e “clipe”, mas as sementes “marshmallow” e “goma” não foram geradas. Assim, no “Ano 2”, os indivíduos com 
os fenótipos dos tipos 1 e 2 não tinham alimentos apropriados para consumirem (sementes “marshmellow” e “goma”), e os 
bicos tipos 3 e 4, por serem mais adaptados ao consumo de sementes “macarrão” e “clipe”, alimentaram-se de todas aquelas 
disponíveis na população. Desta forma, na ausência de alimentos apropriados, as aves com bicos tipo 1 e 2 foram extintas da 
população. Na próxima geração de B. selectus haverá apenas indivíduos de fenótipo tipo 3 e 4.

Cenário 3: Nesta população não houve variação no fenótipo do bico. Para o “Ano 1” havia maior disponibilidade de itens 
alimentares grandes e médios, mas poucos recursos alimentares disponíveis para os indivíduos de bico tipo 4 e, assim, nem 
todas as aves se alimentaram (como o indivíduo 4a em nossa simulação). No “Ano 2”, com a chuva, a produção de sementes 
menores foi favorecida e os indivíduos sobreviventes de bico 4 (4b, 4c e 4d) puderam se alimentar e permanecer na população. 

Cenário 4: A população não possui a variação para fenótipo de bico, sendo composta somente por indivíduos com bico do tipo 1. 
No “Ano 1”, de seca, estes indivíduos obtiveram bastante recurso, pois houve favorecimento de produção de sementes maio-
res. Entretanto, no “Ano 2” não houve produção de sementes maiores e, sim, a produção de sementes menores, tipo “clipe” e 
“macarrão”. Desta forma, mesmo que alguns indivíduos da população tenham se alimentado de sementes pequenas, eles não 
conseguiram ganho energético suficiente para sobreviverem e a população foi extinta.

5. Pela simulação dos quatro cenários em aula, verificar as diferenças nas respostas das populações de Bicadores selectus às mudan-
ças no clima seco (“Ano 1”) e no chuvoso (“Ano 2”) em cada cenário. Com base nos resultados apresentados no gráfico elaborado 
no Painel 4, e nas diferenças entre os cenários (Painel 1), explicar por que as populações responderam de forma diferente às 
consequências geradas pelas mudanças no clima.

Os dados simulados para os quatro cenários hipotéticos de B. selectus mostraram que as populações que possuíam variação 
fenotípica (cenários 1 e 2) puderam evoluir em resposta a uma mudança climática, que levou também a uma mudança na dis-
ponibilidade de recurso alimentar. Ou seja, as frequências fenotípicas / genotípicas alteram-se como resposta às modificações 
no ambiente. Observou-se que, nos períodos secos, em que os frutos maiores são mais abundantes, os bicos maiores (tipo 1 
e 2) foram mais favorecidos, pois estavam melhor adaptados ao ambiente do que aqueles com bicos pequenos. Nos períodos 
chuvosos, em que as sementes menores são as mais abundantes, os com os bicos menores (tipo 3 e 4) foram os mais favorecidos. 
Verificou-se uma mudança na frequência fenotípica (quantidade de indivíduos de cada fenótipo de bico) devido à mudança na 
disponibilidade dos diferentes tipos de sementes. Organismos com formas de genes (alelos) que produziram fenótipos vantajosos 
passaram suas características para a próxima geração, enquanto os que carregavam formas de genes que produziam fenótipos 
desvantajosos não transmitiram suas características e foram eliminados da população (Cenários 2 e 4). Assim, houve eliminação 
de fenótipo(s)/ genótipo(s) que não possuíam característica capaz de responder às mudanças climáticas. Populações que não 
tinham variação fenotípica não responderam às mudanças climáticas em relação a mudanças nas frequências fenotípicas. No 
caso do cenário 3, a população se manteve pois o fenótipo existente na população era adaptado a sementes pequenas, favoreci-
das com a mudança climática. Por outro lado, no cenário 4, a população também não tinha variação fenotípica, mas o fenótipo 
existente não era adaptado a sementes pequenas que foram favorecidas pela mudança climática. Desta forma, sem recurso 
disponível, a população extinguiu-se, por não ser apta a responder à mudança no ambiente.
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RESENHAS

QDD: um software 
para identificação de 
regiões microssatélites 
e desenho de primers 
usando dados de 
sequenciamento de 
nova geração

66 Genética na Escola  |  Vol. 15  |  Nº 1  |  2020

mailto:uericjose@gmail.com


Os primeiros métodos para isolamento e obtenção de 
sequências microssatélites de um organismo foram 

realizados por meio de técnicas laboriosas que envolviam 
a construção de bibliotecas genômicas enriquecidas com 
regiões repetitivas ou bibliotecas de cDNA (DNA com-
plementar). Entretanto, o desenvolvimento e constante 
aprimoramento das tecnologias de sequenciamento de 
nova geração (NGS - Next-Generation Sequencing) e dos 
programas de bioinformática para análise de dados têm 
possibilitado a identificação de centenas de milhares de 
regiões microssatélites, com posterior desenvolvimento de 
marcadores moleculares, para uso tanto em espécies mo-
delos como nas não modelos.
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Dentre os diversos programas de bioin-
formática existentes para identificar 

regiões microssatélites e realizar o desenho 
de primers, pode-se citar o QDD. O QDD 
é um programa desenvolvido em linguagem 
Perl, por um grupo de pesquisadores de ins-
tituições francesas (Universidade Aix-Mar-
seille, Montpellier SupAgro e Institut National 

de la Recherche Agronomique), disponível nas 
plataformas Windows e Linux, e que pode 
ser usado por meio de linhas de comando 
(perl pipe1.pl -input_file arquivo.fasta; Figura 
1) ou pela plataforma Galaxy (qddGalaxy; 
Figura 2). Atualmente, o programa é distri-
buído gratuitamente no endereço eletrônico: 
http://net.imbe.fr/~emeglecz/qdd.html.

Figura 1.
Imagem do uso do software 
QDD na plataforma Linux.

O programa funciona através de um pro-
cessamento sequencial divido em quatro 
etapas (pipelines), onde os resultados gera-
dos pelo processamento de uma etapa (ou-
tputs ou arquivos de saída), servem como 
entrada (inputs ou arquivos de entrada) 
para a próxima etapa de execução. 

O primeiro pipeline (PIPE1) é para iden-
tificação das regiões microssatélites. O 
programa usa como arquivo de entrada 

os reads gerados pelo sequenciamento ou 
contigs e scaffolds obtidos pela montagem 
dos reads. Como resultado, é obtido um 
output em formato fasta (pipe1_for_pipe2.
fas) que contém as regiões microssatélites 
identificadas para o organismo em estudo, 
e deve ser usado como input para a próxi-
ma etapa. 

O segundo pipeline (PIPE2) realiza uma 
análise de similaridade entre os micros-
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Figura 2.
Imagem do software QDD na 
plataforma Galaxy.

satélites identificados por BLAST de 
modo a manter somente sequências únicas 
(singletons), potenciais para o desenho de 
iniciadores ou primers. O terceiro pipeline 
(PIPE3) usa o programa Primer3 (http://
primer3.sourceforge.net/) para o desenho 
de primers. Os parâmetros para o Primer3 
podem ser selecionados pelo usuário e os 
resultados são sumarizados em uma tabela 
(pipe3_primers.tabular). Essa tabela é en-
tão usada como arquivo de entrada para 
a quarta etapa (PIPE4) que verifica se os 
microssatélites identificados possuem si-
milaridade com elementos transponíveis 
(TEs) conhecidos utilizando o programa 
RepeatMasker. 

O QDD pode ser utilizado para diversas ati-
vidades, tanto em pesquisa, quanto na sala 
de aula, para estudantes de graduação e pós-
-graduação. O site do programa contém di-
versos exemplos do seu uso, tanto por meio 
de linhas de comando como no qddGalaxy 
(http://net.imbe.fr/~emeglecz/qdd_run.
html#examples). Recomenda-se o seu uso 
em aulas práticas sobre microssatélites para 
que os estudantes adquiram familiaridade 
com este programa e suas aplicabilidades. 
Além disso, o site também tem uma série 
de sugestões para orientar pesquisadores na 
escolha de primers para a pesquisa genética 
(http://net.imbe.fr/~emeglecz/qdd.html#-
choice).
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RESENHAS

Material didático 
multimídia do  
Baralho Genômico

O material didático “Baralho Genômico” publicado na 
Genética na Escola, v. 12, n. 2, p. 186-203, ganhou 

uma versão multimídia “Baraja Genómica”, que tem livre 
acesso no repositório institucional de recursos didáti-
cos, da Universidade Estadual à Distância da Costa Rica 
(UNED), na web https://multimedia.uned.ac.cr/pem/
baraja_genomica/. O trabalho foi fruto da cooperação in-
terinstitucional entre a Universidade de Brasília (UnB), a 
Universidade da Costa Rica (UCR) e a UNED. Inicial-
mente, apresenta-se a versão em espanhol, mas no futuro 
terá as versões em português e inglês.
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O objetivo principal do material é pro-
porcionar estratégias diferenciadas 

para o ensino e aprendizagem de conceitos 
de genética, no ensino superior, por meio das 
tecnologias de informação e comunicação. O 
acesso ao material possibilita a aplicação no 
ensino à distância, como também, possibilita 
aos estudantes uma aprendizagem com mais 
autonomia quando da realização das diferen-
tes atividades propostas.

Os principais conceitos trabalhados são:

1) o gene e suas variações alélicas relativas ao 
DNA;

2) genótipos homozigotos e heterozigotos; 

3) a estrutura dos cromossomos, organiza-
ção dos genes e alelos nos cromossomos 
homólogos e nas cromátides irmãs.

As atividades propostas são dinâmicas e se-
guem a estrutura de fases a serem vencidas, 

como um jogo, que a cada passo se torna 
mais complexo, no sentido de correlacionar 
os conceitos por meio da manipulação das 
cartas do baralho. Em cada atividade são 
apresentadas as orientações, a possibilidade 
de verificação e de correção.

A Fase 1 apresenta 4 atividades que abor-
dam desde a familiarização com as represen-
tações das cartas (genes e alelos), a verifica-
ção da sequência de DNA em cada uma das 
variantes alélicas dos 6 genes, a transcrição 
e a tradução e por fim, a classificação dos 
genótipos. A fase 2 apresenta 3 atividades 
que propõem a organização de um par de 
cromossomos homólogos com a sequência 
de genes e alelos; e finalmente, a organiza-
ção do par de homólogos depois da replica-
ção do material genético e um texto para ser 
completado com a utilização dos conceitos 
trabalhados.
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UM GENE

AGPAT2AGPAT2:  :  
um gene,  um gene,  
uma lipodistrofiauma lipodistrofia

72 Genética na Escola  |  Vol. 15  |  Nº 1  |  2020

mailto:julliane@ufrn.edu.br


O gene AGPAT2 codifica para a proteína 1-acil-sn-glicerol-3-
fosfato aciltransferase 2. Mutações na sequência nucleotídica do 

gene AGPAT2 resultam na rara síndrome de Berardinelli-Seip do tipo 
1, também conhecida como Lipodistrofia Congênita Generalizada 
(LCG) do tipo 1. Esta doença se caracteriza pela ausência quase 
completa de tecido adiposo desde o nascimento. De modo intrigante, 
essa síndrome possui alta prevalência no Nordeste do Brasil, local onde 
os profissionais da saúde ainda não possuem conhecimento suficiente 
acerca da doença, o que pode comprometer o diagnóstico e tratamento.
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hibernantes e em recém-nascidos. Histolo-
gicamente, suas células são menores, poligo-
nais, com núcleo central e variadas gotículas 
lipídicas, motivo pelo qual esse tipo de tecido 
adiposo foi denominado de “multilocular” 
(Figura 1A). 

O tecido adiposo branco, por sua vez, tra-
ta-se da forma mais abundante no humano 
adulto, atuando sobretudo no estoque de 
lipídeos, e na constituição da matriz extrace-
lular. Suas células são grandes, esféricas, com 
núcleo excêntrico e com uma única gotícu-
la lipídica em seu interior, sendo conhecido 
como tecido adiposo “unilocular” (Figura 
1B). Gotículas lipídicas nascem do retículo 
endoplasmático (RE) e estão presentes em 
quase todos os tipos de células eucarióticas. 

Recentemente, novas funções essenciais à 
homeostase energética foram atribuídas ao 
tecido adiposo branco: a função endócrina, 
na qual os adipócitos produzem diversas 
substâncias, como os hormônios adiponec-
tina e leptina. O primeiro atua como fator 
protetor de doenças cardiovasculares, sendo 
responsável por aumentar a sensibilidade 
do organismo à insulina e exercer atividade 
anti-inflamatória. O segundo atua na dimi-
nuição do apetite, provendo a sensação de sa-
ciedade. Nesse sentido, é importante enten-
dermos a relevância do adipócito, célula que 
também está diretamente relacionada com 
uma grande variedade de doenças já bastante 
descritas, como a obesidade, o diabetes e as 
lipodistrofias.

UM GENE

O TECIDO ADIPOSO

Os mamíferos possuem a capacidade de 
estocar o excesso de calorias consumi-

das na forma de carboidratos e lipídeos. O 
tecido adiposo, classificado como um tipo 
de tecido conjuntivo, é o principal reserva-
tório de lipídeos de função energética no or-
ganismo. Esse tecido é formado por células 
especializadas conhecidas como adipócitos, 
derivados a partir de células-tronco mesen-
quimais por meio de um processo denomi-
nado adipogênese. Esse processo consiste 
em dois estágios: o de comprometimento, no 
qual uma célula mesenquimal indiferen-
ciada se diferencia em um pré-adipócito, e o 
estágio de diferenciação terminal, por meio 
do qual a célula se tornará um adipócito fun-
cional capacitado para armazenar lipídeos. 

Todo esse processo é regulado por moléculas 
específicas, como o fator de transcrição co-
nhecido como ‘receptor gamma ativado por 
proliferador de peroxissomo’ (PPARγ). Esse 
receptor regula o programa adipogênico ne-
cessário para promover a diferenciação de cé-
lulas adiposas e induz um ciclo de feedback 
positivo, mantendo o estado celular diferen-
ciado. O tecido adiposo é funcionalmente di-
vidido em marrom (multilocular) ou branco 
(unilocular). 

O tecido adiposo marrom, cuja função prin-
cipal é a termogênese, restringe-se a deter-
minadas áreas em humanos adultos, mas é 
abundantemente encontrado em mamíferos 

Célula mesenquimal: 
célula-tronco pluripotente 
pertencente ao mesênquima, 
um tecido embrionário, ou 
seja, células que não passaram 
ainda por um processo de 
diferenciação celular e possuem 
a capacidade de originar células 
de diferentes tipos de tecido 
conjuntivo.

Lipodistrofia: patologia 
associada à deficiência no 
tecido adiposo.

Feedback: é um mecanismo 
de retroalimentação que ocorre 
na busca pelo equilíbrio das 
funções do organismo. Esse 
processo pode ser de forma 
negativa, o qual ocorre quando 
a concentração elevada de 
determinada substância provoca 
a redução dessa concentração, 
sendo, por isso, negativo em 
relação ao estímulo inicial. Um 
mecanismo de retroalimentação 
também pode ser positivo. 
Nesse caso, quanto maior 
a concentração de uma 
determinada substância, maior 
será o estímulo para a sua 
produção.

Figura 1.
Representação esquemática 
das células do tecido adiposo. 
A) Tecido adiposo multilocular, 
ou marrom, característico 
por suas múltiplas gotículas 
lipídicas e núcleo central; B) 
Tecido adiposo unilocular, ou 
branco, com uma gotícula 
lipídica principal e núcleo 
excêntrico. Fonte: Autoria 
própria utilizando arcabouços 
fornecidos pelo SMART (SMART 
- servier medical ART).
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BIOSSÍNTESE DOS 
TRIACILGLICERÓIS
A glicose fornecida a partir dos alimentos 
consumidos pode ser transformada, prin-
cipalmente no tecido adiposo, em glicerol-
-3-fosfato, e ser encaminhada para a biossín-
tese de triacilgliceróis, a reserva de energia 
mais abundante em um indivíduo sadio. 
Dessa forma, a partir do glicerol-3-fosfato, 
é formado um composto chamado de áci-
do lisofosfatídico. Logo então, ocorre uma 
reação catalisada pela enzima 1-acil-sn-gli-

cerol-3-fosfato aciltransferase 2, conhecida 
como 1-AGPAT 2, a qual realiza a acilação 
do ácido lisofosfatídico para a formação do 
ácido fosfatídico. Posteriormente, esse com-
posto é desfosfatado e novamente acilado 
para a formação do triacilglicerol (Figura 2). 
Assim, a 1-AGPAT 2 desempenha um papel 
fundamental para a formação dessa classe de 
lipídeo de armazenamento, o triacilglicerol. 
Além disso, o ácido fosfatídico também é um 
composto necessário para a formação de uma 
classe de lipídeos estruturais de membrana, 
os glicerofosfolipídeos.

Acilação: introdução de um 
radical acila em uma molécula 
orgânica.

Glicerofosfolipídeo: um 
tipo de lipídeo que possui tanto 
um grupo fosfato quanto um 
glicerol em sua composição, 
sendo conhecido como lipídeo 
anfipático.

Isoenzimas: enzimas que 
diferem na sequência de 
aminoácidos, mas que catalisam 
a mesma reação química.

A PROTEÍNA 1-AGPAT2
Aciltransferases de acilglicerofosfato (AGPATs) 
ou aciltransferases de ácido lisofosfatídico 
(LPAATs) são uma família de 11 isoenzimas 
(AGPATs 1 a 11), as quais são codificadas por 
genes distintos e possuem estrutura proteica 
bastante conservada. As enzimas AGPATs/
LPAATs foram nomeadas de acordo com sua 
especificidade de substrato, em que as AGPATs 
1 a 5, também conhecidas LPAAT α, β, γ, δ e 
ε, respectivamente, possuem preferência espe-
cificamente pelo ácido lisofosfatídico, enquan-
to as AGPATs 6 a 11 podem exibir atividades 
enzimáticas adicionais à conversão de ácido 
lisofosfatídico em ácido fosfatídico. Dessa for-
ma, novos estudos auxiliarão na compreensão 
das funções de cada isoenzima AGPAT e o seu 
papel no metabolismo dos triacilgliceróis.

A enzima 1-AGPAT2 (LPAAT β) é codi-
ficada pelo gene AGPAT2, o qual está lo-
calizado no braço longo do cromossomo 9, 
na posição 34.3 (9q34.3), possui 6 éxons e 
apresenta menos de 20 mil pares de bases 
(Figura 3). A enzima 1-AGPAT2 localiza-se 
no RE, principalmente nas células do fígado, 
pâncreas, intestino delgado e tecido adiposo, 
e possui importância na diferenciação dos 
pré-adipócitos e na promoção do acúmulo 
de triacilgliceróis em adipócitos maduros. 
Algumas pesquisas demonstraram que a 
deficiência em sua atividade interfere negati-
vamente na indução de importantes fatores 
de transcrição envolvidos na adipogênese, 
como o PPARγ, o que compromete a expres-
são de vários genes necessários para a dife-
renciação adipocitária.

Figura 2.
Esquema da biossíntese dos 
triacilgliceróis. No retículo 
endoplasmático, a glicose é 
transformada em glicerol-
3-fosfato. Por conseguinte, 
será formado o ácido 
lisofosfatídico, que servirá 
de substrato para a enzima 
1-acil-sn-glicerol-3-fosfato 
aciltransferase 2 (1-AGPAT2), 
formando o ácido fosfatídico, 
o qual será desfosfatado e 
novamente acilado para formar 
o triacilglicerol. Fonte: Autoria 
própria utilizando arcabouços 
fornecidos pelo SMART (SMART 
- servier medical ART).

Fator de transcrição: 
proteína que pode atuar 
como ativador ou repressor da 
transcrição de um determinado 
gene.
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As mutações que ocorrem no gene AGPAT2 
são variadas. Porém, no Brasil, uma das mais 
comuns é a c.646A>T, uma substituição de 
adenina por timina na posição 646 da região 
codificadora desse gene, resultando na for-
mação de um códon de parada prematuro e 
uma proteína truncada com apenas 215 ami-
noácidos de comprimento (Figura 4). Essa 

modificação afeta diretamente o funciona-
mento da enzima a qual, usualmente, possui 
278 aminoácidos. Além dessa variante, outra 
importante mutação é a deleção de 1036 pa-
res de bases que resulta na mudança do qua-
dro de leitura da sequência de AGPAT2, ge-
rando um códon de parada prematuro e uma 
proteína estruturalmente diferente.

Figura 3.
Representação da localização 
cromossômica e estrutura 
molecular do gene AGPAT2 
no cromossomo 9. Os 6 éxons 
correspondem às caixas em 
vermelho, enquanto os 5 
íntrons são representados pelas 
linhas em amarelo. 5´UTR: 
Extremidade 5´ não traduzida, a 
qual se localiza antes do códon 
de início da tradução. Fonte: 
Autoria própria utilizando 
arcabouços fornecidos pelo 
SMART (SMART - servier 
medical ART).

Figura 4.
Consequência da mutação 
c.646A>T no gene AGPAT2 
no DNA e na proteína. A 
substituição da base adenina 
(A), painel esquerdo, por timina 
(T), painel direito, resulta na 
substituição do aminoácido 
lisina (Lis), no tipo selvagem, 
por um códon de parada (TAG) 
no tipo mutante. Nesse sentido, 
será gerada uma proteína 
truncada com apenas 215 
aminoácidos (aa), ao invés da 
proteína funcional de 278 aa. 
As bases A e T envolvidas na 
mutação foram destacadas pelo 
círculo vermelho. A: Adenina; G: 
Guanina; T: Timina; C: Citosina; 
Lis: Lisina; Phe: Fenilalanina; 
aa: Aminoácidos. Fonte: Autoria 
própria utilizando arcabouços 
fornecidos pelo SMART (SMART 
- servier medical ART).
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Tecido adiposo 
metabolicamente ativo: 
diz respeito essencialmente 
ao tecido adiposo visceral, 
que atua principalmente na 
liberação de ácidos graxos 
livres e adipocinas, como a 
adiponectina e a leptina.

Tecido adiposo 
mecanicamente ativo: 
realiza principalmente a função 
de proteção contra os choques 
mecânicos.

LIPODISTROFIAS 
CONGÊNITAS 
GENERALIZADAS (LCGS)
As lipodistrofias congênitas generalizadas 
(LCGs) são doenças usualmente autossô-
micas recessivas também conhecidas como 
síndrome de Berardinelli-Seip. Descritas 
pela primeira vez, em 1954, por Waldemar 
Berardinelli e, posteriormente, por Martin 
Seip, em 1959, possuem alta prevalência no 
Brasil, principalmente em famílias que reali-
zaram casamentos consanguíneos. A princi-
pal manifestação fenotípica dessa síndrome é 
a quase completa ausência de tecido adiposo 
desde o nascimento e o desenvolvimento de 
complicações metabólicas durante a vida. 
Até o momento, mutações em quatro genes 
distintos foram associadas às LCGs. Muta-
ções em AGPAT2 são responsáveis pelo tipo 
1 da doença, na qual há comprometimento 
do tecido adiposo metabolicamente 
ativo na maioria das regiões subcutâneas 
intra-abdominais e intratorácicas, mas com 

preservação do tecido adiposo mecanica-
mente ativo na região orbital, nas palmas 
das mãos e área periarticular.

Por outro lado, a forma mais severa das 
LCGs (tipo 2) possui uma das maiores pre-
valências mundiais no nordeste do Brasil e 
está associada a mutações em outro gene - 
BSCL2. A proteína codificada por esse gene 
é denominada de seipina e funciona como 
um arcabouço proteico na interação com 
1-AGPAT2. Seipina é importante para a ati-
vidade e expressão de 1-AGPAT2 e auxilia 
no processo de adipogênese, sendo de gran-
de importância para a formação de gotículas 
lipídicas e na diferenciação de adipócitos. 
Nesse tipo de LCG, tanto o tecido adiposo 
metabolicamente ativo quanto o mecanica-
mente ativo são afetados. Além de AGPAT2 
e BSCL2, mutações nos genes CAV1 e CA-
VIN1 causam os tipos 3 e 4 das LCGs, res-
pectivamente. Entretanto, pacientes lipodis-
tróficos com mutações nesses dois últimos 
genes ainda não foram descritos no Brasil. 
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MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS
Dentre as características fenotípicas e clínicas encontradas em 
grande parte das pessoas com a LCG se destacam: hiperplasia 
muscular secundária à falta de tecido adiposo, hepatoesple-
nomegalia, esteatose hepática (agravada pela deposição 
de lipídeos ectópicos em tecidos não adiposos), resistência à 
insulina, hipertrigliceridemia e apetite voraz. Ademais, 
acantose nigricans, hipertensão e fraqueza da musculatura 
respiratória também podem ser encontradas (Figura 5). 

Alguns achados mais específicos para LCG tipo 1 são: ausên-
cia de tecido adiposo metabolicamente ativo e preservação do 
mecanicamente ativo, lesões ósseas líticas focais após a pu-
berdade e acromegalia com mandíbula, mãos e pés alarga-
dos. Além disso, pode ocorrer também a presença de cistos 
ósseos.Cisto ósseo: lesão óssea 

preenchida por material líquido 
que, diferentemente de lesão 
lítica, não sugere algum tipo de 
tumor.

Acromegalia: crescimento 
anormal das extremidades do 
corpo.

Hipertrigliceridemia: nível 
elevado de triacilgliceróis no 
sangue.

Acantose nigricans: lesões 
geradas em locais com acúmulo 
de pele devido ao excesso de 
queratina e hiperpigmentação, 
apresentando uma coloração 
cinza e um aspecto verrugoso.

Hepatoesplenomegalia: 
aumento anormal do volume do 
fígado e do baço.

Esteatose hepática: 
acúmulo de gordura nas células 
do fígado (hepatócitos).

Figura 5.
Principais manifestações clínicas 
encontradas em pessoas com 
a Lipodistrofia Congênita 
Generalizada (LCG). Fonte: 
Autoria própria utilizando 
arcabouços fornecidos pelo 
SMART (SMART - servier 
medical ART).
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O estudo da LCG pode auxiliar no enten-
dimento acerca da importância do tecido 
adiposo, da regulação da fome e do Diabetes 
melittus, levando a um avanço no que diz res-
peito às intervenções terapêuticas, garantindo 
uma melhor qualidade de vida às pessoas com 
LCG. Devido à sua alta prevalência no país, 
é muito importante o conhecimento acerca 
dessa síndrome, pelos profissionais da saúde, 
principalmente pela necessidade de um acom-

panhamento médico, psicológico e nutricio-
nal visando a manutenção de uma dieta ade-
quada e a realização de atividade física regular. 
Ademais, por se tratar de uma deficiência na 
enzima 1-AGPAT2, estudos futuros podem 
resultar na sua utilização como um novo alvo 
farmacológico, tanto por meio da inibição 
dessa enzima (modelo que pode ajudar na 
obesidade), como via sua estimulação (mode-
lo que pode ajudar nas lipodistrofias).
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A doença arterial coronariana é uma condição 
multifatorial caracterizada pela deposição de 

gordura nas paredes das artérias coronárias, origi-
nando placas ateroscleróticas. Resulta em redução ou 
obstrução de vasos sanguíneos coronários, iniciada a 
partir da peroxidação lipídica na parede das arté-
rias em resposta ao processo inflamatório decorrente 
de lesão endotelial. Seu caráter multifatorial, com 
herdabilidade de 40 a 50%, revela a influência de po-
limorfismos genéticos no desenvolvimento da doen-
ça. O gene PHACTR1 apresenta polimorfismos de 
nucleotídeo único (SNPs) e codifica uma proteína 
acessória que está envolvida na modulação da enzima 
fosfatase 1 (PP1), a qual influencia na concentração 
de óxido nítrico (NO) endotelial, um vasodilatador 
fundamental para a homeostase cardíaca. A elevada 
expressão do gene PHACTR1 em tecidos cardiovas-
culares têm permitido associar seus polimorfismos 
ao desenvolvimento de doença arterial coronariana.

Peroxidação lipídica 
– sequência de eventos 
bioquímicos que promove 
a degradação oxidativa dos 
lipídeos pela ação dos radicais 
livres sobre os elétrons dos 
lipídeos nas membranas 
celulares.

Caráter multifatorial – 
termo usado para se referir a 
doenças que têm como base a 
soma da influência de diversos 
fatores genéticos e ambientais.
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DOENÇA ARTERIAL 
CORONARIANA (DAC)

As doenças cardiovasculares (DCV) são 
um conjunto de problemas que atingem 

os vasos sanguíneos e o coração, provocando 
várias complicações, como infarto agudo do 
miocárdio (IAM), arritmias, acidente vas-
cular cerebral (AVC) e demais tipos de alte-
rações na circulação do sangue. As doenças 
cardiovasculares são responsáveis por apro-
ximadamente 37% das mortes que ocorrem 
durante a vida produtiva do indivíduo, sendo 
a doença arterial coronariana (DAC) um dos 
tipos de DCV que acomete grande número 
de indivíduos e apresenta alta taxa de mor-
talidade no Brasil e no mundo. Somente no 
Brasil, em 2015, os custos com as doenças 
cardiovasculares foram em torno de 37,1 bi-
lhões de reais, de acordo com a Organização 
Mundial de Saúde (OMS). 

A circulação sanguínea tem como principal 
função o suprimento tecidual e celular ao 
percorrer os vasos sanguíneos, transportan-
do oxigênio, nutrientes, hormônios, fatores 
de coagulação e células de defesa. Desequi-
líbrios fisiológicos, como o estresse oxida-
tivo, causam danos endoteliais, estimulan-
do o espessamento da camada íntima da 
artéria com consequente estreitamento do 
vaso sanguíneo. A diminuição do calibre vas-
cular pode provocar sua obstrução, parcial 
ou total, comprometendo a circulação e o su-
primento de órgãos irrigados por esse vaso, 
caracterizando a DAC.

Fisiologicamente, a DAC inicia-se a partir 
da deposição e oxidação de lipoproteínas 
na parede arterial coronária como resposta 
inflamatória iniciada por lesão endotelial. 
Assim, é observado o aumento da permeabi-
lidade vascular e recrutamento celular (leu-
cócitos, plaquetas, monócitos e linfócito T), 
além da proliferação de células musculares 
lisas, promovendo o espessamento da parede 
arterial. Como tentativa de reverter o proces-
so inflamatório estabelecido, ocorrem calci-
ficações locais, que caracterizam as placas 
ateroscleróticas. 

O crescimento dessas placas pode levar a 
uma diminuição significativa do calibre vas-
cular, dificultando a circulação sanguínea. 
Tais placas são consideradas como não vul-

neráveis à formação de trombos, estando 
associadas ao desenvolvimento da DAC pelo 
espessamento da placa aterosclerótica. Dife-
rentemente destas, as placas vulneráveis, por 
serem mais finas e possuírem grande quanti-
dade de lipídeos e macrófagos em sua consti-
tuição, apresentam alta propensão a trombos 
em decorrência do processo inflamatório en-
dotelial crônico.

Assim, o processo inflamatório promove acú-
mulo de macrófagos no espaço subendotelial, 
responsáveis pela retenção de lipoproteínas 
LDL-colesterol oxidado (LDLox) e conse-
quente formação de células espumosas. 
O desenvolvimento de um núcleo necróti-
co, rico em lipídeos e macrófagos, resultante 
da morte celular pelo influxo contínuo de 
LDLox, promove instabilidade da capa fibro-
sa das placas ateroscleróticas. Essa fragilidade 
estrutural leva à ruptura ou erosão das placas, 
tendo-se como consequência a formação de 
trombos e obstrução dos vasos, podendo oca-
sionar eventos mais graves e até fatais, como 
infarto agudo do miocárdio e AVC.

Portanto, a formação de placas ateroscle-
róticas, fator contribuinte para a instalação 
da DAC, é uma condição que pode ser as-
sintomática por décadas. Essa transição da 
doença não-obstrutiva (assintomática) para 
doença oclusiva (sintomática), está direta-
mente relacionada à trombose coronária por 
ruptura ou erosão das placas ateroscleróti-
cas. A primeira é a causa mais frequente de 
aterotrombose, responsável por 70 a 75% de 
todos os casos. A formação do trombo pelo 
processo erosivo, por sua vez, ocorre por um 
mecanismo pró-trombogênico, represen-
tando a minoria das tromboses das artérias 
coronárias. Assim, a oclusão vascular trom-
bótica configura o infarto, que gera déficit 
na oxigenação do músculo cardíaco levando-
-o ao estado de hipóxia, caracterizado pelo 
quadro de angina, uma das consequências 
da DAC.

A DAC é ocasionada por múltiplos fatores, 
sendo estes classificados em: comportamen-
tais, fisiológicos e não modificáveis. Dentre 
os fatores de riscos comportamentais tem-se 
o sedentarismo, que é caracterizado pela falta 
de exercício físico regular, promovendo a re-
dução do chamado “bom colesterol” (HDL-
-c). Isso favorece o aumento da deposição 

Estresse oxidativo - é uma 
condição biológica em que 
ocorre desequilíbrio entre a 
produção de espécies reativas 
de oxigénio (EROs) e a atuação 
de sistemas (enzimáticos ou não 
enzimáticos) que as removam 
ou reparem os danos por elas 
causados.

Camada íntima da artéria 
- camada arterial composta 
principalmente por células 
endoteliais e revestida pela 
limitante elástica interna. 
Encontra-se forrando o vaso 
internamente, em contato com 
o sangue circulante.

Lipoproteína - consiste em 
um conjunto composto por 
proteínas e lipídeos, organizados 
de modo a facilitar o transporte 
dos lipídeos pelo plasma 
sanguíneo. São classificadas 
de acordo com a densidade e 
função em quilomícrons, VLDL, 
LDL e HDL.

Placas ateroscleróticas 
- são estruturas formadas na 
parede arterial resultantes 
de acúmulo focal de lipídeos 
envoltos por tecido fibroso e 
depósitos de cálcio.

Trombo - é a coagulação de 
sangue no interior do vaso 
sanguíneo que ocorre pela 
agregação plaquetária, podendo 
obstruir o lúmen do vaso.

Células espumosas – células 
formadas a partir da fagocitação 
de gotículas de gorduras pelos 
macrófagos, apresentando 
um aspecto característico de 
espuma no interior da célula da 
camada íntima da artéria.

Pró-trombogênico – 
mecanismo que favorece a 
formação de trombos.

Infarto – interrupção do 
fornecimento de sangue para 
o coração em decorrência de 
obstrução das artérias coronárias.

Hipóxia - Baixa concentração 
de oxigênio nos tecidos.

Angina - tipo de dor torácica 
causada pela redução do fluxo 
sanguíneo (isquemia) que 
acomete o músculo cardíaco.
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lipídica na parede arterial, com consequente 
formação de placas de ateroma.

O tabagismo é outro fator de risco compor-
tamental para o desenvolvimento da DAC, 
pois os compostos do tabaco promovem 
lesões endoteliais, favorecendo o desenvol-
vimento de aterosclerose, bem como menor 
elasticidade da parede das artérias. O uso de 
cigarros também é considerado o principal 
fator do aumento da morbidade e mortalida-
de na DAC.

O diabetes mellitus (DM), a hipertensão 
arterial sistêmica (HAS) e a dislipidemia 
são fatores fisiológicos que também podem 
contribuir para o desenvolvimento da DAC. 
A hiperglicemia, característica do diabetes 
mellitus, promove o enrijecimento das arté-
rias, sendo responsável por mais de 80% dos 
óbitos quando associada à doença. Além dis-
so, a exposição prolongada a altos níveis de 
glicose favorece a oxidação de lipoproteínas, 
facilitando a deposição de LDL-c na parede 
dos vasos, contribuindo para a formação das 
placas ateroscleróticas.

A hipertensão arterial sistêmica é considera-
da o fator de risco mais importante para o de-
senvolvimento de doenças isquêmicas, entre 
elas a DAC, pois a elevação da pressão san-
guínea causa lesão endotelial, estabelecendo 
um processo inflamatório na parede vascular. 
Isso cria um ambiente propício ao recruta-
mento de células e aumento da deposição de 
lipoproteínas plasmáticas, favorecida pelo 
quadro de dislipidemia. Tal condição tam-
bém é considerada como fator de risco para a 
doença coronariana, contribuindo para o de-
senvolvimento da aterosclerose, o ponto de 
partida para a manifestação da doença. 

Dentre os fatores não modificáveis associa-
dos à doença coronariana, destacam-se o 
gênero, a idade e a susceptibilidade genética. 
Estudos revelam que homens possuem de 
três a quatro vezes mais chances de desen-
volver a DAC que as mulheres. Estas são 
beneficiadas pela proteção estrogênica, es-
tando mais propensas ao desenvolvimento 
da doença no período pós-menopausa. Des-
ta forma, independente do gênero, a idade 
avançada ocasiona um “envelhecimento vas-
cular”, com aumento de depósitos de cálcio e 
consequente enrijecimento dos vasos. 

FISIOLOGIA ENDOTELIAL E 
HIPÓTESE OXIDATIVA PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA DAC
Espécies reativas de oxigênio (EROs) 
são continuamente produzidas nas células 
durante o processo de respiração celular na 
cadeia transportadora de elétrons das mito-
côndrias, como intermediárias do processo 
aeróbico de produção de energia. Desempe-
nham funções biológicas importantes, como 
a sinalização celular, a contração muscular, 
produção de energia e respostas do sistema 
imune. O desequilíbrio entre o acúmulo de 
EROs e a atuação insatisfatória de sistemas 
antioxidantes de defesa, gera um quadro de 
estresse oxidativo, ocasionando danos a di-
versas moléculas, como lipídeos, proteínas e 
DNA. Esses danos modificam suas funções 
normais e favorecem o surgimento de várias 
patologias, entre elas as DCVs.

A produção de óxido nítrico (NO), em con-
dições fisiológicas normais do endotélio, é 
um dos fatores capaz de amenizar o desen-
volvimento de DCVs. Esse vasodilatador é 
produzido continuamente no interior das 
células endoteliais pela família das enzimas 
óxido nítrico sintase endotelial (eNOS), 
estimuladas pelo fluxo sanguíneo brusco, 
liberação de acetilcolina, bem como pela in-
sulina, um potente vasodilatador e anti-in-
flamatório quando em concentrações plas-
máticas normais.

O NO endotelial, apresenta as funções vaso-
dilatadora, inibidora de atividade plaquetária 
e agregação de leucócitos e de proliferação 
das células musculares lisas dos vasos sanguí-
neos endoteliais. Assim, a produção contínua 
desse vasodilatador é essencial para a regula-
ção do tônus vascular e da pressão arterial. 

O estresse oxidativo vascular, por sua vez, 
ocasiona uma disfunção endotelial em decor-
rência do aumento na produção de radicais 
superóxido (O2-) que reagem com o NO re-
duzindo a bioatividade do mesmo e forman-
do um intermediário reativo potencialmente 
lesivo, o peroxinitrito (ONOO-). Esse ânion 
promove a ruptura da ligação da enzima 
eNOS com seu cofator tetra-hidrobiopte-
rina (BH4), situação que aumenta ainda mais 
a produção de radicais O2-, contribuindo 

Cofator - qualquer composto 
químico essencial para a 
atividade de uma enzima e 
que não faz parte do peptídeo 
cataliticamente ativo.

Dislipidemia - é elevação 
de colesterol e triglicerídeos 
no plasma ou a diminuição dos 
níveis de HDL que contribuem 
para a formação de placas 
ateroscleróticas.

Espécies reativas de 
oxigênio (EROs) – são 
moléculas instáveis e reativas 
produzidas a partir do processo 
aeróbico de redução do 
oxigênio molecular para água 
realizado principalmente pelo 
sistema NADPHox na cadeia 
transportadora de elétrons 
mitocondrial.

Processo aeróbico – 
processos bioquímicos de 
produção de energia celular 
com utilização de oxigênio.
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com o quadro oxidativo preestabelecido. A 
menor disponibilidade de NO favorece o au-
mento da atividade da Endotelina-1 (ET-1) 
ou fator de contração derivado do endotélio 
(EDCF), promovendo crescimento das célu-
las endoteliais, vasoconstrição, inflamação e 
peroxidação lipídica (Figura 1).

Portanto, o estresse oxidativo altera a função 
endotelial ao prejudicar a produção de NO 

Figura 1.
Representação da hipótese 
oxidativa da DAC. O superóxido 
(O2-) produzido pelo sistema 
NADPHox une-se ao óxido 
nítrico (NO) formando 
peroxinitrito (ONOO-), que 
oxida a tetra-hidrobiopterina 
(BH4), um cofator da óxido 
nítrico sintase endotelial 
(eNOS). A redução da 
biodisponibilidade de BH4 
prejudica o acoplamento de 
eNOS, reduzindo a produção 
de NO. Monofosfato cíclico 
de guanosina (cGMP). Fator 
de contração derivado do 
endotélio (EDCF).

e favorecer o estabelecimento de um qua-
dro inflamatório. O acúmulo de LDL-c na 
parede vascular, decorrente desse processo 
inflamatório propicia a formação das placas 
ateroscleróticas. Adicionalmente, a produção 
do ONOO- inicia a peroxidação lipídica po-
tencializando a lesão inflamatória nas células 
vasculares, favorecendo também os proces-
sos tromboembólicos.

Estudo de Associação 
Genômica Ampla (Genome-
wide association study, GWAS) 
– determinação do genótipo em 
conjunto de variantes genéticas 
distribuídas em todo o genoma 
em diferentes indivíduos 
para investigar se alguma 
variante está associada a uma 
característica de interesse.

Polimorfismo de 
nucleotídeo único (SNPs) 
- variação na sequência de DNA 
que afeta um único nucleotídeo 
e que ocorre em posição 
específica do genoma.

Polimorfismo - situação na 
qual uma variante específicas na 
sequência de DNA em um dado 
lócus gênico está presente na 
população em frequência alélica 
superior a 1%.

Pró-oxidativo – que induz 
ao estresse oxidativo, seja a 
partir da produção de EROs 
ou por meio da inibição dos 
sistemas antioxidantes.

O GENE PHACTR1
A DAC é uma doença multifatorial e complexa com herda-
bilidade estimada entre 40 a 50%. Estudos de Associação 
Genômica Ampla (Genome-wide association study, GWAS), 
identificaram mais de 60 polimorfismos de nucleotídeo 
único (SNPs) associados com a susceptibilidade à doença. 
Tais polimorfismos estão presentes em genes cujos produtos 
realizam possíveis funções relacionadas à DAC, como aqueles 
associados ao metabolismo lipídico, desenvolvimento de hi-
pertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus (LPA, APOE, 
TCF7L2, AGT, ECA), genes envolvidos no status pró-oxi-
dativo (MTHFR, PON 1, GSTM1, GSTT1) e genes regula-
dores de ciclo celular, migração celular e inflamação (TCF21, 
GJA4, PHACTR1).

UM GENE

84 Genética na Escola  |  Vol. 15  |  Nº 1  |  2020



O gene PHACTR1 (Phosphatase and actin regulator 1) foi 
inicialmente isolado em cérebro de ratos, utilizando um 
sistema de dois híbridos de leveduras, com a proteína 
fosfatase 1 (PP1) como “isca”. Em humanos, a expressão 
desse gene foi verificada no cérebro, testículo, rins, coração, 
pulmão e células endoteliais.

Localizado na região cromossômica 6p24.1, esse gene con-
tém 20 éxons intercalados por 19 íntrons. O splicing al-
ternativo do pré RNA mensageiro (pré-mRNA) origina 
dez transcritos, porém, apenas sete deles codificam proteí-
nas, as quais são constituídas por 140 a 580 resíduos de 
aminoácidos (Figura 2).

Splicing alternativo - 
processamento do pré-RNAm, 
com a retirada dos íntrons 
e reunião dos éxons (região 
codificante do gene) de modos 
variados, com possibilidade de 
originar diferentes proteínas 
após a tradução.

Sistema de dois híbridos 
de leveduras - sistema 
genético para detecção direta 
de interações proteína-proteína 
em leveduras, na qual uma 
proteína é denominada de 
“isca” e a outra proteína 
é chamada de “presa”. A 
interação entre “isca” e 
“presa” reconstitui um fator de 
transcrição funcional que pode 
ativar a expressão de um gene.

Fosfatase – grupo de 
proteínas transmembranares 
que possuem como propriedade 
enzimática a desfosforilação de 
resíduos de serina e treonina, 
exercendo papel fundamental 
na regulação de vários 
processos fisiológicos.

Figura 2.
Estrutura do gene PHACTR1 e 
representação dos transcritos 
e produtos proteicos. O 
gene PHACTR1 localiza-se 
no cromossomo 6 (6p24.1) 
apresentando 20 éxons (caixas) 
e 19 íntrons (linha fina). Seu 
transcrito primário (Pré-mRNA) 
sofre splicing alternativo 
originando 10 transcritos 
diferentes (mRNA), dos quais 
apenas 7 codificam proteínas. 
As proteínas são constituídas 
por 140 a 580 resíduos 
de aminoácidos de acordo 
com o resultado do splicing 
alternativo.

O PHACTR1 pertence a uma família 
(PHACTR) constituída por 4 genes cujos 
produtos proteicos são membros da família 
das proteínas do tipo ‘fosfatase e regulador 
de actina 1’. Tais proteínas estão envolvidas, 
principalmente, na modulação da atividade 
da enzima PP1.

Essa enzima desfosforila resíduos de serina 
e treonina que estão presentes no núcleo e 
citoplasma das células. Dessa forma regulam 
vários processos fisiológicos, incluindo a sín-
tese de NO em células endoteliais, essencial 
para homeostase cardiovascular. Assim, a 
proteína PHACTR1 atua como uma pro-
teína acessória da enzima PP1, exercendo 
papel de modulador inibitório da atividade 
enzimática.

Embora ainda não estejam bem elucidados 
os mecanismos pelos quais o gene PHAC-
TR1 atua sobre o sistema cardiovascular, 
esse codifica uma proteína que inibe a PP1, 
influenciando na concentração de NO. Isso 
afeta processos fisiológicos que levam à dis-
função endotelial e à aterosclerose devido a 
instalação do estresse oxidativo e produção 
de fatores pró-inflamatórios, como a ET-1. 
As fosfatases, portanto, têm sido associa-
das a várias doenças, entre elas DM, HAS, 
DCVs e câncer.

Estudos genômicos funcionais têm demons-
trado a associação de variantes do gene 
PHACTR1 com risco aumentado a algumas 
doenças vasculares, como HAS, dissecação 
da artéria cervical, displasia fibromuscular, 
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enxaqueca e doença arterial coronariana. 
Este fato reforça o alto grau de pleiotropia 
do lócus PHACTR1, devido a sua relação 
com essas e outras doenças complexas, tais 
como acidente vascular cerebral isquêmico, 
calcificação da artéria coronariana, diabetes 
mellitus tipo 2 e pneumonia.

Por resultar de múltiplos fatores de ris-
co, inclusive os genéticos, a doença arterial 
coronariana tem sido relacionada ao gene 
PHACTR1, cujos polimorfismos podem es-
tar associados com o aumento da calcificação 
arterial, prejudicando a elasticidade vascular 
e o fluxo sanguíneo, comprometendo assim, 
o aporte sanguíneo cardíaco.

GENE PHACTR1 E DOENÇA 
ARTERIAL CORONARIANA
A associação entre DAC e o gene PHAC-
TR1 foi inicialmente descrita pelo Myocar-
dial Infarction Genetics Consortium em 2009, 
no qual um dos SNP nesse gene foi associa-
do ao infarto do miocárdio de início precoce. 
As variantes encontradas nesse gene, como 
as associadas a DAC, localizam-se no tercei-
ro íntron e têm sido amplamente estudadas 
em estudos de GWAS e meta-análise.

Atualmente, já foram identificados 77 lócus 
gênicos associados à calcificação de vasos 
sanguíneos com risco aumentado para DAC 
e infarto do miocárdio. No entanto, apenas 
30% desses lócus explicam a associação de 
risco com a DAC. Diante disso, foi detectada 
uma associação entre os níveis de expressão 
do RNAm de PHACTR1 e o genótipo de 
risco em amostras arteriais, sugerindo fenó-
tipos relevantes para avaliação nas investi-
gações sobre aterosclerose e DAC, tais como 
angiogênese, remodelamento da matriz 
celular, motilidade celular e inflamação.

O gene PHACTR1 é altamente expresso 
em tecidos cardiovasculares, o que explica 
porque polimorfismos nesse gene estão asso-
ciados com a susceptibilidade ao infarto do 
miocárdio e DAC. Um aumento da expres-
são gênica de PHACTR1 também tem sido 
relatada em lesões ateroscleróticas humanas, 
apesar do papel exato que o gene desempe-
nha no local ainda não ser bem elucidado.

No estudo de Pérez-Hernández et al (2016) 
realizado em uma população mexicana, fo-
ram avaliados dois SNPs intrônicos do gene 
PHACTR1 previamente associados com 
doenças cardiovasculares: 12825874 C>T 
(rs2026458), no qual há a troca de uma base 
citosina por uma timina; e 12903957 A>G 
(rs9349379), em que há a substituição de 
uma adenina por uma guanina. Nesse estu-
do, corroborando a literatura prévia, os auto-
res encontraram que o genótipo no primeiro 
SNP tem uma associação com a calcificação 
da artéria coronária, e o genótipo no poli-
morfismo ‘rs9349379’ foi associado à este-
nose da artéria coronária, DAC e também à 
calcificação da artéria coronária.

Paquette, Dufor, Baass (2018), investigaram 
o efeito do polimorfismo rs12526453 do 
gene PHACTR1 em pacientes com hiper-
colesterolemia familiar associado ao risco de 
desenvolvimento de DAC, e encontraram 
um significativo efeito protetor do alelo mu-
tado. Porém, levantaram a hipótese de que 
alelos nos SNPs intrônicos do PHACTR1 
exerçam um possível efeito no splicing al-
ternativo nas células endoteliais, resultando 
assim em uma proteína com funcionamento 
anormal, o que influenciaria no desenvolvi-
mento da doença arterial coronariana.

A proteína PHACTR1 está envolvida na 
regulação vascular de síntese do NO, na mo-
dulação do crescimento celular e proteção do 
sistema cardiovascular, além de inibir a oxi-
dação do LDL-c, intensificador do processo 
de formação de placa aterosclerótica. Assim, 
polimorfismos nesse gene podem interferir 
em processos fisiológicos fundamentais na 
prevenção do início e progressão da DAC.

O QUE APRENDEMOS?
Estima-se que aproximadamente 17,7 mi-
lhões de pessoas morrem por doenças car-
diovasculares anualmente, representando 
31% das mortes em nível global. A OMS 
estipula também que 37% das mortes pre-
maturas (causadas antes dos 70 anos) são 
ocasionadas por doenças cardiovasculares, 
sendo a DAC a mais comum entre elas e de 
maior acometimento de indivíduos e morta-
lidade no Brasil.

Angiogênese – formação de 
novos vasos sanguíneos.

Pleiotropia - condição em 
que um único gene influencia 
a manifestação de várias 
características.

Íntron - segmento não 
codificante do DNA, presente 
entre os éxons de um 
determinado gene.

Genótipo - constituição 
genética de um indivíduo, 
ou seja, o conjunto de alelos 
recebidos do pai e da mãe.

Fenótipo - é a interação do 
genótipo com o meio ambiente, 
conferindo as características 
visíveis do indivíduo.
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A DAC é uma condição multifatorial e ca-
racteriza-se pela deposição de gordura nas 
paredes das artérias coronárias, originando 
as placas ateroscleróticas. O estresse oxi-
dativo propicia a formação dessas placas ao 
alterar a função endotelial com redução do 
vasodilatador NO, bem como a estimulação 
da peroxidação lipídica.

Diante disso, alguns SNPs no gene PHAC-
TR1 têm sido sugeridos como fatores de 
susceptibilidade à DAC, haja vista que a 
proteína codificada por ele, membro da fa-
mília das proteínas ‘fosfatase e regulador de 
actina 1’, está envolvida, principalmente, na 
regulação da síntese de NO e na inibição da 
oxidação lipídica (LDL-c). Esse gene é alta-
mente expresso em tecidos cardiovasculares, 
bem como em lesões ateroscleróticas, o que 
justifica os resultados encontrados de asso-
ciação entre variações no gene PHACTR1 e 
a DAC.

O mecanismo exato pelo qual os polimorfis-
mos desse gene afetam a susceptibilidade ao 
desenvolvimento da doença ainda não está 
bem elucidado. Desta forma, mais estudos 
são necessários para desvendar essa associa-
ção, visto que fatores genéticos estão consi-
deravelmente ligados à doença. Portanto, 
novos estudos poderão predizer uma condu-
ta primária diferenciada aos indivíduos que 
apresentarem genótipo de risco, com melhor 
custo-efetividade para o sistema de saúde 
pública e para o paciente.
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O gene C4  
e a susceptibilidade  
a esquizofrenia: 
um contexto  
baseado na obra  
“Uma Mente Brilhante”

Sabe-se que a esquizofrenia possui origem 
multifatorial na qual fatores ambientais 

e genéticos influenciam diretamente o seu 
desenvolvimento. Nesse contexto, estudos 
recentes demonstram que existe uma forte 
associação entre o gene C4 e a susceptibili-
dade à esquizofrenia. O gene C4 localiza-se 
no braço curto do cromossomo 6 (p21.3), 
na região do Complexo Principal de Histo-
compatibilidade III. Esse é responsável por 
produzir duas proteínas distintas (C4A e 
C4B), que são componentes do sistema com-
plemento, um elemento da resposta imune 
inata que atua no reconhecimento e elimi-
nação de patógenos. Além disso, é conheci-
do que no cérebro o gene C4 possui função 
neuronal, e que alterações em sua sequência 
estão relacionadas à destruição de células ce-
rebrais e redução do córtex cerebral, aspec-
tos importantes no contexto da doença.

Sociedade Brasileira de Genética 89

Genética na Escola – ISSN: 1980-3540



CONTEXTO HISTÓRICO  
DA ESQUIZOFRENIA

O termo esquizofrenia surgiu em 1911 
e foi usado para caracterizar pacientes 

que não respondiam emotivamente ou que 
passavam por processo de “branco de memó-
ria”. Depois da denominação desse termo, a 
doença passou a ser associada a casos de du-
pla personalidade e, hoje, é definida como um 
distúrbio neurológico, crônico e altamente 
incapacitante, que acomete 1% da população 
mundial. A esquizofrenia pode surgir repen-
tinamente ou de maneira gradual e, normal-
mente, manifesta-se na adolescência ou no 
início da vida adulta, uma vez que nesse pe-
ríodo ocorre o desenvolvimento cerebral. Es-
tudos ainda sugerem que as mulheres estão 
mais propensas a desenvolver a doença, em 
virtude do efeito do estrógeno no cérebro, 
mas ainda não existem fatos que comprovem 
essa correlação.

A esquizofrenia pode ser classificada em di-
ferentes subgrupos, sendo eles: paranoide, 
hebefrênica, catatônica, residual, sim-
ples e indiferenciada. Dependendo do 
subtipo e do indivíduo, as características po-
dem variar desde a presença de alucinações 
auditivas, distúrbios psicomotores e cogniti-
vos, raciocínio abstrato, alterações na lingua-
gem e emoções, sobretudo referente à apatia 
e motivação. Tais fatores promovem frequen-
temente o isolamento social do paciente, o 
que desencadeia princípios favoráveis para 
que a doença mental progrida.

A cura para a esquizofrenia ainda não foi 
descoberta, desse modo, o tratamento ba-
seia-se no uso de medicamentos e psicotera-
pia. Apesar do tratamento farmacológico ser 
bem eficiente, os pacientes relatam grande 
desconforto no seu uso, sobretudo porque 
descrevem o aparecimento de delírios mais 
intensos e perturbadores nessa condição. A 
psicoterapia, por sua vez, consiste na abor-
dagem combinada de terapia e tratamento 
medicamentoso. Nessa, o indivíduo normal-
mente passa por um processo de aceitação 
da doença e, posteriormente, de reintegração 
social por meio da socioterapia, que abrange 
grupos de apoio, familiares e amigos. Todo o 
tratamento deve ser realizado de maneira de-
licada, para que o paciente não se sinta emo-

cionalmente atingido e assim provoque auto-
lesões, desenvolva fobias ou cometa suicídio. 

Em 2001, o longa-metragem “Uma Mente 
Brilhante” baseado no livro de Sylvia Nasar, 
surpreendeu o público pela vida de supera-
ções de John Nash. Ele foi considerado um 
gênio da matemática, e após os 30 anos apre-
sentou uma doença mental sem cura, que o 
impossibilitava de discernir o real do irreal. 
Assim, foi diagnosticado com esquizofrenia 
paranoide e viveu até 2015, quando faleceu 
com sua esposa em um acidente automobi-
lístico. John Nash deixou um legado excep-
cional por comprovar que é possível ter uma 
vida longa, mesmo com a presença de uma 
doença mental avassaladora, como a esqui-
zofrenia. E ainda apesar de suas limitações, 
foi considerado um gênio da matemática, 
sendo até os dias atuais admirado por vários 
seguidores. Dessa forma, o filme tornou-se 
motivacional e inspirador para diversas pes-
soas, principalmente para os portadores de 
transtornos psiquiátricos. 

ASPECTOS AMBIENTAIS  
E GENÉTICOS ASSOCIADOS  
À ESQUIZOFRENIA
Considera-se que a esquizofrenia seja cau-
sada por múltiplos fatores, incluindo am-
bientais e genéticos. Nos fatores ambientais 
incluem-se as infecções pré-natais, compli-
cações obstétricas, traumas infantis (as-
fixia/hipóxia neonatal), uso de drogas, 
tabagismo, e outras condições que podem 
se enquadrar nessa classe. Esses fatores po-
dem interferir nos processos de desenvolvi-
mento e maturação cerebral, ocasionando 
pequenas, porém importantes alterações 
cerebrais que resultam na desconexão entre 
os neurônios.

Além disso, baseado no fato de que alguns 
membros da mesma família apresentavam 
esquizofrenia, alguns estudos passaram a 
investigar fatores genéticos como causa des-
ta patologia. Assim, as evidências científicas 
demonstraram que alguns genes envolvidos 
com a regulação neuronal promovem sus-
ceptibilidade à esquizofrenia. Todavia, os 
estudos referentes à genética molecular desta 
doença ainda são iniciais, e por isso necessi-
tam de maior elucidação. 
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Estrógeno - hormônio 
sexual feminino importante 
no processo de maturação de 
ovócitos e na caracterização 
sexual secundária.

Esquizofrenia paranoide 
- tipo mais comum de 
esquizofrenia, que se caracteriza 
por alucinações, delírios, 
alterações emocionais e na fala. 
Normalmente se desenvolve em 
idade mais avançada do que os 
outros tipos.

Esquizofrenia 
hebefrênica - caracterizada 
por pensamentos 
e comportamentos 
desorganizados, contudo com 
rápidas alucinações e delírios. 
Essa geralmente se desenvolve 
na idade entre os 15 e 25 anos.

Esquizofrenia catatônica 
- considerada como o tipo mais 
raro, a esquizofrenia catatônica 
caracteriza-se por movimentos 
e fala que variam de uma 
intensa agitação a uma extrema 
quietude.

Esquizofrenia residual 
- tipo de esquizofrenia 
que apresenta histórico de 
manifestações anteriores de 
doenças mentais.

Esquizofrenia simples 
- apesar de não apresentar 
delírios, alucinações ou 
outras alterações, esse tipo 
se caracteriza por sintomas 
negativos como isolamento e 
perda de afetividade.

Esquizofrenia 
indiferenciada - possui 
características relacionadas aos 
outros tipos, como paranóica, 
hebefrênica ou catatônica, 
contudo não se enquadra 
completamente em nenhuma 
dessas classificações.

Asfixia - dificuldade 
respiratória que propicia a falta 
de oxigenação no organismo.

Hipóxia - baixa concentração 
de oxigênio nos tecidos 
corporais.
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A ESQUIZOFRENIA E A GENÉTICA
Como mencionado anteriormente, é conhecido que a esquizo-
frenia possui origem multifatorial, sendo portanto associada a 
fatores ambientais e genéticos. Recentemente foi descoberto 
que existe uma estreita associação entre a susceptibilidade e 
o desenvolvimento da esquizofrenia, com o gene C4 (Comple-
mento C4). Esse gene está localizado na região do comple-
xo de histocompatibilidade (MHC) de classe III no cro-
mossomo 6 (Figura 1). Além disso, apresenta um importante 
papel no sistema imunológico, podendo existir em quatro 
isoformas distintas: C4A-curto, C4B-curto, C4A-longo e 
C4B-longo. Essas isoformas podem se diferenciar pela presen-
ça ou ausência de uma inserção retroviral endógena hu-
mana (HERV) no íntron 9, propiciando o aumento do tama-
nho do gene C4 de 14 Kb para 21 Kb, contudo sem propiciar 
alteração proteica.

Assim, a função desse gene baseia-se na codificação de duas 
proteínas distintas (C4A e C4B), necessárias para o sistema 
complemento, componente imunológico do nosso organis-
mo. A duas proteínas diferem apenas em 14 nucleotídeos e 
quatro aminoácidos. 

O número de cópias gênicas de C4A e C4B, o tamanho do 
gene e a inserção de regiões HERV podem variar de indi-
víduo para indivíduo. Neste sentido, foi observado em dois 
grupos de indivíduos esquizofrênicos o número de cópias do 
gene C4 com a contração/expansão do neuropil, que é uma 
região sináptica densa constituída de dendritos, axônios não 
mielinizados e filamentos da glia. Os resultados demonstra-
ram que a variação do número de cópias dos genes C4A e C4B 
influenciam na contração do neuropil em regiões cerebrais 
intimamente associadas com a esquizofrenia. Além disso, 
cientistas avaliaram os níveis do RNA mensageiro (RNAm) 
de C4A e C4B no cérebro (post-mortem) de indivíduos 
portadores de esquizofrenia e indivíduos sem a doença, e foi 
constatado que o nível de C4A era 1,4 vez maior no primei-
ro grupo, predizendo, portanto, que a expressão de C4A está 
associada à doença.

A distribuição da proteína C4 no cérebro humano, em re-
giões do córtex pré-frontal e do hipocampo, foi avalia-
da no estudo realizado por Sekar et al. (2016) por meio da 
técnica de imuno-histoquímica. Os resultados demons-
traram uma maior detecção de C4 no hipocampo, e a pro-
dução da proteína C4 nos neurônios. Assim, para melhor 
caracterizar a produção neuronal de C4, foi realizado um 
cultivo de neurônios, e então, observou-se que os neurônios 
expressavam tanto o RNAm quanto a proteína C4, e que 
havia maior presença dessas moléculas nos dendritos, axô-
nios e nas sinapses estruturais, indicando assim os locais 
de produção e deposição desse componente, bem como sua 
importante participação cerebral.

Complexo de 
histocompatibilidade 
(MHC) - grupo de genes 
responsáveis por codificar 
proteínas encontrados na 
superfície das células, e que são 
responsáveis por reconhecer o 
que é próprio e não próprio do 
organismo.

Contração do neuropil - 
constrição de uma região do 
sistema nervoso central, rica em 
neurônios e células da glia.

Inserção retroviral 
endógena - integração de 
um retrovírus endógeno no 
genoma humano. Os retrovírus 
consistem em um grupo de vírus 
de RNA, encontrados na maioria 
das espécies de vertebrados. A 
marca diferenciada desses vírus 
é a sua forma de replicação, 
que consiste na sua transcrição 
reversa (RNA transcrito para 
DNA) e posterior integração no 
genoma do hospedeiro.

Sistema imunológico 
- trata-se de um conjunto 
de células e uma cascata 
de reações que possuem 
a finalidade de proteger o 
organismo humano contra o 
ataque de microrganismos.

Sistema complemento 
- conjunto de proteínas 
plasmáticas ou séricas 
produzidas por hepatócitos 
e macrófagos. Dentre os 
componentes desse sistema 
estão uma variedade de 
proteínas, que variam de um 
a nove (C1q, C1r, C1s, C4a, 
C4b, C2, C5, C6, C7, C8, C9), 
a properdina e o fator B e D. 
Esses são importantes para 
a regulação da resposta dos 
anticorpos e para ativação dos 
fagócitos.

Post-mortem - após à morte.

Córtex pré-frontal - região 
do cérebro que se localiza na 
parte frontal da cabeça.

Hipocampo - estrutura que se 
localiza nos lobos temporais do 
cérebro e que está relacionada 
com a memória.

Técnica de imuno-
histoquímica - análise 
da presença de proteínas 
localizadas nas células dos 
tecidos por meio da interação 
antígeno/anticorpo.

Sinapses - regiões localizadas 
entre a terminação de um 
neurônio e a membrana de 
outro neurônio, responsáveis 
pela propagação do impulso 
nervoso.
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Além disso, o nível de RNA mensageiro de 
C4A foi avaliado em células mononuclea-
res do sangue periférico (PBMCs) de 
indivíduos com esquizofrenia. Os achados 
comprovaram que a expressão de C4A esta-
va totalmente correlacionada com a doença, 

e que ainda, maiores níveis de C4A propi-
ciavam o aumento da severidade da esquizo-
frenia, com uma maior manifestação da sin-
tomatologia, especialmente no que se refere 
aos delírios. 

Figura 1.
Localização do gene C4 no 
genoma humano. Este gene 
se encontra no braço curto 
do cromossomo 6 (p21.3), na 
região do Complexo Principal 
de Histocompatibilidade (MHC). 
Esta região é composta por três 
grandes agrupamentos (classes 
I, II e III) de genes. A classe 
III, na qual o gene C4 está 
inserido é mostrada em detalhe 
(cada um dos blocos verdes 
representa um diferente gene 
da classe III).

Célula mononuclear do 
sangue periférico (PBMC) 
- termo proveniente do inglês 
Peripheral Blood Mononuclear 
Cell, que corresponde a 
células do sistema imune que 
possuem o núcleo arredondado, 
como linfócitos, monócitos e 
macrófagos.

Há ainda, relatos de estudos que identifi-
caram alterações na sequência de DNA do 
gene C4 em portadores de esquizofrenia. Es-
sas alterações foram correlacionadas com a 
destruição de células cerebrais, o que ocasio-
na uma perda na massa cinzenta do cérebro 
e, consequentemente, reduz o córtex cerebral 
sem morte celular. Assim, embora os proces-
sos patogênicos concernentes à esquizofrenia 
ainda sejam desconhecidos, sabe-se que essa 
envolve a redução das estruturas sinápticas 
nos neurônios e a perda excessiva de massa 
cinzenta. Corroborando com esses achados, 
a análise de cérebros de adolescentes e indi-

víduos no início da fase adulta com esquizo-
frenia, indicou a redução na quantidade de 
sinapses, sugerindo a alteração desse proces-
so no contexto da doença. 

Assim, os níveis aumentados de RNAm e 
proteína C4 na esquizofrenia, a expressão 
do gene C4 nas sinapses e a diminuição da 
quantidade de sinapses na doença, em con-
junto, indicam que o componente C4 po-
deria juntamente com outros elementos do 
sistema complemento promover a “poda” 
(eliminação) sináptica cerebral, um processo 
bem característico da doença.
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INFLUÊNCIA  
DA IMUNOLOGIA
De acordo com os estudos e resultados des-
critos anteriormente, há uma associação 
entre os níveis de expressão do gene C4A e 
C4B (principalmente, os níveis relacionados 
ao C4A) com o desenvolvimento gradativo 
do distúrbio mental esquizofrênico (Figura 
2). O C4 é um componente do sistema com-
plemento, um elemento da resposta imune 
inata, que possui a função de reconhecer e 
eliminar patógenos. Além disso, no cérebro 
possui função neuronal.

O sistema complemento pode ser ativado 
por três vias principais: clássica, alternativa 
e via das lectinas ligadoras de manose. A via 
clássica se inicia pela interação do compo-
nente C1q a duas moléculas de IgG (imu-
noglobulina G) ou a apenas uma de IgM 
(imunoglobulina M), formando assim um 
imunocomplexo. Em seguida, essa interação 
ativa as proteases R (C1r) e S (C1s) que, jun-
to com a C1q constituem o complexo protei-
co C1. Por sua vez, essas proteases R e S cli-
varão os componentes C2 e C4, propiciando 
a formação de C3. Posteriormente, ocorre a 
quebra de C3, culminando na formação de 
C3b, um elemento que se liga à superfície 
dos patógenos e possibilita a realização da 
atividade fagocitária.

A via das lectinas é semelhante à via clássica, 
uma vez que ambas as vias propiciam a cli-
vagem de C4 e C2, com a ativação resultante 
de C3b. Apesar disso, essa via se difere pelo 
estímulo de iniciação, o qual se dá pela iden-
tificação da presença da manose, carboidrato 
presente na superfície dos microrganismos, 
pela lectina ligadora de manose (MBL). A 
MBL é constituída por uma estrutura que 
varia de duas a seis “cabeças”, formando um 
complexo com serinas proteases (MASP).

A via alternativa se inicia com a hidrólise 
natural do componente C3, formando C3 
(H2O). Posteriormente a uma série de rea-
ções, outros componentes do complemento 
(C6, C7, C8 e C9) interagirão entre si, pro-
piciando a formação do MAC (complexo de 
ataque à membrana), que ocasiona a lise por 
osmose da célula-alvo, promovendo assim a 
eliminação do agente infeccioso. Vale salien-

Resposta imune inata - é 
a imunidade que o indivíduo 
possui desde o nascimento, 
sem a necessidade de ser 
desenvolvida ao longo da vida.

Patógeno - agente que 
pode provocar doenças, como 
fungos, bactérias e vírus.

IgG (Imunoglobulina G) 
- trata-se de um anticorpo 
que o organismo produz mais 
tardiamente em uma infecção. 
A IgG pode permanecer no 
organismo durante um longo 
período de tempo, devido ao 
mecanismo de memória do 
sistema imunológico, sendo, 
portanto utilizada para proteção 
de futuras infecções.

IgM (Imunoglobulina M) 
- são anticorpos produzidos 
na fase aguda da doença 
infecciosa, podendo permanecer 
no organismo por um período 
de tempo de 3 a 6 meses, após 
a infecção.

tar que a via das lectinas ligadoras de manose 
também resulta na produção final do MAC.

Dessa forma, conclui-se que se o componen-
te C4 apresentar níveis normais no organis-
mo, sem quaisquer alterações no seu funcio-
namento, a proteína C3 também estará com 
um nível sérico estável e sem desregulações. 
Neste sentido, em linhas gerais, é evidente 
que algumas alterações que ocorrem no sis-
tema imunológico são pertinentes a fisio-
patologia da esquizofrenia, e por isso mais 
estudos são necessários para elucidar esse 
contexto.

A expressão aumentada de C4A na esquizo-
frenia, a identificação de C4 nas sinapses, a 
descrição de participação de outras proteínas 
do sistema complemento na “poda” sináptica 
e relatos prévios da redução da quantidade 
de sinapses em esquizofrênicos, em conjun-
to, reforçam que o componente C4 poderia 
atuar juntamente com outros elementos do 
sistema complemento na promoção da elimi-
nação das sinapses. 

Os pesquisadores observaram que em ca-
mundongos em fase de desenvolvimento, a 
proteína C3 possui, como alvo de ação, di-
versos subconjuntos de sinapses neuronais, 
podendo ainda promover a “poda” sinápti-
ca. Ainda, foi observado em camundongos 
knockout para o gene C4, uma menor ex-
pressão da proteína C3, e que esse processo 
promovia uma menor eliminação sináptica 
por C3, demonstrando assim a dependência 
de C4.

Dessa forma, os achados patológicos mais 
importantes na esquizofrenia estão relacio-
nados à diminuição da substância cinzenta e 
a redução das sinapses. Como os componen-
tes do complemento C3 e C4 estão relacio-
nados à “poda” sináptica, esses podem pro-
mover um papel crucial no desenvolvimento 
da doença, e portanto são necessários mais 
estudos para melhor elucidar essa correlação.

Apesar dessas descobertas, a cura para a 
doença ainda não foi determinada, toda-
via, esse conhecimento poderá propiciar o 
desenvolvimento de pesquisas destinadas a 
tratamentos mais eficazes e específicos, que 
podem atuar na redução da “poda” sináptica 
na adolescência. Desse modo, a gravidade 

Knockout (nocaute) - 
bloqueio ou inativação da 
expressão de um gene no 
organismo por meio de técnicas 
genéticas.
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O QUE APRENDEMOS?
A esquizofrenia ainda enfrenta diversos de-
safios em relação à melhora da qualidade de 
vida do paciente, por ter sido negligenciada 
por muitos anos e tratada como loucura. Os 
pacientes chegavam a ser internados a vida 
toda sem dispor de tratamentos adequados. 
Os portadores da doença apresentam diver-
sos sintomas e por isso carecem de cuidados 
especiais. Dentre os “sintomas positivos” da 
doença estão alucinações, delírios e desor-
ganização do pensamento, sendo os sinto-
mas mais intensos somente apresentados 
em crises agudas, como é perceptível nos 
surtos psicóticos. Existem ainda os “sinto-
mas negativos”, que estão relacionados à di-
minuição da expressão das emoções, como 
o desenvolvimento de apatia e isolamento 
social, e por isso o índice de suicídio entre 
esquizofrênicos é maior que os da popula-
ção em geral. 

Os médicos ainda classificam um terceiro 
grupo de sintomas, os “cognitivos”, que in-

cluem dificuldade de abstração, déficit de 
memória, comprometimento de linguagem 
e falhas no aprendizado. O indivíduo ainda 
apresenta delírios, os quais são ideias falsas, 
das quais o esquizofrênico tem a perfeita 
convicção de que são percepções reais. Essa é 
uma desordem psiquiátrica severa que neces-
sita de estudos amplos na área da genética, 
uma vez que o reconhecimento do padrão 
gênico que ocorre na esquizofrenia pode con-
tribuir de forma efetiva para o tratamento de 
uma doença que acomete um percentual 
cada vez maior de pessoas, sendo o C4 um 
gene promissor e pioneiro para impulsionar 
o desenvolvimento de novos biomarcadores 
associados à patologia.

Assim como John Nash foi um brilhante gê-
nio da matemática, enfrentando inúmeras li-
mitações que foram expostas no filme “Uma 
mente brilhante”, o avanço da ciência pode 
contribuir para que outros portadores exal-
tem seu potencial, sem obstáculos maiores, 
para alcançar o seu ideal. 

Figura 2.
Esquema representando 
o papel da proteína C4 no 
sistema complemento e sua 
interação com a esquizofrenia. 
A via clássica se inicia pela 
interação do componente C1q 
a duas moléculas de IgG ou 
a apenas uma de IgM. Essa 
interação ativa C1r e C1s que 
clivam os componentes C2 e 
C4, propiciando a formação 
de C3. Em seguida, o C3 é 
clivado em C3b, capaz de se 
ligar ao patógeno e possibilitar 
a fagocitose. A via das lectinas 
atua de maneira semelhante, 
contudo é ativada pela MBL 
(lectina ligadora de manose) 
e resulta na produção final do 
MAC (complexo de ataque a 
membrana). A via alternativa, por 
sua vez, se inicia com a formação 
de C3 (H2O), promovendo 
também a síntese de C3b. 
Como consequência ocorre a 
ação de outros componentes 
do complemento (C6, C7, C8 
e C9), que interagem entre si 
e promovem a formação final 
do MAC, que ocasiona a lise do 
agente infeccioso por osmose. 
C3*: C3 em estado hidrolisado.

da esquizofrenia poderá ter uma diminui-
ção significativa, promovendo a prevenção 
do desenvolvimento grave da doença na vida 

adulta, ou o desenvolvimento de métodos te-
rapêuticos mais eficientes, dentro da medici-
na personalizada. 

UM GENE
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