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Prefácio à 9ª edição 

Lançar uma nova edição deste livro, que agora completa 45 

anos, é sempre motivo de enorme orgulho e justa satisfação. 

Mantendo-se fiel ao objetivo da obra, a presente edição con

tinua com a preocupação de fornecer aos leitores, sobretudo 

estudantes, informações atualizadas e úteis para o aprendiza

do da Patologia e para orientação da prática profissional da 

Medicina. 

Para atingir a sua finalidade, a obra tem duas preocupações 
principais: reunir informações lastreadas em bases científicas 

e transmiti-las por meio de linguagem clara, concisa e objetiva. 
Com a notável e veloz expansão do conhecimento, não é fácil 

incorporar, no espaço limitado do livro, todas as novidades 

trazidas pela Ciência. Também desafiadora é a seleção dos no

vos conhecimentos de fato relevantes para explicar os fenôme

nos fisiológicos e patológicos. A extraordinária expansão da 

Ciência, em particular da biologia molecular, trouxe avanços 

notáveis na elucidação da estrutura, da regulação e da função 

dos ácidos nucleicos e das proteínas, o que permite hoje en

tendimento mais amplo e mais profundo de tantos processos 

normais e patológicos. Identificar as informações importantes 

para a compreensão das lesões e distingui-las daquelas que 

ainda são possibilidades constitui tarefa nada fácil. 

Nesta edição, procurou-se incorporar, nas diferentes lesões 

e doenças, informações moleculares que parecem de fato re
levantes, sem se preocupar apenas com a descrição de dados 

moleculares ainda sem vinculação segura com os fenômenos 

patológicos. Nossa preocupação limitou-se à abordagem das 

moléculas ou das vias metabólicas que têm reconhecido envol

vimento na etiologia, nos mecanismos patogenéticos, nas le
sões morfológicas, nas alterações funcionais e nas intervenções 

terapêuticas. O formidável progresso alcançado nos últimos 

anos no tratamento de muitas doenças, em particular do câncer, 
deve-se em grande parte justamente ao conhecimento das mo

dificações genéticas e epigenéticas responsáveis por alterações 

em proteínas essenciais em diferentes vias metabólicas. Para os 
estudantes e para os profissionais da saúde, conhecer tais ele

mentos é essencia l para a escolha das melhores condutas, que 

sempre devem estar embasadas em princípios científicos. 

A linha editorial do livro permanece como nas edições pas

sadas, tendo sido mantidos quase todos os capítulos da edição 

anterior. Na parte de Patologia Geral, alguns capítulos foram 

desmembrados (Alterações do Interstício e Reparo de Lesões), 

além de o Capítulo 5 ter sofrido expansão considerável sobre 

vários aspectos do funcionamento celular normal. Espera-se 

que tal conteúdo facilite a compreensão dos processos patoló

gicos descritos ao longo do livro. 

Editor e colaboradores esperam que o livro cumpra a sua 

missão de contribuir para a sólida formação em Patologia. 

Seremos gratos a todos aqueles que apresentarem sugestões 

que possam aprimorar a obra ou que indicarem eventuais en

ganos ou incorreções, os quais serão prontamente corrigidos 

na primeira reimpressão. 

Ao lado d a a legria por mais esta edição, quero expressar o 

meu mais profundo agradecimento a todos os que a tornaram 

realidade. Antes de tudo, o meu Muito Obrigado aos colabo

radores, a maioria veteranos, outros que só agora se juntaram 

ao nosso grupo. Trabalharam conosco quase uma centena de 

colegas, todos professores e/ou profissionais destacados que 

atuam nas várias regiões brasileiras, alguns no exterior. Com o 

melhor da sua capacidade e experiência, todos trouxeram con

tribuição valiosa; nossos leitores saberão reconhecer o traba

lho e o valor de cada um deles. Renovo o agradecimento à Sra. 

Sheila Márcia Oliveira Reis, pelo trabalho dedicado, primoroso 

e cada vez mais quali ficado de elaboração dos desenhos esque

máticos, que tanto ajudam na compreensão do texto. Sou grato 

ainda à Sra. Maria Célia Graveli Neves, pelo trabalho de secre

taria nas diversas fases de preparação da obra. Agradeço tam

bém à Editora Guanabara Koogan/Grupo GEN, em especial à 

Juliana Affonso e Tatiane Carreiro da Silva, que, juntamente 

com a sua dedicada equipe, tudo fizeram para que a presente 

edição tivesse o padrão editorial que, orgulhosamente, pode

mos oferecer aos leitores. O momento é também propício para 

renovar agradecimentos a todos os meus Mestres, com quem 

aprendi ao longo de toda a minha vida; aqui incluo também os 

milhares de estudantes que tive nos últimos 40 anos. Com es

tes, muito aprendi e continuo aprendendo no convívio cordial, 

prazeroso e sempre estimulado r. Por último, fica o agradeci

mento particular à minha esposa, Elza, que compreende (pelo 

menos em parte) as minhas ausências na nossa família, a qual, 

além de Tiago e Juliano, nossos filhos, conta ainda com a nossa 

nora Mariana e as nossas netas Clara e Júlia. 

Geraldo Brasileiro Filho 
Abril de 2016 



Prefácio à 1 ª edição 

A ideia de fazer um texto de Patologia que substituísse, para 
os estudantes e médicos brasileiros, os livros estrangeiros, com 
a mesma categoria, amadureceu quando fui eleito Presidente 
da Sociedade Brasileira de Patologistas. Prontamente e com 
entusiasmo, muitos colegas aprovaram, contribuindo com o 
apoio e o incentivo sem os quais a obra não teria chegado a 
conclusão. 

Não obstante, muitos tropeços surgiram durante a cami
nhada, alguns devidos a fatalidade, retardando a conclusão do 
livro mais do que, no inicio da empreitada, se poderia prever. 
Dois princípios foram preliminarmente estabelecidos quanto 
as características do texto. 

Em primeiro lugar assentou-se, evitando teorias e pormeno
res estritamente morfológicos - de interesse apenas doutrinário 
ou válidos para uma única categoria de estudiosos, os patologis
tas - , que se procuraria apresentar, embora resumidamente, os 
fenômenos morfológicos e patológicos em seu relacionamento 
com as alterações da função, de modo a aplainar o caminho 
para o estudante, propiciando-lhe uma melhor compreensão e 
avaliação dos fenômenos clínicos. Estamos convencidos de que 
os processos mórbidos e suas manifestações clínicas só podem 
ser entendidos justa e plenamente, em sua essência e evolução, 
pelo médico que possua sólida cultura básica, notadamente de 
bioquímica, fisiologia e patologia. Consideramos, por isso, gra
ve erro toda organização de ensino médico que encurte ou res
trinja o tempo que deve ser dedicado ao estudo dessas matérias 
fundamentais, permitindo o acesso as disciplinas clinicas, que 
são de índole aplicativa, sem que o estudante tenha tido meios 
de assimilar convenientemente os fundamentos indispensáveis 
de bioquímica, fisiologia, patologia. 

Em segundo lugar, concordou-se em dar o relevo necessá
rio a certos aspectos regionais da patologia cosmopolita e em 
desenvolver a parte da patologia tropical que, ainda, assola o 
Brasil, e que, nos textos estrangeiros de Patologia, mesmo nos 
mais difundidos, e amiúde tratada de modo algo superficial, 
quando não ignorada ou exposta incorretamente. 

O leitor julgara se, em um texto destinado principalmente 
aos estudantes, foram atingidos esses objetivos. Sabemos que 
a obra apresenta lacunas e falhas; por isso, seremos gratos por 

toda crítica construtiva, aproveitando-a para melhorar even
tuais edições futuras. 

Cumpre-me agradecer - e o faço penhoradamente - aos 
valorosos colaboradores que não me abandonaram durante o 
extenuante trabalho e aos muitos que me ajudaram e incitaram 

a não esmorecer, não obstante as graves dificuldades, os trope
ços, as interrupções impostas pela fatalidade. Esses amigos são 

tão numerosos que se torna impossível citá-los todos. 
Esta obra deve ser considerada um fruto da Sociedade 

Brasileira de Patologistas, cuja fundação se deve, primordial
mente, ao entusiasmo de um Colega que, mais tarde, transfe
riu-se para outro país: o Dr. Athys Quadros; a compreensão 
encontrada, nos primórdios, no ambiente universitário curiti
bano, principalmente por parte do seu Reitor, Prof. Suplicy de 
Lacerda; ao apoio decidido de muitos patologistas brasileiros 
de vários Estados da União, do norte ao sul do País; finalmente, 
a confraternização de quase todos os patologistas do Brasil. 

Deve-se também - e justo registrar - a Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, pelo am
biente acolhedor que nela sempre encontrei, sereno, bem mi
neiro, propício ao estudo, e que nunca me negou, dentro de 
suas possibilidades, os meios, o tempo, os recursos para que o 
trabalho pudesse progredir. 

Um agradecimento muito especial vai a todos os compo
nentes do Departamento de Patologia da minha Faculdade, 
desde o Professor Adjunto mais graduado até o pessoal técnico 
e os serventes, pela constância com que me acompanharam no 
longo caminho. 

Por fim, desejo agradecer a Editora e aos seus componentes 
que colaboraram amavelmente e com competência. De modo 
especial, aos senhores Abrahão Koogan e M. Palma Costa. Ao 
primeiro, pela larga visão com que enfrentou as responsabi
lidades de uma empreitada nada fácil e de resultado incerto. 
Ao segundo, pela paciência beneditina com que ouvia meus 
pedidos, procurando ajudar-me para uma solução satisfatória 
dos problemas editoriais. 

L. Bogliolo 
B. Horizonte (MG), 1971 

-



Material suplementar 

Este livro conta com o seguinte material suplementar: 

• Ilustrações da obra em formato de apresentação (restrito a docentes). 

O acesso ao material suplementar é gratuito, bastando que o docente se cadastre em: 
http://gen-io.grupogen.com.br. 

GEN-10 (GEN I Informação Online) é o repositório de materiais 

suplementares e de serviços relacionados com livros publicados pelo 

GEN I Grupo Editorial Nacional, maior conglomerado brasileiro de editoras do ramo 

científico-técnico-profissional, composto por Guanabara Koogan, Santos, Roca, 

AC Farmacêutica, Forense, Método, Atlas, LTC, E.P.U. e Forense Universitária. 

Os materiais suplementares ficam disponíveis para acesso durante a vigência 

das edições atuais dos livros a que eles correspondem. 
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12 
Bases Genéticas das Doenças 
Maria Raquel Santos Carvalho • Romeu Cardoso Guimarães 

E mbora os principais estudos de Mendel, Darwin e Galton 
tenham sido publicados entre 1860 e 1890, a Genética 

desenvolveu-se realmente como ciência somente a partir da 
redescoberta das leis de Mendel, no início do século 20. No 
primeiro quarto do século 20, foram descobertos os princi
pais mecanismos de herança e identificados os cromossomos 
como a base física da hereditariedade. No segundo quarto, fi
caram conhecidos os fundamentos bioquímicos e moleculares 
de herança, culminando, em 1953, com a descrição do mode
lo da dupla-hélice do DNA. No terceiro quarto do século 20, 
foram desvendados o código genético e as bases moleculares 
da informação veiculada pelo genoma, além de terem sido de
senvolvidos os métodos de clonagem gênica e de sequencia
mento do DNA. No último quarto, o progresso atingiu uma 
taxa vertiginosa nos métodos moleculares e computacionais, o 
que levou à clonagem de grande número de genes, ao sequen
ciamento dos primeiros genomas completos e aos primeiros 
testes de terapia gênica. O século 21 começou com a divul
gação da primeira análise da sequência completa do genoma 
humano, das primeiras tentativas de clonagem do ser humano 
e dos estudos de células-tronco. 

A ideia tradicional da Genética - que trata do componente 
mais estável e forte da herança, localizado nos cromossomos -
vem sendo progressivamente substituída por uma percepção 
cada vez mais complexa à medida que se começa a entender 
como as funções celulares são realizadas. Os estudos sobre re
gulação da ação gênica estão nos ajudando também a enten
der o funcionamento dos mecanismos epigenéticos, que não 
dependem somente das sequências de bases do DNA e que 
garantem que cada genoma funcione como um sistema menos 
limitado pelos genes e capaz de adaptar-se mais plasticamente 
ao ambiente. 

Os surpreendentemente poucos genes codificadores de pro
teínas no genoma humano, em torno de 22.000, indicam o 
quanto ainda há de ser feito para desvendar as funções de cada 
um deles, desde os processamentos alternativos dos genes até 
as modificações pós-tradução das proteínas e sua inserção nas 
redes de formação dos fenótipos. Para cumprir tais desafios, foi 
necessário criar disciplina nova, a Bioinformática, encarregada 
de decifrar parte do significado das sequências, que parecem 
criptografadas e com extensa superposição de informação nos 
mesmos segmentos, que podem ser lidos pelas células de ma
neiras diversas conforme contextos diferentes. Assim, vivemos 

uma época de descoberta contínua de novos genes ou de novas 
funções. O grande motor a impulsionar a pesquisa é alcançar 
aplicação desses conhecimentos na Fisiologia e na Patologia. 

Os avanços na Genética e na Biologia Molecular têm im
pacto enorme na saúde e, em particular, na Medicina. Pode-se 
dizer que a Genética participa de quase todas doenças, e isso é 
somente um corolário do fato de que ela também participa de 
quase todos os traços normais; são raros os casos de atuação 
drástica de agentes externos sobre organismos, independen
temente da sua constituição genética, como intoxicação por 
substâncias químicas (p. ex., arsênico) ou acidentes graves 
(automobilísticos, do trabalho etc.). Afinal de contas, qualquer 
evento biológico ou patológico resulta da constituição orgâni
ca com a qual nascemos, que se desenvolve a partir do zigoto 
na formação dos tecidos e órgãos em interação com contextos 
ambientais intra e extrauterinos. 

Mais recentemente, conseguiu-se penetrar na área da epi
genética, o que ajuda a entender como a diferenciação celular 
ocorre e se mantém por transmissão mitótica com estabilidade 
de até um século. As marcas epigenéticas são induzidas por 
efeitos contextuais ou ambientais; algumas persistem na meio
se e são transmitidas por algumas gerações. 

À medida que são conhecidas as bases moleculares das do
enças e se delineiam novas formas de tratamento, é possível 
melhor compreensão não só das doenças como também da 
saúde. Na maioria dos cursos da área de saúde, a disciplina 
Patologia é ministrada após a de Genética. Este capítulo, vol
tado para o leitor que já tem conhecimento de Genética bási
ca, pretende fornecer uma visão abrangente e prática sobre as 
bases genéticas das doenças. Para facilitar a compreensão do 
conteúdo que se segue, no Quadro 12.l estão descritos alguns 
conceitos básicos em Genética. 

"" Genes, genótipo e fenótipo 
Os indivíduos são definidos pelos fenótipos ou as "aparên

cias''. Todo ser humano tem um conjunto de genes que é único 
e, com exceção de gêmeos monozigóticos, diferente daquele de 
qualquer outro indivíduo que vive agora, que viveu no passado 
e que viverá no futuro. O termo genótipo refere-se ao conjunto 
altamente individual de genes, que tem como substrato físico 
o genoma. -
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Quadro 12.1 Conceitos básicos em Genética 
Estrutura 
Alelo é uma das formas alternativas de um mesmo gene. Podem existir, na população, vários alelos, normais e anormais, para determinado loco. Indivíduos normais têm dois alelos 

em cada loco, um de origem materna e outro de origem paterna 
Cariótipo é o conjunto dos cromossomos de um indivíduo ou de uma espécie 
Cromossomo é uma estrutura visível ao microscópio formada por conjuntos organizados de genes. Cada célula humana tem 46 cromossomos, divididos em 23 pares. Os 

cromossomos de 22 pares são iguais entre si, sendo estes chamados autossomos. O par restante, dos cromossomos sexuais, está envolvido na determinação do gênero, e é formado 
por dois cromossomos iguais na mulher (XX) e diferentes no homem (XY) 

hons e íntrons são componentes das sequências codificadoras que sofrem destinos diversos após o processamento por excisão (splicing). Os íntrons serão retirados e processados 
para outra destinação ou degradação, enquanto os éxons, que são sequências de códons encadeados, são religados uns aos outros para composição final do produto gênico 
(RNAm). De um mesmo gene e de seu transcrito primário podem ser obtidos diversos produtos, por processamentos alternativos 

Fenótipo é a expressão do genótipo, ou seja, são as características peculiares de cada indivíduo percebidas através dos sentidos (visão, olfato, audição etc.) ou por meio de medições. 
O fenótipo é o resultado da interação entre os fatores genéticos e ambientais 

Gene é a unidade da herança genética. Cada gene é formado por uma ou algumas sequências de DNA que conserva(m) e transmite(m) a informação para sequências de RNA, que 
podem ter funções como tais ou codificar sequências de proteínas 

Genoma é a sequência completa do DNA de um organismo, incluindo todos os seus genes e, portanto, a informação genética total 
Genótipo é a constituição genética de um indivíduo, ou seja, é a forma como está representado cada um dos alelos para as diversas características de um indivíduo 
Loco (plural locos) é o lugar ocupado por determinado gene no cromossomo. Um gene específico ocupa sempre a mesma posição no cromossomo 
Micro e minissatélites correspondem a número variado de nucleotídeos repetidos em tandem (enfileirados). As unidades repetidas são mais frequentemente de 1 a 13 bases nos 

micro e de 14 a 500 nos minissatélites. Como o número de cada conjunto de repetições é muito variável (o número de repetições pode variar até entre os alelos materno e paterno 
em uma mesma célula), tais sítios são chamados hipervariáveis ou instáveis. Essas repetições ocorrem de modo disperso no genoma e algumas podem desempenhar funções de 
interesse médico, quando localizadas nas vizinhanças de genes ou no seu interior 

Mutação é qualquer mudança estrutural e permanente na sequência de DNA 
Polimorfismos genéticos são as variações decorrentes da existência, na população, de dois ou mais alelos de um loco, em que o alelo mais comum tem frequência igual ou inferior 

a 99%. Tal situação ocorre em vários genes e resulta nas diferenças observadas entre os indivíduos serem únicas e não repetíveis, constituindo as bases biológicas da diversidade e 
da individualidade. 

Promotor gênico é uma região do DNA a montante do início da sequência codificadora do produto gênico e com efeito em eis - efeito que se propaga linearmente ao longo da fita 
(efeitos em trans são mediados por difusão ou transporte de reguladores), que contém o sítio de ligação das RNA polimerases para localizar o início da transcrição e os sítios de 
ligação de fatores de transcrição, que desencadeiam ou modulam a ativação ou repressão das RNA polimerases 

Região cromossômica é designada pela localização em sítios ou segmentos ao longo da morfologia cromossômica, como, por exemplo: 15p1.3.1 significa cromossomo 15, braço 
curto [o longo é q). região 1, banda 3, sub-banda 1. 

Sentido S' -t 3' (lê-se "de 5 linha para 3 linha") refere-se ao sentido de síntese das fitas de DNA e de RNA. Um novo nucleotídeo (fosfato, pentose e base nitrogenada) é ligado 
sempre ao carbono 3' da última pentose da cadeia. Isso cria uma referência posicional dentro da molécula. Assim, a expressão a S' significa antes; a 3' significa depois. O mesmo 
sentido é aplicável à tradução, correspondendo a"da extremidade N (amina) para C (carboxi)" 

Funções 
Caracteres quantitativos são, entre os multifatoriais, aqueles definidos por mensuração gradual e que apresentam variação contínua na população, frequentemente com 

distribuição normal. Em alguns casos, análises refinadas podem identificar mutações em apenas alguns desses genes que alteram significativamente o fenótipo, que são 
chamados genes ou !ocos de efeito maior ou principais (major too). Em outras pessoas, o mesmo fenótipo pode ser devido a mutações em diversos genes, sem que nenhum deles 
tenha destaque particular. Estes são os chamados genes ou !ocos de efeito menor (mino, loo). Os componentes da parte genética da herança multifatorial, ou seja, o conjunto dos 
genes envolvidos no processo, são denominados OTL (locos de traços quantitativos) 

Clonagem é o procedimento técnico de obtenção de cópias de um gene ou de um segmento de DNA. A clonagem de um indivíduo é referida como clonagem organismal 
Efeito multigeracional envolve a exposição de gerações sucessivas ao agente ambiental. Nesse caso, torna-se mais difícil separar o que são modificações no padrão de expressão 

gênica passando de uma geração para outra do que são consequências de sucessivas exposições. A exposição de uma gestante durante o período crítico afeta: (a) ela própria (FO); 
(b) o descendente que está em desenvolvimento (Fl ); (c) as células germinativas deste (F2). Portanto, a diferenciação entre efeitos multigeracionais e efeitos transgeracionais 
requer o estudo de pelo menos três gerações após exposição 

Epigenética é o processo ou o conjunto de fatores que atuam no DNA e regulam a atividade do genoma. Tais elementos não promovem mudanças na sequência do DNA, mas 
produzem marcações regulatórias que são mitoticamente estáveis. Os processos regulatórios envolvidos são metilação do DNA, modificações em histonas e na estrutura da 
cromatina e diversas funções exercidas por RNA não codificantes, particularmente microRNA. Tais funções são essenciais para o estabelecimento e a manutenção da diferenciação 
celular, mas também são fundamentais como ferramentas para adaptação ao ambiente 

Epigenoma é o conjunto das marcas epigenéticas 
Herança mendeliana é o modo específico de manifestação de alguns genes em famílias. Na herança de padrão autossômico dominante, a expressão de determinado fenótipo 

(p. ex., uma doença) é condicionada diretamente pela presença de uma mutação no gene que codifica a proteína responsável por determinada função. A alteração ou perda dessa 
função, provocada pela mutação, é suficientemente importante para causar a doença, independentemente dos outros alelos ou genes do indivíduo e de fatores ambientais 

Herança multifatorial. ~ o padrão de herança mais comum e aquele em que mutação em um gene confere certa predisposição, mas o aparecimento da doença depende 
de alterações em vários outros genes, cada qual contribuindo um pouco para a suscetibilidade. Depende também de fatores ambientais, que geralmente funcionam como 
desencadeadores. Assim, duas pessoas com uma mesma doença podem ter predisposição genética baseada em genes diferentes e com desencadeantes ambientais diferentes. As 
características se formam por integração de todos componentes, genéticos e ambientais, em redes complexas que expressam o fenótipo 

Herança transgeracional é a capacidade de um fator ambiental exercer efeito não apenas sobre os indivíduos expostos, mas também sobre seus descendentes, ao longo de várias 
gerações. Um agente ambiental pode apresentar esse tipo de efeito se induzir alterações (reprogramação) no epigenoma das células germinativas. A reprogramação, entretanto, 
só ocorre se a exposição acontecer em períodos críticos específicos do desenvolvimento (ontogénese) 

Interações genéticas. Podem ser a/élicas (entre os alelos do mesmo loco, podendo levar a dominância ou recessividade) ou epistáticas (entre !ocos, em que um loco pode depender 
de outro) 

Transferência horizontal é a passagem de genes entre indivíduos dentro de uma espécie ou entre espécies distintas que não resul ta de transmissão de pai para filhos (vertican. 
Em bactérias, o fenômeno é mediado geralmente por plasmídeos, que são pequenos fragmentos de DNA de dupla fita circular que contêm, entre outros, genes de resistência 
bacteriana a fármacos. Em eucariotos, essa transmissão é feita frequentemente por retrovírus, que, em suas passagens de um organismo para outro, podem transportar genes ou 
fragmentos de genes; em geral, a transmissão envolve RNA, que é inserido no cromossomo após cópia em DNA por transcritase reversa. Os dois mecanismos permitem transmissão 
de genes entre espécies 

Transpóson ou elemento transponível é um tipo de sequência que tem a capacidade de se mover (saltar) dentro de um genoma ou entre genomas distintos, com excisão de um 
local e inserção em outro. 
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Um gene é uma unidade funcional que corresponde a seg
mento de DNA que origina sequência de RNA que pode ser 
funcional como tal ou codificar a sequência de aminoácidos 
de uma proteína. Tal definição deve ser considerada em plu
rais, porque há muitos casos em que vários segmentos de DNA 
são necessários para produzir um RNA ou uma proteína, ou 
em que um segmento de DNA pode corresponder a mais de 
um RNA ou proteína. As proteínas, por seu lado, são essen
ciais para os organismos porque integram, coordenam a parti
cipam de processos altamente complexos do desenvolvimento 
e metabolismo. O produto final são os seres vivos. O corpo, as 
emoções e o conhecimento do ser humano constituem o seu 
fenótipo. Ao contrário do genótipo, que permanece aproxima-

Cromossomo 

DNA extragênico 1 

lntron 

Transcrito primário 

5' Éxon -Cap Não traduzida lntron 

Excisão de íntrons e ligação de éxons , ..... 
\ ( 

mRNA processado 

damente constante durante toda a vida, o fenótipo é dinâmico 
e muda constantemente, registrando a história de vida de cada 
indivíduo. 

O conceito de gene permanece em evolução. Praticamente 
todo o genoma é transcrito, mas apenas uma pequena fração 
da transcrição origina moléculas de RNA e, finalmente, de 
proteínas. A maioria dos transcritos é degradada, acreditando
se que sua transcrição seja parte dos mecan ismos de reparo 
ou de regulação gênica. Entretanto, existe um número cres
cente de RNA que permanecem ativos nas células, sem serem 
traduzidos em proteína. O conceito tradicional de gene consi
dera um gene codificador de proteína, conforme ilustrado na 
Figura 12. l. 
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Figura 12.1 Estrutura de genes codificadores de proteínas. Nas duas extremidades, o gene contém regiões que não são traduzidas mas que cumprem funções 
acessórias na tradução e possuem a cauda poli A No sítio promotor, liga-se a RNA polimerase, que faz a transcrição do gene de acordo com a regulação a partir 
de fatores de transcrição, proteínas que também se ligam ao promotor. Estes dois componentes proteicos funcionam cooperativamente por deslizamento 
em eis, ou seja, ao longo da fita do DNA no sentido 5' -t 3'. Nas regiões extragênicas mais distantes, de ambos os lados do gene, há outros sítios reguladores 
(acentuadores, atenuadores etc.) que atuam em trans. A região codificadora é formada por segmentos com códons encadeados (éxons) e segmentos sem 
códons, os íntrons. Na formação do RNAm, os íntrons são retirados e os éxons são ligados. A transcrição pode gerar RNAm distintos, conforme a excisão de 
íntrons e a ligação dos éxons (processamento do RNA). 

li 
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O genótipo não defme diretamente o fenótipo: ele deter
mina uma norma, conjunto ou espaço de fenótipos possíveis; 
genótipo defme uma "norma de reação''. Esta é todo o reper
tório de possibilidades que podem ocorrer nos portadores de 
um dado genótipo em todos os ambientes, favoráveis ou desfa
voráveis, naturais ou artificiais. Em outras palavras, o genótipo 
contém um conjunto de instruções para a automontagem do 
organismo a partir da matéria-prima fornecida pelo ambiente. 

Os fenótipos desenvolvem-se a partir do zigoto, pela ex
pressão dos genes, os quais produzem RNA e codificam proteí
nas; estas constroem as células, por fazerem parte da estrutura 
destas e por realizarem diferentes funções. A expressão dos ge
nes, a reprodução e a diferenciação das células e a organização 
delas em tecidos e órgãos dependem de processos de regula
ção dos quais participam tam bém fatores ambientais. Assim, a 
construção do corpo, normal ou doente, resulta de combina
ções entre fatores genéticos e ambientais. Esses dois conjuntos 
de fatores organizam as redes metabólicas, que são os modelos 
mais adequados para representar o sistema biológico. 

O conceito expandido de metabolismo inclui todos os tipos 
de processos: ( 1) transformação de insumos ou substratos em 
produtos (o metabolismo clássico); (2) produção dos compo
nentes que realizam as transformações (metabolismo de polí
meros, ácidos nucleicos e proteínas; genética molecular); (3) 
regulação e modulação do conjunto. De modo genérico, as re
des são estruturas ou arquiteturas que se organizam a partir de 
elementos ou componentes em interação ou comunicação. A 
estrutura das indústrias, por exemplo, pode ser representada 
como um sistema de produção de objetos tecnológicos a partir 
de matérias-primas simples, análogo ao das sínteses molecu
lares (anabolismo), ou de obtenção de substâncias purificadas 
por separação dos componentes das matérias-primas impuras, 
os minérios brutos, análogo da degradação molecular ( catabo
lismo ). Os sistemas industriais são organizados de modo que 
trabalhadores, máquinas, instrumentos e locais são conectados 
de forma planejada para que ocorra a transferência, entre eles, 
dos produtos intermediários, até se alcançarem os produtos 

finais, ou seja, que a rede do fluxo completo tenha eficiência 
garantida, em obediência aos princípios de otimização da en
genharia. A disposição das séries de componentes conectados 
pode ter configurações variadas, como linhas, cadeias, alças de 
regulação por retroalimentação ou agrupamentos produtivos, 
envolvendo, no seu planejamento, tecnologias sofisticadas, 
como as de logística e de cibernética, de redução de custos, 
de reciclagem e de reaproveitamento de materiais. No âmbi
to biológico, o modelo de redes é aplicável em níveis muito 
diversificados. Em redes neurais, neurônios e células gliais se 
comunicam quimicamente, por meio de neurotransmissores 
intersticiais ou sinápticos. Os componentes das redes imuno
lógicas são linfócitos e outras células, interagindo por contatos 
intercelulares diretos ou por citocinas e anticorpos. No sistema 
endócrino, as glândulas e os órgãos-alvo são autorregulados 
homeostaticamente ou regulados por influências hormonais, 
neurais ou externas. As redes ecológicas são compostas por 
indivíduos de espécies diferentes que interagem, por exemplo, 
em cadeias tróficas ou em comunidades de suporte mútuo e 
com diversos tipos de interdependência. Nos sistemas sociais, 
indivíduos de uma espécie formam agrupamentos com fun
ções distribuídas entre eles e com suporte mútuo e altruísmo 
recíproco. A Figura 12.2 mostra a complexidade da ontogêne
se e das formas de busca de anomalias. 

O fenótipo ou o corpo é uma rede de componentes conecta
dos de modo integrado, formando uma totalidade arquitetural 
coerente. A coerência harmônica entre os componentes con
fere ao conjunto uma estabilidade dinâmica chamada robustez 
(ou adaptabilidade). A estabilidade genotípica é mais estática 
em termos de tempo e da ontogênese (no decorrer do período 
de vida individual), porque todas as sequências de RNA e de 
proteínas do indivíduo dependem do conjunto gênico zigóti
co, sendo o sistema imunitário a única exceção importante, 
pois sofre variação genética na ontogênese. A robustez é uma 
propriedade sistêmica e dinâmica das redes. Seu caráter mais 
evidente é chamado resiliência: o sistema mantém-se íntegro 
e funcionante mesmo quando ocorrem desafios que podem 
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Figura 12,2 Ontogénese. A geração do fenótipo envolve interações entre múltiplos fatores. Os gametas carregam caracteres históricos de seus ancestrais e da 
sua formação na geração atual, como variantes genéticas, marcas epigenéticas e reguladores da expressão gênica. A embriogênese inicial tem alta letalidade 
por causa da incompatibilidade na expressão das contribuições parentais de origens distintas, especialmente na acomodação dos componentes paternos na 
célula-ovo predominantemente materna. Há também efeitos de diploidia (dominância/recessividade), epistasia, regulação, marcação epigenética etc. Efeitos 
ambientais também acontecem, embora a embriogênese precoce tenha maior grau de autonomia. Cada tipo de célula, tecido ou órgão tem conjuntos espe
cíficos de marcas epigenéticas transmitidas durante a mitose e está sujeito a mutações somáticas. A prática médica identifica efeitos de poucos genes (entre 
algumas dezenas de milhares, interagindo em redes complexas) e de alguns fatores ambientais, de modo que o conhecimento global sobre cada paciente é 
muitas vezes incompleto. 



alterar sua constituição. Essa propriedade difere da home
ostase, que se refere à manutenção da flutuação de estados 
funcionais dentro de limites estreitos apesar de desafios que, 
momentaneamente, produzem flutuações mais amplas. A gli
cemia, por exemplo, varia pouco ao longo dos períodos em 
que a ingestão alimentar sofre amplas variações, desde jejuns 
prolongados até refeições abundantes. Exemplo de resiliência 
pode ser a manutenção do fenótipo próprio de uma espécie 
apesar de grandes variações genotípicas ou das características 
de um ecossistema, apesar da retirada ou da introdução de 
espécies, que podem ser consideradas análogas a deleções ou 
adições de genes no genoma de uma espécie. 

• Genes humanos 
Os genes codificadores de proteínas correspondem a ape

nas 1,5% do genoma humano. Os genes são formados por 
éxons, sequências pequenas que codificam aminoácidos, e 
por íntrons, sequências grandes não traduzidas. Em cerca de 
60% dos genes já caracterizados, existem dois ou mais pro
dutos diferentes de um mesmo gene. Além da codificação de 
proteínas, entre os produtos gênicos estão RNA não codifi
cantes (ncRNA), pelo fato de eles codificarem RNA e não pro
teínas. Essa classe inclui: (1) RNA ribossomais (rRNA), que 
são o principal componente da maquinaria de síntese de pro
teínas; (2) RNA transportadores (tRNA), que posicionam os 
aminoácidos dentro do complexo ribossômico, o que permi
te que o rRNA catalise a síntese proteica; (3) RNA pequenos 
nucleolares (snoRNA), necessários para o processamento do 
rRNA; (4) RNA pequenos nucleares (snRNA), que são parte 
dos complexos de ribonucleoproteínas encarregadas da reti
rada de íntrons; (5) RNA que fazem parte de enzimas, como 
o RNA interno da telomerase; (6) RNA envolvidos em fun
ções específicas, como o RNA do gene XIST, encarregado da 
inativação do cromossomo X; (7) microRNA (miRNA) (ver 
adiante); (8) RNA de interferência (siRNA), que participam do 
silenciamento gênico pós-transcricional, no qual moléculas 
de RNA de dupla fita são degradadas. RNA não codificantes 
são pequenos e não possuem cauda poli-A. Descobrir ncRNA 
constitui um dos grandes desafios dos próximos anos. 

A primeira análise do genoma humano permitiu caracteri
zar genes codificadores de proteínas típicos da espécie, em ter
mos de média e mediana (Quadro 12.2 e Figura 12.3). O maior 
gene é o da distrofina (2,4 Mb ). A maior proteína é a ti tina, cujo 
gene tem uma sequência codificadora de 80.780 pb, o maior 
número de éxons (178) e o maior éxon (17.106 pb). Mutações 
na titina são responsáveis pela cardiomiopatia hipertrófica. 

Quadro 12.2 Características de tamanho dos genes humanos 

Propriedades Mediana Média 

5' não traduzida 240 pb 300 pb 

Tamanho dos éxons 112 pb 145 pb 

Número de éxons 7 8,8 

Tamanho dos íntrons 1.023 pb 3.365 pb 

3' não traduzida 400 pb 770pb 

Sequência codificadora 1.100 pb 1.340 pb 

Proteína prevista 367 ªª 447 ªª 
Extensão genômica 14 kb 27 kb 

pb = pares de bases; aa = aminoácidos; kb = milhares de pares de bases. 
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Figura 12.3 Representação esquemática de um gene humano de tamanho 
médio, de acordo com a primeira análise da sequência completa do genoma 
humano. As regiões 5' e 3' não traduzidas fazem parte do mRNA, mas não da 
proteína; sua função é permitir a identificação do códon do primeiro amino
ácido e do códon de terminação, respectivamente. 

• Regulação da expressão gênica 
A expressão gênica pode ser comparada ao funcionamento 

de uma biblioteca. O estado fundamental dos genes é de quie-
tude ou de repressão, que equivale aos livros em repouso nas 
prateleiras. O funcionamento ou expressão dos genes equiva-
le a seu recrutamento por ativação da transcrição, seguida de 
processamento e tradução. A organização do sistema reside • 
predominantemente na ação de fatores de transcrição (FT) 
proteicos. FT são proteínas codificadas por alguns genes que 
regulam a expressão de outros genes. Nenhum FT encontra-se 
alterado sozinho com frequência muito elevada em condições 
normais ou patológicas (p. ex., em uma neoplasia), sendo mais 
frequente o encontro de alterações em vários deles. 

Os FT equivalem a bibliotecários que recebem a requisi
ção de uma obra arquivada, localizam com rapidez e precisão 
onde ela está depositada e trazem uma cópia para o usuário. A 
requisição pode resultar de fatores internos e semiautomáticos 
da fisiologia celular. Quando uma proteína é danificada e sua 
função perdida, sua falta causa desrepressão das vias da sua 
síntese, o que implica indução da transcrição dos genes cor
respondentes. Os fatores externos dependem de receptores ce
lulares que são ativados e desencadeiam a transdução de sinais 
que atingem os genes. Os mecanismos regulatórios abaixo da 
transcrição são numerosos, incluindo estabilização de mRNA 
ou sua degradação mais rápida, modificação de proteínas, que 
podem ter sido traduzidas em forma não funcional ou precur
sora, estabilização ou degradação mais rápida de proteínas etc. 
As vias metabólicas e as organelas celulares e suas atividades 
são os "leitores" e outros usuários da biblioteca. 

A expressão gênica é processo complexo e altamente regu
lado. A regulação pode ser feita por mecanismos pré-transcri
cionais (p. ex., metilação do DNA), transcricionais e pós-trans
cricionais (sobretudo pela ação de alguns RNA e modificações 
nas proteínas sintetizadas). 

Metilação do DNA e marcações em 
proteínas da cromatina 

A inativação do X (e outras marcações gênicas) é sinal evo
lutivo de mamíferos. Em placentários, ocorre de forma aleató
ria em qualquer dos X (materno ou paterno) nos tecidos so
máticos. Assim, as mulheres são mosaicos quanto à expressão 
dos genes dos X (cada célula possui um único cromossomo 
X ativo, de origem materna ou paterna). Como a inativação 
ocorre no embrião com cerca de duas semanas (blastocisto 
tardio), contendo cerca de 1.000 células, a inativação do X 
normal e alterado pode ser desigual. Mulheres heterozigotas 
em que, pelo acaso, houve inativação preferencial do cromos
somo X contendo o alelo normal para um determinado loco 
podem ter manifestações clínicas de doença. -
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A inativação é mediada por um gene expresso apenas no 
cromossomo X, que depois é inativado (XIST; transcrito do 
X inativo); o gene XIST é ativado imediatamente antes da ina
tivação do X. Ele não codifica uma proteína, mas um RNA 
funcional que permanece ligado ao cromossomo X que o ex
pressa, desencadeando a inativação. A base molecular da ina
tivação do X parece ser meti/ação do DNA (Figura 12.4). Após 
a replicação, somente uma das fitas do DNA está metilada; a 
hemimetilação é imediatamente reconhecida e induz metila
ção na outra fita. 

Outros modos de obter marcações epigenéticas estáveis 
são por modificação em proteínas da cromatina, sobretudo 
histonas, mediante acetilação, fosforilação ou metilação de 
certos aminoácidos. Em todos esses casos, incluindo a me
tilação do DNA, a manutenção da estabilidade da marcação 
resulta de manutenção ativa da função das enzimas responsá
veis pela marcação. Há dois mecanismos de manutenção de 
memórias celulares, ambos por realimentação: (a) a memória 
nas fitas dos ácidos nucleicos mantém-se por cópias das fitas
modelos; (b) a memória epigenética faz-se por ativação cons
tante ou repetitiva da expressão dos genes que promovem a 
marcação. 

Regulação por RNA 
Uma classe importante de reguladores gênicos é constituí

da por RNA que funcionam como repressores de outros RNA, 
por isso chamados RNA de interferência (iRNA). Os iRNA 
mais bem conhecidos são pequenos (fitas simples de 20 a 25 
nucleotídeos; a classe denominada piwi (piRNA) pode ter até 
34 nucleotídeos), de dois tipos: (1) microRNA (miRNA); (2) 
RNA silenciadores (siRNA). A seguir, estão descritos alguns 
aspectos principais sobre a regulação por FT e por iRNA. 

DNA 

I \ 
)( 
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Os iRNA atuam como repressores da expressão gênica. Sua 
ação depende de ligação a d iferentes RNA-alvo. Nesse proces
so, os dois RNA (miRNA e RNA-alvo) pareiam-se por comple
mentaridade de bases, formando fitas duplas. Em cada RNA
alvo (p. ex., envolvido na regulação gênica, inclusive FT), pode 
haver vários sítios-alvo; a atuação de iRNA é muito importan
te, especialmente na ernbriogênese e na carcinogênese. 

Os iRNA podem atuar tanto no núcleo como no citoplasma. 
No núcleo, a ação é mediada por complexos proteicos RlTS 
(silenciamento de transcrição induzido por RNA), enquanto a 
citoplasmática é feita por complexos RISC (complexo de silen
ciamento induzido por RNA), cujos componentes principais 
são proteínas da classe argonauta. A repressão é mediada pela 
formação de fita dupla de iRNA com o RNA-alvo. A lógica do 
desenvolvimento de iRNA é de que ácidos nucleicos em fita 
dupla devem ser característicos e restritos ao DNA cromossô
mico, ficando este protegido pela estrutura nucleoproteica da 
cromatina e pelo sistema de reparo de distorções na fita dupla. 
Qualquer segmento de ácido nucleico em fita dupla extracro
rnossômica (possível elemento genético móvel ou vírus) seria 
sinal de perigo de inserção, transposição ou retrotransposição 
dele nos genomas, devendo ser reprimido ou eliminado. Nas 
longas moléculas de RNA, é praticamente inevitável que em 
alguns segmentos existam sequências complementares que 
podem se dobrar e fazer fitas duplas; se ocorre uma dobra da 
molécula nessa região, forma-se alça do tipo grampo de cabelo 
(hairpin). Quando são fisiológicas (normais das células), tais 
estruturas são protegidas de degradação por associação com 
proteínas específicas. Se essa proteção não acontece, elas são 
reprimidas ou degradadas por iRNA, especialmente siRNA. O 
processo é induzido e guiado por RNA, mas realizado por pro
teínas. Tudo isso é parte do processo de proteção à integridade 
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Figura 12.4 Mutação e marcação gênica somática. A. Mutação pontual em uma fita do DNA Com a replicação, formam-se, em célula diploide, um cromossomo 
com mutação nas duas fitas e um com as duas fitas normais; o clone mutado é heterozigoto. 8. Marcação de um sítio cromossômico por metilação do DNA. 
A meti lação inicia-se em uma fita (hemimetilação) e esta estimula a metilação da outra fita. Com a replicação, são formadas novas cromátides hemimetiladas, 
que estimulam a meti lação integral; o clone marcado é estável. Em uma célula diploide, a marcação é "heterozigota~ 



do genoma. Este sistema de controle de qualidade se soma 
ao do sistema de reparo do DNA cromossômico. Ao longo da 
evolução, os iRNA se diversificaram e foram aproveitados para 
o refinamento de mecanismos de proteção contra a entrada de 
elementos genéticos espúrios (como vírus, siRNA) e de regu
lação genética específica (por siRNA e miRNA). Os elementos 
genéticos móveis que se tornaram transpósons ou vírus bem
sucedidos em mobilidade e infectividade seriam aqueles que 
desenvolveram modos de suplantar os mecanismos celulares 
de proteção do genoma. 

MicroRNA 
Os microRNA (miRNA), que são sequências pequenas 

(21 a 25 nucleotídeos), são codificados por genes específicos 
transcritos pela RNA polimerase II, do mesmo modo que os 
genes codificadores de proteínas. São conhecidos mais de 
1.000 genes de miRNA, que compõem uma segunda classe 
mais abundante de genes reguladores (os genes codificadores 
de FT são mais de 10.000). A repressão de mRNA e a degra
dação de proteínas em proteassomos mediada pela ubiquitina 
(ver Figura 5.14) são os processos mais importantes de contro
le da disponibilidade de proteínas nas células. 

Na síntese de miRNA, inicialmente são gerados longos 
transcritos primários (pri-miRNA), que formam alças do tipo 
grampo de cabelo (hairpin); em seguida, são encurtados por 
um complexo proteico com atividade de RNAse III (Drosha e 
seu cofator Pasha), formando os pré-miRNA. O componente 
Pasha desse complexo é uma das proteínas contidas no cro
mossomo cuja deteção provoca a síndrome de DiGeorge (sín
drome velocardiofacial, que apresenta ainda deficiência de lin
fócitos T). O pré-miRNA possui uma sequência madura e uma 
sequência complementar (miRNA *). Por ação de uma enzima 
de exportação, o pré-miRNA é levado ao citoplasma, onde so
fre ação de outra RNAse II (Dicer), tornando-se RNA em fita 
dupla sem a porção em alça. O miRNA associa-se ao RISC 
(RNA-induced silencing complex), sendo a fita complementar 
ao miRNA degradada, restando o miRNA maduro em fita 
simples (Figura 12.5). O silenciamento gênico por miRNA se 
faz por dois mecanismos: (1) bloqueio da tradução nos ribos
somos; (2) clivagem do mRNA, impedindo a sua tradução. 

Alterações de miRNA em neoplasias 
O interesse nos miRNA vem da possibilidade de se interfe

rir em vários processos biológicos. Um campo de enorme apl i
cação dos miRNA é o das neoplasias, nas quais há inúmeras 
alterações na expressão de vários genes. Repressão de genes 
supressores de tumor, de apoptose ou de reparo do DNA por 
miRNA resulta em transtornos capazes de originar neoplasias. 
O número de genes de miRNA não é muito grande, mas o de 
seus RNA-alvo pode chegar a alguns milhares. A atuação de 
miRNA em neoplasias pode ser repressão de alguns genes su
pressores de tumor que resulta em fenótipo produzido pela 
ação de oncogenes (ver Capítulo 10). Nos perfis de miRNA 
em neoplasias, destaca-se a correlação entre diversos marca
dores de progressão tumoral e redução dos níveis de miRNA, 
mas sem participação importante na iniciação de tumores. Em 
alguns estudos, verificou-se correlação entre alguns miRNA e 
tipos específicos de neoplasias, o que pode ser promissor para 
o prognóstico e para o desenvolvimento de novos tratamen
tos. Existe, hoje, grande interesse em explorar o potencial de 
miRNA também na terapêutica de neoplasias; alguns estudos 
iniciais trazem dados animadores. 
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Figura 12.S Os genes para miRNA são transcritos pela RNA polimerase li e 
seu produto é processado pela RNase Ili Drosha e seu cofator Pasha, liberando 
um precursor (pré-miRNA). Este é formado por uma dupla fita contendo uma 
dobra em uma extremidade (hairpin). O pré-miRNA possui uma sequência 
madura (em vermelho) e uma sequência complementar (miRNA*). Por ação 
de uma enzima de exportação, o pré-miRNA sai do núcleo para o citoplasma, 
onde sofre ação de outra RNAse Ili (Dicer), que remove a dobra na extremida
de, liberando as duas fitas: miRNA e miRNA*. Em seguida, o miRNA associa-se 
com RISC (RNA-induced silencing complex). O complexo miRNA-RISC liga-se a 
sequências de mRNA existentes no citoplasma (mRNA-alvo). Dependendo do 
grau de complementaridade do complexo miRNNmRNA, há dois efeitos: (1) 
bloqueio da expressão gênica ao nível da tradução; (2) clivagem do mRNA. 
Em ambos os casos e por vias distintas, não há tradução em proteínas, ou seja, 
ocorre silenciamento gênico. 

• 

-



• Bogliolo I Patologia 

Ili 

.... Modelos de estudo em genética 
e biologia molecular 
Os organismos primitivos e as primeiras células desenvol

veram as moléculas de ácidos nucleicos como seu material ge
nético e evoluíram com aumento de seu tamanho. Na espécie 
humana, o DNA contém cerca de 22.000 genes e pelo menos 
outro tanto de sequências relacionadas com regulação, ajustes 
no metabolismo, ontogênese e funções adaptativas. 

O desenvolvimento científico do fmal do século 20 levou 
a extraordinário avanço tecnológico no estudo e no conhe
cimento dos ácidos nucleicos, particularmente do DNA. Em 
pouco tempo, a tecnologia do DNA tornou-se ferramenta fun
damental nas ciências da saúde, por suas inúmeras aplicações. 
Em muitos aspectos, as técnicas de estudo do DNA têm su
perado os procedimentos tradicionais de análise de proteínas, 
como os en zimológicos e os imunológicos, ao mesmo tempo 
em que a associação deles se tornou muito produtiva. 

Além da grande estabilidade do DNA e de sua relação dire
ta com as proteínas codificadas, alguns avanços tecnológicos 
contribuíram muito para a expansão do conhecimento. Bons 
exemplos são a descoberta das endonucleases de restrição 
(enzimas que fragmentam o DNA em pontos específicos) e 
a amplificação de ácidos nucleicos, seja in vitro, por meio da 
reação em cadeia da polimerase (PCR), seja in vivo, por meio 
da clonagem. Os segmentos de ácidos nucleicos assim obtidos 
podem ser usados por outras técnicas, como a produção de 
agentes terapêuticos por células transformadas contendo os 
genes escolhidos ou a identificação de sequências gênicas das 
próprias células ou de microrganismos e vírus para o diagnós
tico de infecções. 

Trabalhar com o DNA tornou-se surpreendentemente fácil, 
uma vez que o alcance da genética foi enormemente ampliado 
até o ponto de tornar possível o sequenciamento completo do 
genoma humano, ou seja, a descrição da anatomia genômica. 
Esse conhecimento gera perspectivas inusitadas na ciência, 
podendo ser comparado ao projeto da física atômica. A se
guir, serão comentadas as principais abordagens na avaliação 
do componente genético das doenças, envolvendo os proce
dimentos da genética clássica e os métodos laboratoriais de 
análise de ácidos nucleicos. 

Análise e avaliação em genética mendeliana 
A aplicação dos conhecimentos da genética nas ciências da 

saúde cresceu substancialmente. Após passar longo tempo in
vestigando raridades, como a maioria das doenças monogêni
cas, abre-se agora o grande campo de estudo das doenças pre
valentes. Com o surgimento de tantos avanços metodológicos, 
inverteu-se, em grande parte, o procedimento de estudo do ge
neticista, que, antes, descrevia o fenótipo e procurava os genes 
e, agora, encontra os genes e tenta descobrir como estes intera
gem com o ambiente para produzir os fenótipos (Figura 12.6). 

A abordagem da genética mendeliana é, em geral, mais 
simples do que muitas das usadas na fisiologia, na farmaco
logia e em outras áreas, porque estuda as consequências de 
alterações em determinadas moléculas (p. ex., a falta de uma 
en zima) que realizam funções específicas. A alteração pode 
ser rastreada por gerações, seguindo as regras de herança, 
possibilitando conhecer interações com fatores ambientais e 
com outros produtos gênicos. A complexidade de muitos dos 
caracteres fenotípicos resultantes de alterações monogênicas 
mostra haver grande número de interações. Hoje, a eficácia da 
genética em esclarecer tantos fenômenos biológicos está bem -

Medicina clássica Genética molecular 

Figura 12.6 Abordagens dos biossistemas 'de dentro para fora' e 'de fora pa
ra dentro~ A biologia e a medicina clássicas utilizam predominantemente a 
abordagem do exterior para o centro, observando os comportamentos e am
bientes e tentando conhecer o interior dos organismos. A genética molecular 
contempor~nea percorre o sentido inverso, conhecendo o genoma para, então, 
desvendar as redes interativas da ontogênese e da patogênese. 

à frente do seu emprego no passado de estudar raridades, mui
tas das quais, por sua vez, contribuíram para o esclarecimento 
e a compreensão de aspectos básicos de doenças comuns. 

O processo de orientação das familias com doenças de cau
sa ou predisposição genética enfoca o diagnóstico, a herança, o 
prognóstico (principalmente intelectual), as perspectivas tera
pêuticas e as possibilidades de prevenção. Esse processo de co
municação é tradicionalmente denominado aconselhamento 
genético, embora não sejam dados "conselhos''. O princípio do 
aconselhamento genético é que, quanto mais bem informado 
um indivíduo estiver sobre a sua doença, mais chances terá 
de se adaptar a ela e de atingir o estado de equilíbrio possível. 
O enfoque do processo é no indivíduo, não na espécie. Um 
bom exemplo disso são as doenças neurodegenerativas autos
sômicas recessivas da infância, as quais são graves, letais e para 
as quais, geralmente, não existe tratamento. Os casais que já 
tiveram uma criança afetad a podem utilizar o diagnóstico pré
natal e interromper a gestação (no Brasil essa opção é ilegal) 
ou recorrer a fertilização in vitro, diagnóstico pré-implantação 
e implantação de embrião não afetado. 

Se um casal de heterozigotos para uma mutação recessiva 
tivesse todos os filhos que gestasse, 25% das crianças seriam 
homozigotas normais, 50%, heterozigotas e 25%, homozigotas 
afe tadas. Se a família optar pela interrupção de conceptos afe
tados, a proporção de descendentes passa a 33% de homozi
gotos normais e 66% de heterozigotos. Por isso, fala-se que o 
aconselhamento genético é disgênico, ou seja, por causa dele 
a frequência das mutações pode aumentar ao longo das gera
ções. Todos os países desenvolvidos aceitam legalmente a in
terrupção de uma gestação quando a criança será afetada por 
uma doença grave, incurável e que acarreta grande sofrimento. 
Entretanto, nenhuma legislação aceita a interrupção d a gesta
ção de um indivíduo normal por ser ele heterozigoto para uma 
doença genética, o que seria mera e perigosamente eugênico. 

A investigação das bases genético-moleculares das doenças 
esbarra em particularidades da espécie humana, como tempo 
de geração longo, prole pequena e impossibilidade, por moti
vos éticos, de se fazerem cruzamentos dirigidos. A limitação 
ética à experimentação com humanos pode ser contornada 
pela homogeneidade dos seres vivos. Como existem muitas se
melhanças entre organismos de diferentes espécies, é possível 
desenvolver modelos animais de doenças a partir de manipu
lação genética, especialmente em camundongos, com grande 
potencial de aplicação médica. Ao mesmo tempo, os avanços 
na biologia molecular permitiram maior conhecimento por 
meio da manipulação de genes in vitro e in vivo. 
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São muitos os recursos disponíveis para se investigar a fun-
ção de um gene ou a base molecular de uma doença. A esco-
lha dos métodos varia de acordo com a doença, com a região 
cromossômica envolvida e com os recursos laboratoriais dis
poníveis. Cada gene, cada RNA e cada proteína têm particu
laridades na sua clonagem e caracterização. Entretanto, existe 
um conjunto de métodos básicos de estudo e investigação. A 
compreensão do que pode ser feito em cada método é impor
tante para se entender como se investiga a base molecular de 
uma doença. Uma descrição sumária dos métodos principais A 
é apresentada a seguir. 

Clonagem de DNA e amplificação gênica 
O termo clonagem molecular refere-se à obtenção de um 

grande número de cópias isoladas de determinado fragmento 
de DNA. A clonagem pode ser realizada in vitro ou in vivo. 
A clonagem in vitro pode ser feita pela técnica da reação em 
cadeia da polimerase (polymerase chain reaction, PCR) (ver 
Capítulo 2). A clonagem in vivo faz-se por ligação do frag
mento de DNA que se deseja clonar (inserto) a um vetor, que 
depois é introduzido em uma célula. Deixando a célula que 
recebeu o vetor multiplicar-se, cópias do vetor e do fragmento 
que se deseja estudar são obtidas (Figura 12.7). 
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A clonagem in vivo é feita geralmente em bactérias, que 
possuem um cromossomo grande, constituído de uma fita 
dupla de DNA circular e pequenas moléculas de DNA de 
fita dupla, circulares, denominadas plasmídeos. Nos plasmí
deos estão informações para a sobrevivência das bactérias, 
como genes de resistência a antimicrobianos. As bactérias 
têm a capacidade de trocar plasmídeos entre si ou de captá
los do meio. Para inserir-se um fragmento de DNA dentro 
de um plasmídeo, é necessário primeiro cortar o fragmen
to e o plasmídeo com uma mesma enzima de restrição. Em 
seguida, colocam-se em um tubo de ensaio o vetor, o frag
mento que se deseja clonar e a enzima DNA ligase. Essa en
zima liga extremidades de DNA de fita dupla. A molécula 
híbrida assim criada recebe o nome de DNA recombinante 
(Figura 12.7 A e B). 

O próximo passo é a colocação do vetor na bactéria. A 
bactéria é tratada com cloreto de magnésio ou com descarga 
elétrica, fazendo com que se abram poros em sua parede. A se
guir, coloca-se o DNA recombinante em contato com as bac
térias. Normalmente (e não se sabe bem como), cada bactéria 
aceita somente um plasmídeo e fecha seus poros. Esse proces
so é denominado transformação (Figura 12.7 C). Em seguida, 
bactérias e plasmídeos são multiplicados em cultura. 

Cultura em placa: cada colônia 
provém de uma única bactéria; 

portanto, cada colônia tem 
milhões de cópias de um mesmo 

A etapa seguinte é o isolamento. A cultura da bactéria é dis
tribuída em placas de Petri, de modo que as bactérias fiquem 
bem espalhadas, cada bactéria dando origem a uma colônia. 
Cada bactéria tem centenas de cópias de um mesmo plasmí
deo contendo uma cópia de um dos fragmentos do conjunto 
que se deseja clonar. Esse passo leva simultaneamente à ampli
ficação e ao isolamento (Figura 12.7 D e E). 

Figura 12.7 Clonagem e amplificação gênica in vivo. A. Clivagem do DNA de 
interesse do vetor por enzimas de restrição. 8. Formação de moléculas de DNA 
recombinantes, por meio de ligação do vetor a um fragmento do DNA. C. Os 
recombinantes são introduzidos em bactérias e multiplicam-se extracromosso
micamente. D. Os clones de interesse são isolados a partir de placas de cultura 
de bactérias, para produção em massa da sequência-alvo. E. A sequência de 
uma região pode ser usada para vários fins; entre outros, pode ser analisada 
por programas de computador que permitem a comparação entre a sequência 
obtida e sequências específicas depositadas em bases de dados. E 
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O processo tem, portanto, quatro etapas: (1) ligação do(s) 
fragmento(s) ao vetor; (2) transformação da bactéria pelo ve
tor contendo o inserto; (3) amplificação, por meio de prolife
ração bacteriana; ( 4) isolamento, mediante cultura em placa. 
Essa sequência de passos é obedecida na construção de biblio
tecas tanto genômicas como de cDNA. 

Biblioteca genômica é construída a partir do DNA total do 
organismo. Em humanos, apenas no sistema imunitário acon
tece perda parcial de segmentos de DNA durante a diferencia
ção de cada clone linfocitário; todos os demais tecidos possuem 
cópias completas do genoma. Apesar de o sangue periférico 
conter grande número de linfócitos, as bibliotecas genômicas 
humanas são geralmente construídas a partir dessa fonte. 

Uma biblioteca de cDNA é construída a partir de mRNA, 
lembrando-se que o RNA é uma molécula muito frágil e difícil 
de se trabalhar. O mRNA obtido é usado como molde para 
que, com auxílio de uma transcritase reversa, seja feita uma 
fita de DNA. Essa fita, por sua vez, serve de molde para síntese 
de sua fita complementar. Com isso, forma-se um segmento 
de DNA (DNA complementar ou cDNA). Desse modo, em 
vez de se trabalhar com mRNA, trabalha-se com cDNA, uma 
molécula mais estável. Como cada tecido expressa um conjun
to diferente de genes, o mRNA a ser usado deve ser extraído 
da célula que se deseja estudar. Em seguida, os segmentos de 
cDNA são ligados a vetores (p. ex., plasmídeos), multiplicados 
e isolados conforme apresentado na Figura 12.7. 

No Projeto Genoma Humano, usaram-se os dois tipos de 
biblioteca, sequenciando-se todos os clones. Já no processo de 
clonagem de um gene específico, é necessário identificar, entre 
os milhares ou milhões de clones obtidos, apenas o clone de 
interesse. Isso é feito como se segue. As bibliotecas são culti 
vadas em placas, de modo a gerarem colônias isoladas. Essas 
colônias são identificadas por sondas dirigidas ao segmento 
de DNA inserido no recombinante (por técnicas de hibridação 
molecular) ou às proteínas expressas pelas colônias (por téc
nicas imunológicas, usando-se anticorpos). Os clones de in
teresse são "pescados" das placas e colocados para crescer em 
culturas individuais, a partir das quais o DNA recombinante 
pode ser recuperado em forma pura. 

A partir do DNA purificado, pode-se fazer seu sequencia
mento, o que possibilita detectar mutações e outras aborda
gens mais refinadas, como a produção de oligonucleotídeos 
selecionados e dirigidos para regiões específicas dos genes. 
Além de sequenciamento, há vários outros métodos de detec
ção de mutações. 

Como descrito no Capítulo 2, a técnica de PCR é um mé
todo de clonagem in vitro adequado para pequenos segmentos 
de DNA. Com ela, são possíveis o isolamento e a caracteriza
ção de sequências que estão entre dois iniciadores, por meio 
de hibridação com sondas específicas ou de sequenciamento. 
Sem prévia multiplicação do DNA-alvo, sua detecção em uma 
amostra não é possível porque ele existe em muito pequena 
quantidade nas células, em geral uma ou poucas cópias de um 
gene por cromossomo. 

Após o sequenciamento completo do genoma humano, a 
clonagem in vitro substitui a in vivo para muitas fu nções como, 
por exemplo, a obtenção de cópias de um gene de um indiví
duo para sequenciamento e identificação de mutações. A clo
nagem in vivo é usada ainda em estudos funcionais e em testes 
terapêuticos. 

Hibridação molecular 
Conforme mostrado no Capítulo 2, a hibridação molecular 

é a reação entre um segmento conhecido de ácido nucleico 
(sonda) e um DNA desconhecido (DNA-alvo). As sondas, em 

-

geral de DNA, podem ser obtidas por clonagem molecular ou 
por síntese química. Para sua visualização na reação, a sonda 
é marcada por incorporação de nucleotídeos com radicais ra
dioativos, fluorescentes ou de outra natureza (biotina, digoxi
genina), os quais podem ser detectados seletivamente por rea
ções apropriadas. A hibridação pode ser feita em membranas 
(Southern, northern ou dot blots), ou diretamente sobre o alvo 
em seu local nativo (tecidos, células, preparações cromossô
micas), esta denominada in situou em chips. 

A especificidade e a sensibilidade da reação podem ser bem 
controladas por meio do uso de sondas de natureza e tamanho 
adequados e de condições de hibridação (temperatura, lava
gens etc.) escolhidas (Figura 12.8). Hibridação em condições 
de baixa estringência (em que fitas duplas se mantêm estáveis 
mesmo quando a homologia entre elas é apenas parcial) per
mite identificar homologias interespecíficas. Em baixa estrin
gência, a hibridação molecular permite que, usando-se um 
fragmento de um gene clonado em uma espécie, "pesque-se" 
o gene em uma biblioteca de outra espécie; tal procedimen
to foi muito importante na descoberta dos primeiros genes 
em humanos. Por outro lado, pequenas sondas em condições 
rígidas de hibridação (alta estringência) podem ser usadas 
para identificar mutações envolvendo um único nucleotídeo. 
Condições intermediárias de estringência são usadas quando 
se tem um clone contendo, por exemplo, parte do mRNA de 
um gene de interesse. O cDNA correspondente pode ser usado 
como sonda para triagem de bibliotecas de cDNA na tentativa 
de encontrar clones contendo outras partes do gene. 

Mais recentemente, novos métodos baseados em hibrida
ção foram desenvolvidos (ver Capítulo 2). Os mais importan
tes são: (1) sequenciamento de alto rendimento, que permite a 
obtenção da sequência completa do genoma de um indivíduo 
ou da sua fração expressa (exoma) no intervalo de dias; (2) 
hibridação genômica comparativa (CGH) em microarranjos, 
que permite a detecção de variações no número de cópias no 
genoma. Estes métodos estão tendo grande impacto da elu
cidação do componente genético-molecular de muitas doen
ças. Recentemente, foram identificados os genes mutados na 
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Figura 12.8 Hibridação de ácidos nucleicos. Moléculas do DNA-alvo e da 
sonda são desnaturadas pelo calor. Com o resfriamento, as fitas simples vol
tam a se juntar, podendo ocorrer ligação de uma fita do DNA-alvo com uma 
da sonda. Quando duas fitas são exatamente complementares, o pareamen
to é completo (A). Quando uma pequena região fica sem pareamento (p. 
ex., uma mutação pontual), forma-se uma "bolha" de alça protuberante (B). 
Quando existem várias regiões mutadas ou no caso de genes homólogos de 
espécies diferentes (como de humanos e camundongos), formam-se várias 
"bolhas· (C). 



doença de Parkinson por sequenciamento do exoma. O uso da 
CGH permitiu descobri r-se que cerca de 10% das pessoas com 
autismo são portadoras de deleções/duplicações em algumas 
regiões cromossômicas. Além desses, há o sequenciam ento 
completo de genomas individuais, que já pode ser feito a cus
to relativamente baixo, mas cuja utilidade ainda não está bem 
conhecida. 

Clonagem gênica 
A expressão "clonar o gene causador de uma doença" signi

fica clonar, isolar, sequenciar e identificar, nos indivíduos afe
tados, mutações que justifiquem as manifestações da doença. 
Antes de tudo, o trabalho de identificar o gene associado com 
uma doença é como "procurar uma agulha em um palheiro", 
dada a grande extensão do genoma e o elevado número de ge
nes. Os genes conhecidos codificam proteínas ou RNA fun
cionais (ribossômico, transportador etc.). Conhecendo-se a 
sequência de um gene, é possível prever como é a proteína por 
ele codificada. Frequentemente, é possível identificar domínios 
funcionais na proteína, que permitem especular sobre sua pro
vável função. Todas as sequências novas obtidas são deposita
das em bancos de dados de domínio público. Comparando-se 
a sequência do DNA ou da proteína com as sequências deposi
tadas nesses bancos de dados, é possível identificar-se o gene, 
saber com quais sequências ele tem homologia e prever sua 
função. Nos últimos anos, têm sido construídos bancos de da
dos sobre a estrutura tridimensional de muitas proteínas, que 
também pode ser considerada na ten tativa de estabelecer se a 
nova sequência corresponde realmente a um novo gene. Todo 
esse esforço justifica-se, já que apenas 1,5% do DNA humano 
codifica proteínas. 

Nessa abordagem, também é necessário provar que o su
posto gene é expresso de fato. Isso pode ser investigado, por 
exemplo, por meio de hibridação do cDNA com o RNA total 
extraído do tecido que manifesta a doença. Alternativamente, 
podem-se realizar estudos de expressão, ou seja, clonar o gene 
em um sistema capaz de produzir a proteína. Esse sistema 
pode ser uma célula bacteriana, de levedura ou de camun
dongo. São analisados indicadores de posição e de função do 
gene, explorando homologia (genes de mesma origem e muito 
semelhantes) e sintenia (conservação de cromossomos intei
ros ou fragmentos de cromossomos), principalmente entre 
camundongos e humanos. 

Provar a existência de uma proteína, entretanto, não encer
ra o trabalho. Reconhecido um produto gênico, pode-se es
tudá-lo diretamente, em geral por eletroforese, que evidencia 
alteração de carga ou de tamanho da proteína codificada pelo 
gene defeituoso (Figura 12.9). O tamanho da proteína é re
duzido quando há deteções, mutações terminadoras, alteração 
da fase de leitura ou em alguns casos de mutações intrônicas. 
Para provar que um gene, quando mutado, causa uma doen
ça, é necessário identificar, geralmente por sequenciamento 
do DNA, mutações potencialmente deletérias nos indivíduos 
afetados. 

O sequenciamento completo do genoma humano, assim 
como dos RNA (transcritoma) e das proteínas (proteoma) de 
diversos tecidos, permite identificar um grande número de 
novos genes, muitos dos quais ainda não têm fun ção conheci
da. Da mesma maneira, a maioria das doenças ainda não tem 
seus genes identificados. Portanto, têm-se de um lado genes 
órfãos e, de outro, doenças órfãs; agora, é preciso obter as cor
respondências. O primeiro passo é identificar em que região 
cromossômica a doença mapeia para, em seguida, investigar 
os genes dessa região, em busca de mutações. Para isso, os 

Capítulo 12 I Bases Genéticas das Doenças -

2 3 

+ 
HbA 

HbS 

Figura 12.9 Detecção das hemoglobinas A e S por meio de eletroforese em 
gel de amido. A hemoglobina A contém ácido glutâmico na posição 6 da 
cadeia beta, que é trocado por valina na hemoglobina S. Como há perda de 
uma carga negativa na hemoglobina S, sua migração no campo elétrico é 
maior do que a da hemoglobina A. 1 = indivíduo HbAA; 2 = indivíduo HbAS; 
3 = indivíduo HbSS. 

principais recursos disponíveis são o mapeamento genético 
e os sistemas de inativação ou redução da atividade do gene: 
knock-out, knock-down, RNA de interferência e mutação sítio 
dirigida. 

Mapeamento genético 
Consiste na localização de um gene ao longo dos cromos

somos. Alternativamente, baseia-se na identificação da região 
do genoma onde se localiza o gene que causa ou predispõe a 
uma doença. Para esse fim, a citogenética muito contribuiu 
para ampliar o conhecimento. Mesmo não se sabendo a fun
ção de um gene, quando se consegue associar um fenótipo a 
uma região cromossômica, mediante localização dos pontos 
de quebras em translocações ou deteções, sabe-se que naquela 
região mapeia um gene que desencadeia aquele fenótipo. Um 
bom exemplo é a análise da perda de heterozigosidade em ge
nes supressores de tumor (ver adiante); esta é detectada a par
tir de deteções que, associadas à mutação no outro ateio de um 
loco incluído naquela deleção, levam a neoplasia. 

Mapeamento físico 
No genoma humano, existe alternância de regiões ricas e 

pobres nas bases G e C, tendo essas regiões propriedades bio
lógicas diferentes, como densidade de genes e de repetições, 
correspondência com bandas cromossômicas e frequência de 
recombinações. A média do conteúdo GC no genoma humano 
é de 41 %, com muitas variações. O mapeamento citogenético 
de grandes clones pobres em GC mostra que estes aparecem 
associados às bandas G (Giernsa) escuras do cariótipo. 

O dinucleotídeo CpG (5' GC 3') é pouco frequente no ge
noma de eucariotos. Esse déficit ocorre porque as citosinas do 
dinucleotídeo CpG são sujeitas a metilação (Figura 12.10). A 
citosina metilada sofre desaminação, gerando timina, que não 
é reconhecida como anormal pelo sistema de reparo do DNA 
e assim permanece. Esse é o tipo mais comum de mutação em 
todos os genomas. 

A perda de dinucleotídeos CpG ocorre continuamen
te durante a evolução. Entretanto, em algumas regiões esses 
dinucleotídeos estão conservados, constituindo as chamadas 
ilhas de CpG. Ilhas de CpG despertam grande interesse porque 
aparecem frequentemente associadas à região 5' de genes. A 
variação na metilação de ilhas de CpG permite regulação da 
expressão dos genes que as contêm. É curioso, no entanto, que 
elementos regulatórios tão importantes se mostrem hipermu
táveis. As cerca de 29.000 ilhas de CpG estimadas no genoma 
humano equivalem ao número de genes estimado por outros 
métodos. 
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Figura 12.1 O Mutação tipo transversão. No par G{ de uma dupla fita de DNA, 
a desaminação da citosina gera uracila, que é prontamente excisada e repara
da. Se a citosina for metilada (metilcitosina), a desaminação gera timina, que 
permanece mais tempo na molécula. Após replicação, esse sítio permanece 
G:C em uma das células-filhas, mas torna-se A:T na outra. 

A taxa de recombinação (medida em cM - centiMorgan), 
que define as distâncias entre genes e orienta a construção dos 
mapas genéticos, é mais alta na região distal dos cromossomos 
e nos braços curtos em geral. Como a taxa de recombinação é 
proporcional ao tamanho dos cromossomos, nos braços lon
gos 1 cM corresponde a 1 Mb; nos braços curtos, 2 cM corres
pondem a cerca de 1 Mb. Esses valores asseguram pelo menos 
uma recombinação por braço por meiose, o que parece essen
cial para prevenir erros meióticos. 

DNA genômico 
Os ácidos nucleicos são polímeros quimicamente muito 

simples, formados por cadeias repetitivas de fosfatos e açúca
res, com quatro tipos de bases nitrogenadas. A complexidade 
reside no enorme comprimento dos polímeros e na sequência 
precisa de suas bases. A simplicidade estrutural é um pré-re
quisito para a sua função de material hereditário estável, como 
um disco óptico ou magnético, no qual a célula grava informa
ções úteis para o seu funcionamento. Além disso, a molécula é 
de fácil replicação, transcrição, tradução e reparo. A dupla fita 
do DNA tem configuração espacial muito regular, o que per
mite que lesões (mutações) em uma fita possam ser detectadas 
por distorções que provocam na outra fita. Uma vez reconhe
cidas, em geral essas lesões são reparadas por excisão da parte 
afetada, e, após síntese da outra fita, há reconstituição da dupla 
fita original (ver adiante, Figura 12.16 A e L). O reparo inclui, 
também, a ligação de todas as quebras (as normais dos proces
sos de replicação e recombinação do DNA ou induzidas por 
agentes externos, como as radiações ionizantes); somente os 
telômeros são extremidades normais de DNA que não são li
gados a outras extremidades. Dentro dessa visão, as mutações 
detectadas em indivíduos e populações são as que escaparam 
dos processos de reparo. 

DNA extragênico 
Menos de 2% do genoma humano codifica produtos protei

cos. A fração não codificadora é comumente chamada de DNA 
extragênico, sendo suas funções ainda pouco conhecidas. Ava
riabilidade do DNA extragênico é muito superior à dos éxons, 
indicando que, nestes, a maioria das variantes prejudica o equi
líbrio funcional e é eliminada por seleção natural; em outras 
palavras, os éxons são muito intolerantes, rígidos e pouco plás
ticos. A variabilidade do DNA extragênico indica que ele pode 
ter funções e sofrer variações (nele, os sistemas regulatórios são 
mais tolerantes). Por isso, é possível que as funções regulatórias 
sejam múltiplas (redundantes), dispersas e distribuídas em re
des, com maior possibilidade de modulação. 

Cada gene pode atuar em contextos funcionais distintos, 
de acordo com momentos e situações específicos. Em cada 
contexto, pode haver combinações de promotores alternati
vos, acentuadores, atenuadores e silenciadores de genes. Uma 
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mesma sequência de DNA pode ser transcrita e processada de 
modos distintos (processamento do RNA), podendo os pro
dutos proteicos ser modificados, de modo que várias funções 
podem corresponder ao mesmo segmento de DNA (superpo
sição de informação). 

DNA mitocondrial 
As mitocôndrias constituem uma população muito nume

rosa, de milhares por célula. As mitocôndrias possuem DNA 
que contém poucos genes, responsáveis, principalmente, por 
estruturas e enzimas das vias de transporte de elétrons e da oxi
dação fosforilativa; são, quase todas, proteínas de membranas 
com elevada hidrofobicidade. Há também alguns genes para a 
maquinaria da tradução da organela, que é do tipo bacteriano. 
A enorme maioria das proteínas mitocondriais, no entanto, é 
codificada por genes nucleares, sendo que grande parte deles 
teve origem em organelas, mas foi transferida para o núcleo. 
A fixação da transferência pode ter sido favorecida por perdas 
ou mutações dos genes correspondentes que permaneceram 
na organela, restando somente aqueles estritamente necessá
rios para os mecanismos energéticos, a despeito de terem de 
ser protegidos dos radicais oxidativos locais. 

Por falta de mecanismos de reparo excisional, o genoma 
mitocondrial é hipermutável. Mutações no DNA mitocondrial 
tornam-se importantes quando persistem em parcela con
siderável das células, por causa de sua distribuição mitótica 
desigual entre as células-filhas (por repartição aleatória após 
a mitose) ou por acúmulo sucessivo de mutações. Com isso, 
podem formar mosaicos somáticos ou contribuir para o enve
lhecimento, por defeito generalizado na produção de energia. 
Algumas lesões podem ser transmitidas através de gerações, 
mas somente por mulheres (padrão matrilinear, porque os 
espermatozoides muito raramente transmitem suas mitocôn
drias), como a neuropatia óptica de Leber. 

• Projeto genoma humano 
Em meados do ano 2000 foi anunciado o sequenciamento 

completo do genoma humano, mas somente em fevereiro de 
2001 foi descrita a primeira análise da sequência. O tamanho 
estimado do genoma humano é de 3.289 Mb. O menor cro
mossomo é o 21, com 45 Mb, e o maior é o 1, com 279 Mb. O 
cromossomo X ficou empatado com o 7, com 163 Mb, e o cro
mossomo Y se situa em tamanho entre o 20 e o 22, com 51 Mb. 
O número de genes codificadores de proteínas é estimado em 
cerca de 22.000. Esse número é pequeno, correspondendo ape
nas a cerca do dobro de genes encontrados no Caenorhabditis 
elegans e na Drosophila melanogaster. Entretanto, os genes 
identificados em humanos são mais complexos, havendo mais 
processamento (splicing) alternativo, levando a maior número 
de produtos proteicos ou RNA não codificantes por gene. 

O conjunto total de proteínas (proteoma) codificado pelo 
genoma humano é mais complexo do que o de invertebrados. 
Isso ocorre, em parte, pela presença de domínios e motivos 
específicos de vertebrados (estimados em 7% do total), mas 
principalmente devido ao rearranjo de elementos preexisten
tes, criando uma rica coleção de novos domínios arquiteturais. 

Centenas de genes humanos parecem resultar de transfe
rência horizontal a partir de bactérias ao longo da evolução 
dos vertebrados. Dúzias de genes e cerca de metade de todo 
o genoma humano parecem derivar de elementos transponí
veis (ver adiante). Entretanto, parece ter havido um acentuado 
declínio na atividade desses elementos ao longo da evolução 
dos hominídeos, de forma que a maioria dos transpósons de 



DNA e os elementos do tipo repetições terminais longas (long 
terminal repeats, LTR) presentes no genoma humano parecem 
estar inativos. 

No genoma humano foram identificados mais de 50 mi
lhões de sít ios de polimorfismos de nucleotídeo único (single 
nucleotide polymorphisms, SNP) e um grande número de varia
ções no número de cópias ( CNV) de determinadas sequências. 
Painéis associando milhões de SNP e/ou sondas para detecção 
de CNV estão disponíveis comercialmente e podem ser usa
dos, por exemplo, em estudos de associação. Na maioria desses 
estudos, compara-se a frequência dos genótipos em diferentes 
SNP entre casos e controles. Maior frequência de determinado 
genótipo entre os afetados sugere que o mesmo possa ser uma 
das variações que predispõe à doença. Alternativamente, um 
alelo de um determinado SNP pode ter frequência mais alta 
nos afetados porque é vizinho de outra mutação, esta impor
tante na patogênese da doença. Variações de frequências alé
licas entre populações ou mesmo entre grupos dentro de uma 
mesma população são frequentes, podendo levar a resultados 
falso-positivos ou falso-negativos. Portanto, todos os resulta
dos de estudos de associação devem ser confirmados em pelo 
menos uma amostra ou uma população independente. 

O esforço de associar SNP/CNV a fenótipos levou ao de
senvolvimento do conceito de endofenótipo, que tem se mos
trado muito útil. Endofenótipo é um subtipo específico de um 
fenótipo que torna o grupo mais homogêneo. Um exemplo 
desse conceito pode ser visto no diabetes melito. A primeira 
subdivisão da doença foi em d iabetes do jovem e da maturida
de. Tal subdivisão não contempla adequadamente todos os ca
sos, pois o quadro clínico de diabetes do jovem pode aparecer 
em adultos ou idosos. Além disso, há inúmeras combinações 
de manifestações clínicas. Há diabetes associado à obesidade 
ou não, ou em várias outras combinações. Assim, procede-se 
à estratégia estatística de montar subgrupos mais homogêneos 
de doentes, que acabam constituindo formas clínicas específi
cas da doença ou endofenótipos. Ao agrupar apenas os casos 
de diabetes melito por resistência à insulina, pode-se formar 
um grupo mais homogêneo de pacientes; se alguma alteração 
genética estiver presente torna-se mais fácil detectar seu efeito 
neles do que a partir de uma amostra heterogênea de doentes/ 
doenças. O endofenótipo pode referir-se a um sintoma, a um 
resultado de um teste ou mesmo à resposta a um medicamento. 
Do mesmo modo que a análise de endofenótipos auxilia na 
identificação de genes associados a doenças, a associação de 
um gene ou a1e1o de um polimorfismo ao fenótipo em uma 
fração dos pacientes constitui um novo endofenótipo. 

A maior d ificuldade para se caracterizar um endofenótipo 
é obter um bom tamanho am ostral. Em função do grande nú
mero de SNP/CNV usados em chips de genotipagem, os tama
nhos amostrais requeridos são grandes; quanto mais específico 
é o fenótipo (ou seja, o endofenótipo), mais difícil é obter-se 
uma amostra com um bom poder preditivo. Várias estratégias 
foram desenvolvidas para lidar com a questão. Uma delas é 
identificar blocos de SNP que, por estarem próximos uns de 
outros em uma região cromossômica, tendem a segregar jun
tos. Esses blocos são chamados haplótipos. A facilidade técnica 
decorre da estabilidade do haplótipo: basta genotipar alguns 
SNP para identificar todo o bloco ou haplótipo presente. Com 
isso, a eficiência do mapeamento por associação aumenta bas
tante, pois é possível detectar-se associação entre o fenótipo e 
as regiões cromossômicas com amostras menores. 

Uma mutação de qualquer natureza que altere a sequên
cia de um éxon ou de elementos regulatórios ou modifique o 
processamento do RNA permite iden tificar o/um gene asso-
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ciado ao fenótipo. Uma estratégia importante de análise é o 
exoma (sequências obtidas por amplificação por PCR de todos 
os éxons, dos promotores e das regiões 5' e 3' não traduzi
das). O procedimento baseia-se no fato de que a maior parte 
das mutações efetivamente associadas a variações fenotípicas 
localiza-se na porção expressa do genoma (éxons) ou nos ele
mentos regulatórios principais (promotores, regiões 5' e 3' não 
traduzidas). A identificação de variantes específicas nessas re
giões pode ser fe ita por amplificação dessas regiões seguida de 
sequenciamento de alto rendimento (next generation sequen
cing). Tal esforço se justifica porque permite detectar mutações 
raras, que não estão incluídas nos chips de genotipagem. Outra 
vantagem de se trabalhar com o sequenciamento de éxons e 
regiões regulatórias é que mutações nessas sequências têm 
maior chance de serem causais e não simplesmente vizinhas, 
como acontece frequentemente com os SNP/CNV em regiões 
não codificadoras do genoma. 

Os estudos sobre genotipagem de SNP, embora não te
nham contribuído tanto como se esperava, trouxeram algu
mas informações importantes. Certos SNP são úteis e podem 
ser usados, por exemplo, para auxiliar na escolha terapêutica, .. 
como SNP em enzimas metabolizadoras de medicamentos, lil 
que fazem com que seus portadores metabolizem excessiva
mente rápida ou lentamente determinados fármacos. Painéis 
(chips) para detecção de SNP ou CNV já fazem parte da práti-
ca clínica, por exemplo no diagnóstico de síndromes de mal
formações congênitas. Painéis de SNP ou CNV ou de sequen
ciamento do exoma ou do genoma inteiro podem modificar 
substancialmente a prática clínica em alguns anos, servindo de 
ferramenta tanto para a medicina baseada em evidência quan -
to para a medicina personalizada. Essas ferramentas também 
têm se mostrado particularmente úteis nos estudos de asso
ciação, permitindo identificar genes e mutações que conferem 
predisposição a doenças multifatoriais. 

O sequenciamento completo do genoma identificou gran
de número de genes, cujos éxons foram reconhecidos em 
sistemas computacionais que permitem prever onde eles 
se encontram ao longo de uma sequência. No entanto, so
mente a sequência de nucleotídeos geralmente não permi
te afirmar se um gene é expresso, ou prever se in vivo está 
sujeito a processamento alternativo, a edição de mRNA ou 
a modificações após síntese do RNA ou da proteína. Uma 
maneira de corrigir esse viés é por meio do sequenciamento 
do transcritoma e do proteoma. Com isso, pode-se conhecer 
os conjuntos de RNA e proteínas produzidos por diferentes 
tecidos e em diferentes estágios do desenvolvimento. No en
tanto, o conhecimento do produto final (RNA funcional ou 
proteína) muitas vezes não fornece pistas adicionais sobre 
se, quando mutado, o gene causa doença ou não e, em caso 
positivo, qual é o fenótipo. Diante disso, serão necessários 
estudos funcionais baseados na construção de organismos
modelos contendo cópias alteradas dos genes que se deseja 
estudar (organismos knock-out) e em outras formas de aná
lise que poderão esclarecer a função dos produtos gênicos 
e identificar quais doenças são causadas por alterações em 
qual proteína ou RNA funcional. 

Repetições no genoma humano 
O conteúdo de DNA de uma espécie não se correlaciona 

bem com a sua complexidade. Existe uma espécie de ameba 
com 200 vezes mais DNA do que os humanos. Isso acontece 
porque os genomas podem conter grande número de sequên
cias repetitivas não codificantes, o que é típico de eucariotos. 
Redundância no DNA não codificante não tem correlação -
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funcional evidente. Cerca de 10% do genoma humano é for
mado por aproximadamente 106 cópias de uma sequência 
simples e pequena, chamada DNA satélite, sem associação 
com algum fenótipo. Ao contrário, apenas poucos genes co
dificantes possuem várias cópias. Trata-se de genes cujos pro
dutos são necessários em abundância, como histonas e RNA 
da maquinaria de tradução, os quais podem conter centenas 
de cópias. As sequências repetitivas no genoma humano, que 
representam cerca de 70% do genoma total, pertencem a cin
co classes: 

• Transpósons. Constituem repetições formadas por ele
mentos transponíveis e correspondem a 45% do genoma. 
Podem ser: (1) UNE (long interspersed elements); (2) SINE 
(short interspersed elements). No genoma humano, só uma 
família de LINE, a LINE 1, é ativa em retrotransposição. 
As SINE da família ALU parecem ter se originado de um 
RNA pequeno relacionado com transporte de proteínas 
para o interior do retículo endoplasmático; (3) retrotrans
pósons; (4) transpósons de DNA. Ao contrário de LINE e 
de SINE, que se propagam por transmissão vertical (here
ditariamente), transpósons de DNA transmitem-se tam
bém horizontalmente. Em humanos, l em cada l.000 mu
tações novas é causada por inserção de LINE, e 1 em 600, 
por transpósons 

• Pseudogenes. Quando uma cópia de um gene não tem mais 
a função original e nem desenvolveu outra, ela é chamada 
de pseudogene 

• Repetições de sequências simples (RSS), como (CA)n. 
Correspondem a 3% do genoma e são representadas por 
microssatélites (repetições de segmentos de 1 a 13 bases) 
e minissatélites (repetições de 14 a 500 bases). Mini e mi
crossatélites são altamente polimórficos. Na maioria dos 
indivíduos, o número de repetições de determinada RSS 
é diferente nos cromossomos materno e paterno (Figura 
12.11 ). Por isso, é possível avaliar a distribuição dos alelos 
das repetições para verificar se estes segregam junto com 
um fenótipo de interesse. O grande número de alelos e a 
alta frequência de heterozigotos tornaram esses marcado
res genéticos uma importante ferramenta para mapeamen
to genético, mediante estudos de análise de ligação, de per
da de heterozigosidade e de investigação de paternidade. 
Nos últimos anos, a análise baseada em SNP, em função da 
facilidade de genotipagem em chips, tem sido considerada 
mais eficiente do que a avaliação de RSS. 

Os estudos de ligação para mapeamento de características ou 
doenças genéticas baseiam-se no princípio da segregação inde
pendente. Se dois !ocos se situam em cromossomos diferentes, 
a frequência de recombinantes entre uma geração e a seguinte 
é de cerca de 50%. Frequências de recombinantes inferiores 
sugerem que os dois )ocos estejam ligados, ou seja, situados 
em um mesmo fragmento de um cromossomo. Em estudos de 
ligação, um dos !ocos é o da doença e o outro, um marcador 
genético, como uma RSS ou um SNP (Figura 12.12). 

A avaliação de perda de heterozigosidade (loss of heterozygo
sity, LOH) é muito útil na detecção de deleções cromossômi
cas, sobretudo em neoplasias. Nesses estudos, compara-se o 
tecido normal com o tecido neoplásico de um mesmo indi
víduo. Em geral, os indivíduos são heterozigotos para muitos 
marcadores moleculares, inclusive os microssatélites. Se um 
dos eventos que levaram ao desenvolvimento da neoplasia 
é a deleção de um gene supressor de tumor, por exemplo, o 
paciente é heterozigoto no tecido controle (o alelo paterno é 
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Figura 12.11 Análise genética baseada em microssatélites (repetição GATA). 
A diferença entre os alelos está no número de vezes que a sequência GATA 
aparece repetida (cinco no cromossomo de origem paterna e sete no cromos
somo de origem materna). 

diferente do alelo materno) e homozigoto no tecido neoplá
sico (por causa da deleção, há perda de heterozigosidade nas 
células tumorais). Como deleções são frequentes em células 
neoplásicas, a utilização das RSS, SN P ou CNV em estudos de 
perda de heterozigosidade tem se mostrado valiosa na investi
gação das bases genético-moleculares em neoplasias. 

A investigação de paternidade por meio de RSS baseia-se no 
fato de que, se um alelo da repetição veio da mãe, o outro tem de 
ter vindo do pai. Analisando-se o perfil de alelos do pai, da mãe 
e do filho, pode-se afirmar, com boa segurança, se existe ou não 
relação de paternidade ou maternidade. Como as taxas de mu
tação nesses sistemas são relativamente altas (uma mutação em 
cada 103 ou 104 meioses), os testes de paternidade empregam 
geralmente quinze ou mais sistemas de RSS (Figura 12.13). 

• Duplicações segmentares. São trechos de 1 a 400 kb que 
se duplicam ou se multiplicam e enviam cópias para o mes
mo ou para outro cromossomo. As duplicações segmen
tares têm importância clínica e parecem estar na base das 
síndromes de deleções recorrentes, como as síndromes de 
Prader-Willi e de Angelman, a síndrome velocardiofacial
DiGeorge, a síndrome de Williams, a doença de Charcot
Marie-Tooth e a d istrofia muscular de Duchenne (algumas 
dessas doenças serão discutidas adiante). A avaliação de de
leções ou regiões originadas por duplicações segmentares 
em indivíduos com esquizofrenia e controles normais mos
trou duplicações, respectivamente, em 15 e 5% dos casos. 
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Figura 12.12 Mapeamento genético de doenças humanas. Em cima é apre
sentado heredograma em que se segrega uma doença autossômica dominan
te, e embaixo a separação eletroforética de um marcador de microssatélites. 
Para saber se a mutação que causa a doença mapeia no mesmo cromossomo 
que o marcador genético testado, faz-se a contagem dos recombinantes. O 
princípio teórico é o seguinte: se o marcador e a mutação estiverem em uma 
mesma região cromossômica, não há segregação independente na meiose, 
separando-se apenas em função de recombinação. A partir da frequência de 
recombinantes, é possível estimar a distância entre o marcador genético e o 
gene que, quando mutado, causa a doença. No heredograma, o indivíduo 3 
recebeu do pai a mutação que causa a doença e o alelo de 200 pb do mi
crossatélite. Para os filhos, transmitiu a doença e o alelo de 200 pb três vezes 
(indivíduos S, 6 e 8). O alelo normal do gene envolvido na doença foi trans
mitido junto com o alelo de 288 pb para quatro de seus filhos (4, 7, 9 e 1 O). O 
indivíduo 11 é recombinante, pois recebeu o alelo causador da doença do pai, 
mas no microssatélite tem um alelo que estava presente na avó paterna e não 
no avô paterno. Essa frequência de recombinação, 1 em 8 (12.5%), é diferente 
dos 50% de recombinantes esperados no caso de segregação independente, 
sendo sugestiva de ligação. 

Se uma região está ausente em um cromossomo, a função 
origina-se apenas dos alelos presentes na cópia que sobrou. 
Assim, a identificação de regiões deletadas mais frequente
mente em pessoas com esquizofrenia do que em indivíduos 
normais sugere que haja nestas regiões genes envolvidos na 
predisposição à doença 

• Blocos de repetições funcionais, como centrômeros, telô
meros e satélites dos cromossomos acrocêntricos. A Figura 
12.14 mostra os tipos de DNA repetitivos e elementos mó
veis. Na Figura 12.15 está indicada a distribuição das clas
ses de sequências no genoma humano. 

• Mutações 
Mutações são modificações estruturais permanentes na 

sequência do DNA. Nem sempre, no entanto, uma mutação 
resulta em modificação funcional (alteração do fenótipo). Na 
verdade, o espectro de efeitos das mutações é muito grande. 
Algumas resultam em anormalidades discretas, como altera
ção de um antígeno de grupo sanguíneo, sem repercussões re
levantes; outras provocam transtornos graves, como ocorre na 
displasia óssea ou em neoplasias malignas. Anomalias cromos
sômicas, que consistem em alterações mais grosseiras, asso
ciam-se frequentemente a alta letalidade pré-natal e neonatal 
precoce, embora algumas sejam compatíveis com sobrevida 
longa e boa qualidade de vida, como trissomia do cromosso
mo 21 (síndrome de Down) e anomalias do cromossomo X. 
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Figura 12.13 Exemplo da utilização de um sistema marcador de ONA do tipo 
microssatélite, em investigação de paternidade. Em cima são mostradas duas 
genealogias e, embaixo, um esquema de eletroforese em gel em que são se
parados os alelos de uma repetição de tetranucleotídeos. Esses sistemas têm 
segregação mendeliana; portanto, a criança recebe um alelo de cada genitor. 
Assim, o alelo que não veio da mãe tem de ter vindo do pai, e vice-versa. No 
heredograma da esquerda, a criança recebeu da mãe o alelo de 200 pb (pares 
de bases); o outro alelo da criança, de 180 pb, pode ter vindo do suposto pai. 
Tal resultado é sugestivo de paternidade. Já no exemplo da direita, a criança 
recebeu da mãe o alelo de 176 pb. Seu outro alelo, de 184 pb, não pode ter 
vindo do suposto pai. Esse resultado é sugestivo de exclusão de paternidade. 
Como esses sistemas têm taxas de mutação relativamente altas, e cada um 
dos alelos está presente em vários indivíduos da população, em testes de 
investigação de paternidade são associados vários marcadores. 

Mutações podem ser provocadas por causas endógenas ou 
exógenas. As causas endógenas, mais frequentes do que as exó
genas, correspondem a erros relacionados com a replicação, 
recombinação e reparo do DNA. As causas exógenas são re
presentadas por agentes externos, sobretudo radiações, alguns 
vírus e certas substâncias químicas. Em células reprodutivas, 
mutações acontecem em taxas de 10-6 a 10-8/gene/ciclo. Em 
células somáticas, mutações surgem por agressões externas e 
permanecem por causa de falhas no sistema de reparo de le
sões no DNA. 

Mutações em células germinativas podem resultar em poli
morfismos populacionais (como os do sistema HLA), enquan
to em células somáticas são clonais e restritas aos indivíduos 
afetados. Mutações somáticas podem ser fisiológicas (como na 
geração da diversidade imunitária) ou patológicas, resultando 
em perdas funcionais (contribuindo para o envelhecimento) 
ou desvios de função (como ocorre em neoplasias). 

Por serem muito grandes e complexos (como os genes da 
distrofina e dos colágenos), alguns genes têm altas taxas de 
mutação; como neles o número de íntrons e éxons é grande, 
sua replicação e recombinação têm maior probabilidade de 
sofrer erros. Metilação de citosina, que ocorre no processo de 
marcação gênica fisiológica (ver adiante), predispõe a trans
versões, porque a desaminação da metilcitosina gera timina, 

• 
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que, frequentemente, não é excisada e pareia com adenina 
(Figura 12.10). O reparo de quebras (normais durante a sínte
se de DNA ou a recombinação) é "ponto quente" na origem de 
várias alterações estruturais, incluindo inserções/deleções. 

Na prática, é importante distinguir a micro dinâmica dos ge
nes ( que se refere à atuação médica, porque afeta os pacientes 
e seus familiares próximos) da macrodinâmica populacional e 
evolutiva. O componente genético das doenças que leva os pa
cientes a procurar atendimento médico resulta de uma com
binação de alelos deletérios que as populações acumularam 
ao longo das gerações com os que surgem esporadicamente 
(mutações novas). Quando os fenótipos correspondentes têm 
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Figura 12.14 Tipos e origens dos DNA repetitivos e elementos móveis. DNA 
extracromossômicos podem ser produzidos por replicação segmentar (A), 
ou por transcrição reversa de mRNA, produzindo cDNA (B). Os DNA extracro
mossômicos lineares podem circularizar. Os lineares podem ser inseridos nos 
cromossomos por recombinação dupla (0 , e os circulares, por recombinação 
simples (D). X = sítio de recombinação. 

Sequências 
semelhantes 

21 % 

Éxons 
3% 

RSS 
(micro e minissatélites) 

3% 

fntrons, sequências 
reguladoras, pseudo
genes, fragmentos 

de genes 
27% 

Transpósons 
deDNA3% 

Figura 12.15 Distribuição das classes de sequências no genoma humano. 
As sequências codificadoras (éxons) correspondem a apenas 3 a 5% do total. 
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herança dominante, mutações novas se manifestam imedia
tamente. Mutações com efeitos dominantes que prejudicam a 
fertilidade dos portadores não são transmitidas. Portanto, de
tectar a base genética desses fenótipos pode ser difícil. Alelos 
que não causam efeito em heterozigose se acumulam durante 
gerações até alcançarem frequência suficiente para que come
cem a surgir homozigotos. A frequência de nascimento de ho
mozigotos aumenta em função de casamentos consanguíneos. 
O acúmulo de mutações deletérias somente em homozigose 
parece resultar de possíveis efeitos benéficos de alelos em he
terozigose (heterose) ou dos chamados efeitos dos fundadores 
ou de ilhas, que são similares aos da consanguinidade. Quando 
urna população ou etnia se distingue de outras por ter se man
tido isolada por muitas gerações, sem exocruzamentos, os 
alelos deletérios presentes em alguns poucos ancestrais, que 
fundaram esta população, mantêm-se concentrados no grupo 
e, depois de algum tempo, se apresentam em homozigotos. O 
aparecimento de novas mutações é contrabalançado pelo seu 
desaparecimento, por efeito da seleção natural ou por deriva 
genética, de forma que se atinge um estado de equilíbrio, tí
pico de cada população que vive em determinadas condições 
ambientais. 

Classificação das mutações 
Conforme resumido no Quadro 12.3, do ponto de vista 

estrutural as mutações podem ser classificadas em diversos 
tipos, descritos a seguir. Dados referentes à análise de 27.927 
mutações identificadas em doenças humanas são apresenta
dos no Quadro 12.4. 

.,. 1. Troca de bases. Resulta em mutações pontuais, sem 
alterar o tamanho do DNA. Quando a mutação em urna fita 
não é reparada e sofre replicação, forma-se dupla fita com a 
mutação fixada (Figura 12.16 A). As mutações pontuais, ou de 
sentido trocado (missense), podem ser do tipo transição (tro
cas entre purinas ou entre pirimidinas) ou transversão (trocas 

Quadro 12.3 Classificação estrutural das mutações 

1. Troca de bases 

li. Alterações na organização ou no tamanho das sequências 
lnserção/deleção por deslizamento durante a replicação 
Quebras do DNA: centroméricas, intersticiais 
Alterações da recombinação 

Ili. Incorporação de DNA extracromossômico 

IV. Alterações anafásicas ou da citocinese 

Quadro 12.4 Frequência relativa dos tipos de mutação nas doenças humanas 

Tipos de mutação Número Frequênàa (%) 

Troca de sentido/sem sentido 16.441 58,9 

Oeleções 6.085 21,8 

Retirada de íntrons 2.727 9,8 

Inserções/duplicações 1.911 6,8 

Rearranjos complexos 512 1,8 

Regulatórias 213 0,8 

Variações em repetições 38 0,1 

Total 27.927 100,0 



entre purinas e p irimidinas). Mutações de sentido trocado 
podem resultar em: (1) pouco ou nenh um efeito, quando: (a) 
não há troca do aminoácido codificado (devido à degenera
ção do código genético, mais de um códon pode codificar o 
mesmo aminoácido). Neste caso, são chamadas de mutações 
silenciosas; (b) há troca de aminoácido, mas o novo aminoá
cido não modifica a função proteica (algumas propriedades 
mais relevantes dos aminoácidos trocados são mantidas, ou a 
troca ocorre em sítios funcionalmente neutros); (c) acometem 
sítios extragênicos ou intrônicos, sem afetar a regulação gê
nica ou o processamento do RNA; (2) consequências graves, 
quando alteram: (a) a sequência de aminoácidos com modi
ficação da função da proteína. O exemplo clássico é a anemia 
falciforme, em que a troca de apenas um aminoácido (substi
tuição de ácido glutâmico por valina na posição 6 da molécula 
da hemoglobina-beta, Hb-~) resulta na HbS, responsável por 
alterações estruturais nas hemácias e, portanto, pela doença; 
(b) a pontuação intragênica de processamento do mRNA (sí
tios de iniciação ou terminação de íntrons, que são removidos 
para formar a molécula do mRNA). Nesse caso, o mRNA é de
ficiente ou sua estrutura se torna anômala. O defeito na exci
são de um íntron pode causar deleção dele mais a de um éxon 
imediatamente vizinho, porque a excisão passa a se fazer nos 
sítios normais mais próximos (Figura 12.16 B); (c) a pontuação 
da tradução (códons de iniciação e terminação da proteína). 
Como tais códons não codificam aminoácidos, esta mutação é 
chamada sem sentido (nonsense). Terminação precoce resulta 
em deleção da parte posterior da proteína; falta de terminação 
no ponto normal produz proteínas alongadas, até que outro 
códon terminador seja encontrado (Figura 12.16 C). 

... li, Alterações na organização ou no tamanho das 
sequências. Incluem grande variedade de tipos e dimensões, 
que vão desde mutações quase pontuais até alterações visíveis 
à citogenética. As endógenas resultam de erros na replicação, 
com quebras durante a síntese ou a recombinação do DNA. As 
exógenas aumentam a frequência desses erros e são causadas 
por agentes clastogênicos, sendo os principais representantes 
algumas substâncias químicas (brometo de etidio, aflatoxínas, 
actinomicina D etc.) ou radiações ionizantes. Nesse grupo, são 
conhecidos vários tipos de mutações: 

• Inserção/deleção (INDEL) por deslizamento durante are
plicação. As INDEL podem ter efeitos graves na tradução, 
pois podem alterar a sequência de códons e modificar a 
porção posterior do éxon. Tais alterações ocorrem mais em 
sítios com repetições em tandem. Na origem da mutação, 
a fita nova pode formar uma alça, deslizando uma parte 
já copiada para trás, ficando alongada, ou a fita molde é 
que forma a alça, resultando em encurtamento da fita nova 
(Figura 12.16 D). 

• Um grupo recentemente caracterizado, o de mutações ex
pansivas, consiste no aumento do número de cópias em re
petições de trinucleotídeos. Esse grupo inclui o que ocorre 
na doença de Huntington e em várias outras doenças neu
rodegenerativas (repetições de CAG em éxons), retardo 
mental ligado ao X (repetições de CGG, na região 5' não 
traduzida do gene), ataxia de Friedreich (repetições de GAA 
intrônico) e distrofia miotônica (repetições de CTG na re
gião 3' não traduzida do gene de uma cinase). O interes
sante nesses casos é a boa correlação genético-clínica entre 
o grau de expansão das repetições e a gravidade da doen
ça. Os genes normais têm pequeno número de repetições. 
Nas famílias de afetados, um genitor clinicamente normal 
pode apresentar repetições moderadamente aumentadas 
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(chamadas pré-mutação), e o filho afetado tem repetições 
mais numerosas; ou, um genitor, que desenvolveu a doença 
tardiamente, tem repetições menos numerosas do que um 
filho, que a desenvolveu mais precocemente. Em heredo
gramas de famílias com doenças causadas por expansão de 
trinucleotídeos, a idade de aparecimento das manifestações 
clínicas diminui ao longo das gerações. Esse fenômeno é 
denominado antecipação. A alta frequência populacional 
de algumas dessas doenças pode estar relacionada a pene
trância tardia (manifestação em idade pós-reprodutiva) 

• Quebras de DNA, centroméricas ou intersticiais. As que
bras centroméricas são mais facilmente detectáveis pela ci
togenética, enquanto a maioria das intersticiais depende de 
análise molecular. Após quebra, pode haver fusão centro
mérica envolvendo os cromossomos acrocêntricos (13, 14, 
15, 21, 22), cujos braços curtos contêm os genes de RNA ri 
bossômicos que se associam para formar os nucléolos. Com 
a fusão de dois destes, originam-se cromossomos translo
cados (Figura 12.16 E): os que contêm centrômeros inte
grais, em células com composição balanceada dos braços 
longos, mantêm-se através das divisões celulares; aqueles 
com deficiências centroméricas são perdidos, embora per- • 
da de parte de genes de RNA ribossômicos não tenha efeito 
fenotípico importante. No entanto, translocações balance-
adas podem resultar em gametas desbalanceados, gerando 
zigotos monossômicos ou trissômicos (p. ex., translocação 
14:21 pode resultar em trissomia). A divisão do centrômero 
na meiose se dá, normalmente, por meio de uma quebra 
longitudinal. Quando a separação centromérica é transver-
sal, formam-se isocromossomos, ou seja, cromossomos for-
mados por dois braços curtos ou dois braços longos (Figura 
12.16 F) 

• Após duas quebras intersticiais, as pontas podem ser religa
das com inversão, sem perda de material genético (Figura 
12.16 G). No entanto, a quebra pode interromper a se
quência de algum gene ou provocar alterações na expres
são gênica, por aproximar ou afastar genes de elementos 
regulatórios (p. ex., promotores gênicos) ou por favorecer 
complicações meióticas. Se as quebras ocorrem nos dois 
braços de um mesmo cromossomo, a posição do centrô
mero pode ficar modificada, facilitando sua detecção ci
togenética. A religação pode envolver somente as pontas 
internas, formando cromossomos em anel, com deleção 
dos segmentos teloméricos, acêntricos (Figura 12.16 H). 
Segmentos cromossômicos originados de quebras podem 
ser religados a outros sítios ou a outros cromossomos, re
sultando em translocação (Figura 12.16 I). Translocações 
podem ser recíprocas e quantitativamente balanceadas, 
mas podem provocar danos regulatórios, lesões e fusões 
gênicas, efeitos de inserção/deleção ou desbalanceamentos 
(Figura 12.16 J e K) 

• Alterações na recombinação, resultando em trocas segmen
tares de DNA. Mesmo quando a troca é igualitária e homó
loga, mas intragênica, podem ser gerados novos alelos por 
troca de partes entre alelos preexistentes (Figura 12.16 J). A 
mutação que causa a codificação da hemoglobina Lepore, 
por exemplo, é uma quimera decorrente da fusão de partes 
de genes de hemoglobinas. A recombinação pode também 
ser desigual, entre sequências não alélicas de cromátides
irmãs ou até de cromossomos não homólogos. Esta última 
é mais frequente entre sequências com homologia segmen
tar, por duplicações ou translocações prévias. Há muitas 
possibilidades de variações. Um dos casos mais simples é a 
troca recíproca entre cromátides-irmãs, mas com perda em 
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Figura 12.16 Tipos estruturais de mutações. A. Mutação pontual. Quando 
a mutação em uma fita não é reparada e sofre replicação, forma-se dupla 
fita com a mutação fixada. B. Mutações em sítios de excisão de íntrons. À 
esquerda, mRNA normal formado a partir de um transcrito de 4 éxons e 3 
íntrons. À direita, mutação no início do íntron 2 (seta) resulta em perda do 
éxon 2 e formação de um mRNA com os éxons 1-3-4; lesão no final do íntron 
3 leva a perda do éxon 3 e mRNA com os éxons 1-2-4. C. Troca de bases em 
códons. Em cima, mRNA normal codifica proteína de extensão corresponden
te. Embaixo, a troca de nucleotídeos introduz um códon terminador precoce, 
gerando proteína menor; quando a mutação elimina o códon terminador, a 
tradução em proteína continua até encontrar um novo terminador, produ
zindo proteína mais longa. CI = códon iniciador; CT = códon terminador. D. 
Deslizamento durante a replicação. Se a nova fita (marrom) desliza para trás 
uma parte já copiada, isto resulta em expansão ou adição da sequência; se 
a fi ta-molde (azu~ desliza, a fita nova fica mais curta, com deleção de um 
segmento. E. Fusão cêntrica. Quebras centroméricas com religações cru
zadas formam cromossomos reciprocamente translocados. Um destes po
de se perder, por possuir centrômero deficiente. F. Separação centromérica 
longitudinal (como na mitose) resulta em cromossomos normais (1 ). Quebra 
centromérica transversal seguida de ligação cruzada forma isocromossomos 
(2). G. Inversão. O segmento entre duas quebras pode ser religado de forma 
invertida. H. Cromossomo em anel. As duas pontas do segmento entre duas 
quebras são ligadas, com deleção das regiões teloméricas. 1. Translocação 
recíproca. Os segmentos criados por quebras intersticiais em dois cromos
somos são religados de modo cruzado. J. Formação de ale los novos durante 
a recombinação. Como o sítio de recombinação à esquerda é intragênico, 
formam-se alelos mistos dos anteriores. K. Recombinação desigual. O desli
zamento de uma fita durante o pareamento associado a uma recombinação 
produz cromossomos com deleção e adição. L. Conversão gênica. Na meiose, 
um segmento de uma das fitas de um cromossomo duplicado (doador) pode 
penetrar no outro cromossomo (receptor) e ter sua sequência copiada neste, 
substituindo o segmento original do receptor. N = qualquer nucleotídeo. M . 
Não disjunção dos cromossomos homólogos na anáfase meiótica, formando 
gametas desbalanceados. 



uma e ganho correspondente na outra. A substituição da 
sequência de uma fita (receptora) pela de outra (doadora) 
pode ocorrer no processo de cópia que se segue à recombi
nação. Esse evento é chamado de conversão gênica (Figura 
12.16 L). No caso, formam-se heteroduplexos, com inva
são de um cromossomo por uma fita de outro, e o receptor 
copia a fita do doador, como em síntese do tipo de reparo. 
Muitas mutações no gene da 21-esteroide hidroxilase, que 
levam a hiperplasia congênita da suprarrenal, resultam de 
conversão entre sequências do gene normal e de um pseu
dogene. 

.. Ili, Incorporação de DNA extracromossômico. Vá
rios tipos de fragmentos de DNA podem tornar-se elementos 
móveis (Figura 12.14). Podem ser endógenos, gerados porre
plicação segmentar (transpósons), ou por transcrição reversa 
do RNA, que forma DNA complementar (cDNA), chamados 
retrotranspósons; a inserção deles nos cromossomos gera re
petições. Tais elementos móveis podem também ser trans
feridos para outros organismos, tornando-se exógenos, com 
transmissão horizontal, como os vírus ou as manipulações da 
engenharia genética. Inserção por recombinação dupla resulta 
em substituição da sequência do sítio receptor pela doadora. 

.. IV, Alterações anafásicas ou da citocinese. Resultam 
em alterações numéricas de cromossomos que podem ser 
evidenciadas pela citogenética. Erros na repartição anafásica de 
cromossomos, por defeito na ligação dos centrômeros ao fuso 
ou na disjunção dos quiasmas, levam a gametas nulissômicos 
ou dissômicos e, respectivamente, a zigotos monossômicos ou 
trissômicos (Figura 12.16 M). As monossomias resultam em 
um único alelo para muitos genes cuja expressão normal de
pende da presença de dois alelos ou nos quais o único ateio 
presente pode conter uma mutação ou estar marcado para não 
expressão. Qualquer dessas situações explica o aparecimento 
de manifestações clínicas. As trissarnias causam defeitos por 
superdosagem gênica ou alterações regulatórias. Polissomias 
são frequentes apenas no cromossomo X. Defeitos na citocine
se ou fertilização múltipla geram poliploidias. Triploidia pode 
produzir zigotos viáveis, principalmente em mosaicos, com 
anomalias por mecanismos semelhantes aos de trissarnias. 
Tecidos contendo células que não se dividem podem ter sub
populações celulares poliploides normais (p. ex., miocardióci
tos), por parada do ciclo em G2 (sem haver d ivisão celular). 

A anormalidade clínica por defeito cromossômico mais co
nhecida é a síndrome de Down, que tem frequência de aproxi
madamente 1:700 nascimentos. As crianças apresentam fácies 
típica caracterizada por fendas palpebrais oblíquas para cima, 
hipoplasia do osso nasal, palato ogival e língua proeminente. 
Além disso, podem apresentar malformações cardíacas, pre
ga palmar única e grande espaço entre o hálux: e o segundo 
artelho, muitas vezes acompanhado por sulco plantar. Pele 
clara, com circulação visível ou cútis marmorata também são 
encontradas. Os bebês são geralmente pequenos para·a idade 
gestacional. Embora o crescimento estatura( fique abaixo do 
dos seus pares, o aparecimento de obesidade após a adolescên
cia é frequente. Ao lado d isso, os pacientes apresentam risco 
aumentado de distúrbios da função ti reoidiana e leucemias, 
pelo que devem ser monitorados anualmente. A causa mais 
frequente da síndrome de Down é a trissom ia do cromossomo 
21, mas uma fração pequena dos casos é atribuída a translo
cações cromossômicas ou mosaicismo cromossômico. O risco 
de recorrência em futuras gestações do casal varia de acordo 
com a alteração cromossômica presente e a idade materna. 

Capítulo 12 I Bases Genéticas das Doenças -

Consequências das mutações 
As consequências das mutações dependem, sobretudo, do 

gene acometido, da sua importância funcional e da intensidade 
e do tipo de anomalia do produto gênico. O sistema nervoso e 
o desenvolvimento embrionário são os mais sensíveis às geno
patias. Funcionalmente, as mutações são classificadas em duas 
grandes categorias, que auxiliam no entendimento dos concei
tos simples de dominância e recessividade: (1) mutações com 
perda parcial ou total da função; (2) mutações com disfunção, 
modificação qualitativa ou ganho quantitativo de fu nção. 

A maioria das mutações que resultam em consequências 
menores associa-se a perda de função, como os caracteres cha
mados recessivos. Estes não são evidentes em heterozigotos 
porque o defeito em um alelo pode ser compensado pela fun
ção do outro ateio normal; o defeito, às vezes muito grave, só 
é visto clinicamente quando não há compensação por outro 
alelo normal, seja em homozigotos para o alelo anômalo, seja 
em homens quando o alelo anômalo se situa no cromossomo 
X (como ocorre na hemofilia A e na distrofia muscular tipo 
Duchenne; os homens são monoalélicos ou hemizigotos para 
os genes do X). Com os recursos tecnológicos hoje disponí- -
veis, é possível detectar o estado heterozigoto, o que é muito 
útil para o aconselhamento genético e para a prevenção de re-
corrência da anomalia. 

As disfunções englobam os casos que envolvem caracteres 
dominantes e, por isso, têm consequências mais graves. O 
termo dominância indica que a existência de um alelo anô
malo, mesmo ao lado do outro normal (ou seja, em heterozi
gose), produz efeitos fenotípicos. Isto pode ser devido a três 
mecanismos gerais: haploinsuficiência, dominantes negativos 
ou recessividade em nível tecidual. Haploinsificiência ocorre 
quando não há reserva funcional e o produto dos dois alelos é 
necessário para a função normal. Mutações dominantes negati
vas são vistas geralmente em proteínas diméricas ou multimé
ricas. A entrada no dímero ou multímetro de uma subunidade 
proteica mutada leva a degradação do complexo. Desta forma, 
o resíduo funcional é menor do que os 50% esperados para um 
alelo defectivo dominan te. Um exemplo típico são as molécu
las de colágeno na osteogênese imperfeita (Figura 12.17). A 
terceira situação, recessividade em nível tecidual, é vista princi
palmente em neoplasias, onde ao longo da evolução clona! do 
tumor, os mecanismos de reparo vão se perdendo progressiva
mente, permitindo o acúmulo de mutações. 

A lesão nas encefalopatias espongiformes (kuru, doença da 
vaca louca, scrapie de ovinos e as síndromes genéticas huma
nas relacionadas) parece resultar de efeitos cooperativos entre 
proteínas. A mutação produz uma proteína com conformação 
espacial anômala, muito estável e capaz de induzir sua ho
móloga normal a assumir a mesma conformação. Assim, os 
aglomerados proteicos se acumulam e podem, inclusive, ser 
transferidos para outros indivíduos, como príons. 

Como mostrado no Capítulo 10, várias dessas situações 
podem ser encontradas no câncer. Muitos estimuladores da 
proliferação celular são produtos de proto-oncogenes que são 
controlados por moléculas reguladoras. Mutações em certos 
proto-oncogenes os tornam insensíveis aos mecanismos de 
inibição, o que resulta em proliferação celular descontrolada. 
Desse modo, perda de resposta aos inibidores resulta em ga
nho de outra função, que é, afinal, a que provoca o distúrbio 
sistêmico e clínico. 

Da mesma maneira que uma função depende da atuação 
conjunta de produtos de vários genes, há muitos genes que 
participam de funções de órgãos diversos (pleiotropia por -
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Figura 12.17 Mosaicismo gonossômico na osteogênese imperfeita, de he
rança autossômica dominante. A primeira mãe não foi testada molecular
mente, e os acometidos confluem no único pai. As bandas eletroforéticas são 
fragmentos do gene do colágeno 1 A 1 amplificados por PCR. O fragmento de 
interesse tem cerca de 220 bases (canaleta 1 ). O alelo normal (N) é clivado em 
fragmentos de 153 e 63 bases (canaleta 2) e o anômalo (01), em fragmentos 
de 153 e 72 bases (canaleta 3). Os acometidos são heterozigotos (canaletas 4 
e 6). Os outros membros do heredograma são geneticamente normais (cana
letas 5, 7 e 8) nos tecidos somáticos (leucócitos e raiz de cabelos). Amostras 
de esperma do pai (canaleta 9 esp) mostram ambos os alelos. (Adaptada de 
Nichols, RD, Am J Hum Genet. 54:733-40, 1994.) 

várias possibilidades de expressão de um mesmo segmento 
de DNA). A correspondência clássica (unívoca) "l gene - 1 
proteína ou polipeptídeo" já está ultrapassada como regra ge
ral, havendo ambiguidades e multivocidades (1 segmento de 
DNA = vários tipos de produtos; vários segmentos de DNA 
= 1 tipo de produto) frequentes, às vezes drásticas. Diferentes 
disfunções da a 1-antitripsina podem produzir deficiência de 
inibição de elastases (resultando em enfisema pulmonar) ou 
inibição de trombina (produzindo síndrome hemorrágica). 
Disfunções distintas no gene do receptor celular com ativida
de cinase em tirosina podem associar-se a neoplasias ou à do
ença de Hirschsprung. Hiperfunção de fatores de crescimento, 
às vezes por mutação em seus receptores, em geral se associa 
a neoplasias; por outro lado, mutações no receptor do fator de 
crescimento de fibroblasto tipo 3, com perda da sua função, 
levam a acondroplasia ou nanismo clássico. 

Distribuição das mutações humanas 
A análise de uma grande duplicação segmentar do X para 

o Y que ocorreu há 3 a 4 milhões de anos permitiu comparar 
a frequência de substituição (ou taxa de mutação, m) entre os 
cromossomos numa região aparentemente neutra. O resul
tado (mY:mX = 1,36) está de acordo com dados anteriores, 
sugerindo maior taxa de mutação em homens. Várias teo
rias têm sido propostas para explicar a maior frequência de 
mutações na linhagem masculina, incluindo maior número 
de divisões envolvidas na formação do gameta masculino até 
diferenças nos mecanismos de reparo. Idade paterna elevada 
predispõe mais a mutações gênicas porque a espermatogêne
se é contínua. A idade materna se relaciona mais com trisso
mias e monossomias porque os óvulos permanecem em pró
fase, com os cromossomos em recombinação, por período de 
até décadas. 

De qualquer modo que se entenda a variabilidade do geno
ma, ela é muito útil tecnológica e socialmente, com benefícios 
em vários ramos da biologia humana. No sentido antropoló
gico e social, permite conhecer melhor as populações, desde 
a origem africana, passando pelas várias migrações até a con
figuração das atuais, além de dar base à Etnomedicina, expli
cando porque a prevalência de determinadas doenças varia 
de acordo com grupos étnicos e biogeográficos (p. ex., maior 
prevalência da fibrose cística em caucasianos). 

Dois ramos do Projeto Genoma Humano tratam dessas 
questões: o Projeto da Diversidade Humana e o das Implica
ções Éticas, Legais e Sociais. Para o indivíduo, também exis
tem aplicações relevantes. A mais simples é a determinação 
da identidade genômica, por meio de técnicas de impressões 
digitais do DNA, que são aplicadas na identificação de zigo
sidade de gêmeos, de paternidade e de vestígios criminais. A 
mais complexa envolve o mapeamento e o sequenciamento 
completo do genoma, para identificar genes com papel rele
vante na origem de doenças. Estes serão objetivos de projetos 
para detecção precoce (até no período pré-implantação) de 
anomalias, de estudos fis iopatológicos bem definidos (cada 
vez mais laboratoriais e em animais de experimentação) e até 
eventuais terapias genéticas. A indústria médico-farmacêutica 
já se adianta nessas áreas. 

Mutações causadoras de doença 
Nos livros-texto de Genética, as doenças aparecem subdivi

didas tradicionalmente em monogênicas e multifatoriais, além 
das anomalias cromossômicas. As doenças monogênicas in
cluem as causadas por alterações em um gene específico, seja 
de padrão autossômico ou ligado ao cromossomo X, domi
nante ou recessivo. Nas doenças multifatoriais, o aparecimen
to de manifestações clínicas depende da interação de fatores 
genéticos com componentes ambientais. Além disso, existem 
doenças mitocondriais, que podem apresentar segregação 
simples nas famílias, como nas doenças monogênicas, ou mais 
complexa, como nas multifatoriais. Esses limites, entretanto, 
são apenas conceituais. Na prática, e como será discutido a 
seguir, as condições consideradas monogênicas estão associa
das muitas vezes a fatores que aumentam a sua complexidade, 
sendo muitas vezes possível falar-se de um componente mul
tifatorial das doenças monogênicas. Por outro lado, distúrbios 
multifatoriais apresentam, em determinadas famílias, herança 
mendeliana. No restante do capítulo, serão mostrados alguns 
exemplos buscando associar ao conceito de doença diversas 
fontes geradoras de complexidade. 

A variabilidade genômica na espécie humana é das menores 
entre os grupos de animais, mas ainda assim é muito grande 
frente a nossa capacidade de estudo da Fisiologia e da Patologia. 
Os caracteres patológicos conhecidos correspondem a somen
te uma parcela pequena e muito especial da variação total. Os 
cerca de 10% de casais inférteis e os 50 a 70% de abortamentos 
espontâneos e precoces indicam a fragilidade constitutiva da 
espécie. Grande parte desses insucessos deve resultar de al
terações genéticas complexas e letais para os gametas, ovos e 
embriões. Todo esse raciocínio é reforçado pela observação de 
que somente cerca de 11.000 caracteres mendelianos (simples) 
são conhecidos. Estima-se que alterações genéticas ocorram 
em cerca de 7% dos nascidos vivos, correspondendo a doenças 
pouco graves que permitem o nascimento mas não são diag
nosticadas (Quadro 12.5). Desses casos, aproximadamente 
0,1 % corresponde a cerca de 400 tipos de deficiências enzimá
ticas simples (monogênicas) que produzem bloqueios meta
bólicos, chamados genericamente erros inatos do metabolismo. 



Os mais frequentes afetam o metabolismo de aminoácidos (p. 
ex., fenilcetonúria e doença do xarope de bordo) ou de ácidos 
orgânicos (acidemias metilmalônica e propiônica) e enzimas 
lisossômicas, com depósitos de glicosaminoglicanos (síndro
mes de Hurler e de Scheie) ou de lipídeos (doença de Gaucher, 
leucodistrofias metacromáticas e gangliosidoses). 

Além dos casos de herança mendeliana clássica, existem 
doenças oligogênicas. Os exemplos mais conhecidos são as 
que envolvem dois !ocos (ver doenças digênicas, adiante) e as 
poligênicas ou multifatoriais, nas quais a influência genética é 
importante mas complexa. A complexidade resulta da parti
cipação de alguns ou muitos genes em interação com fatores 
ambientais também importantes e numerosos. Genes que con
tribuem para fenótipos multifatoriais ( chamados locas para 

Quadro 12.5 Sinopse da nosologia genética prevalente* 

Tipos de 
etiologia 
genética 

1. Doenças 
monogênicas 

Autossômicas 
dominantes 

Autossômicas 
recessivas 

Frequência 

População Enfermarias 
geral pediátricas 

1% 6a8% 

7:1.000 

2,5:1.000 

Ligadas ao 4:1.000 
cromossomo X homens 

li. Herança 
multifatorial 

Manifestação até 5,3% 22 a 31% 
25 anos 

Manifestação 60% 
tardia 

Ili. Anomalias 0,5% 0,4a 2,5% 
cromossômicas 

Abortamentos de 50% 
lQ trimestre 

Anomalias 2a20% 
congênitas 
múltiplas 

Infertilidade ou l a10% 
esterilidade 

Retardo mental 1 a3% 

Neoplasias Muito 
elevada 

Exemplos mais prevalentes 

Hipercolesterolemia familiai 1 :500 

Rins policísticos tipo adulto 1.250 

Anemia falciforme em negroides 
1:655 

Fibrose cística em caucasoides 
1:2.500 

Distrofia musculartipo 
Duchenne 1 :3.500 meninos 
nascidos vivos 

Retardo mental ligado ao X frágil 
1 :2.000 homens 
1 :3.000 mulheres 

Erros de fechamento do tubo 
neural 

Luxação congênita do quadril 

Diabetes melito do adulto 

Hipertensão arterial 

Síndrome de Down 1 :600 

Síndrome de Klinefelter 1 :700 
homens 

*Os dados apresentados são considerados vál idos para todas as populações. No entanto, em populações 
brasileiras, as estatísticas podem tender para valores menores ou intermediários e com maior variação 
devido a: (1) diversificação regional de condições socioeconômicas, com aumento relativo de doenças 
infecciosas, menor idade média da população e menor eficiência no diagnóstico de doenças genéticas; 
(2) miscigenação intensa em população !ri-híbrida {caucasoide x indígenas x negroides), nos casos 
de doenças genéticas com incidência étnica peculiar. 
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traços quantitativos, QTL) são numerosos, cada um contri
buindo com parcela pequena da suscetibilidade. Os fenótipos 
multifatoriais são subdivididos em caracteres quantitativos, 
estudados por métodos estatísticos, como variâncias e correla
ções, e qualitativos ou discretos, em que se propõe a existência 
de um limiar de contribuição genética ou ambiental acima do 
qual a anomalia é detectável (Figura 12.18). 

Os caracteres funcionais "determinados" geneticamente, 
nos quais a participação ambiental parece ter pouca importân
cia, constituem minoria. Herança de antígenos ou de bandas 
eletroforéticas é considerada codominante, mas não implica 
alterações funcionais; significa que o gene está presente ou 
que produziu uma proteína cuja existência pode ser detectada 
por métodos físicos ou químicos. Além disso, quanto maior o 
número de genes envolvidos, maior é também a interferência 
ambiental; a complexidade cresce exponencialmente com o 
número de elementos no sistema, já que cada novo elemen
to pode interagir com muitos outros (Figura 12.19). Por isso 
também, as leis mendelianas estão sendo progressivamente re
cheadas de exceções e de casos especiais, enriquecendo muito 
o estudo da Genética. Em geral, a expressividade dos carac-
teres genéticos é variável. Às vezes, um caráter pode não se • 
manifestar (ausência de penetrância) por causa de interações 
genético-ambientais ou epistáticas (entre genes) complexas, 
ou em função do próprio alelo contralateral. Normalmente, 
considera-se o "alelo normal" como um único. Na verdade, 
são muitos. Um alelo contralateral que resulte em mais fun-
ção do que o normal pode anular o efeito de uma mutação 
dominante, cujo efeito seja produzido, por exemplo, por ha
ploinsuficiência. 

ro 
'ü 
e 

<(l/ 
:::, 
C' 
(l/ 

..t 

Desempenho funcional ou 
suscet ibilidade à doença 

B 

Figura 12.18 Modelo para explicar a herança multifatorial e poligênica. Em 
todos os casos, há muitos !ocos e inúmeras interações entre fatores genéticos e 
ambientais, de modo que a frequência do caráter tende à distribuição normal. 
Os limiares (linha vertical à direita) separam os grupos com manifestação extre
ma dos caracteres, que podem ser anômalos, sejam infra ou suprafisiológicos. 
A. Para caracteres quantitativos (crescimento corporal, pressão arterial etc.), 
os limiares são demarcados pela experiência clínica dos observadores. Para 
caracteres qualitativos ou dicotômicos (fissuras labiopalatinas, estenose piló
rica etc.), a frequência é baixa na população geral. B. Nos parentes próximos 
dos acometidos, tanto a média (linha vertical à esquerda) de frequência como 
a real ocorrência das combinações genético-ambientais predisponentes às 
anomalias são maiores. 
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Figura 12.19 Fatores genéticos e ambientais na produção de ·espaços de 
variação"fenotípica. A curva 1 corresponde a fenótipos associados a poucos 
genes, poucos fatores ambientais e poucas interações entre eles, de modo 
que as entidades nosológicas têm pequenos coeficientes de variação, co
mo em muitas doenças monogênicas (p. ex., doença de Tay-Sachs e distrofia 
muscular tipo Duchenne). Quanto mais numerosos forem os elementos em 
interação (curvas 2 e 3), maiores os coeficientes de variação das entidades 
nosológicas, como no diabetes melito juvenil e nas doenças multifatoriais e 
poligênicas em geral. 

Fenótipos aparentemente simples podem ter grande com
plexidade genética. O exemplo da retinose pigmentar ilustra 
bem essa afirmação. A expressão retinose pigmentar (RP) refe
re-se a um conjunto de doenças genéticas degenerativas da re
tina. Na RP há comprometimento dos bastonetes, com perda 
da visão periférica, e alterações na estrutura das camadas da 
retina que expõem porções do epitélio pigmentar, o que gera 
os grumos de pigmento que dão o nome à doença. Essa foi 
uma das primeiras doenças genéticas nas quais a heterogenei
dade de locas foi descrita, com base na observação de que exis
tem fam ílias com doença de herança autossômica dominante, 
outras com herança autossômica recessiva e outras, ainda, 
com herança recessiva ligada ao cromossomo X. Na verdade, 
a RP tem sido associada a todos os mecanismos de herança, 
inclusive mitocondrial e ligada ao cromossomo Y, assim como 
a aberrações cromossômicas. 

Não deixa de ser surpreendente que um fenótipo relativa
mente simples como a RP possa associar-se a tanta heteroge
neidade. Foram identificados cerca de 100 genes diferentes 
que, quando mutados, causam a doença. O primeiro gene 
causador de RP identificado foi o da rodopsina. Esse foi tam
bém o primeiro exemplo de um gene identificado com base 
em uma abordagem do tipo candidato posicional; isto é, a re
gião causadora da doença foi identificada por meio de estu
dos de ligação em farnOias com RP autossômica dominante. 
Na região identificada (3q), já havia sido clonado o gene da 
rodopsina (fotorreceptor de bastonetes) e, portanto, do ponto 
de vista teórico, um ótimo candidato. A triagem de alterações 
nesse gene nos indivíduos afetados levou à identificação de di
versas mutações. Assim, além da heterogeneidade de !ocos, a 
RP associa-se a extensa heterogeneidade alélica, encontrada na • ,_____ __ 

maioria dos genes identificados até o momento. As mutações 
no gene da rodopsina que causam RP foram identificadas em 
algumas familias com doença autossômica dominante e, em 
outras, com doença autossôm ica recessiva; isso torna claro que 
dominância e recessividade são atributos da mutação e não do 
gene em que ocorre. 

Em famíl ias com RP foram descritos dois novos mecanis
mos de herança: doença dependente de dois (d igênica) e de 
três a lelos. Doença digênica surge quando duas mutações re
cessivas em genes diferentes ocorrem no mesmo indivíduo. 
Na RP, essas mutações alteram duas proteínas estruturais dos 
bastonetes, a periferina/RDS e a ROMl, impedindo-as de for
mar um complexo funcional. O fenótipo associado é RP. Já a 
síndrome de Bardet-Biedl é uma doença autossômica recessi 
va caracterizada por RP, obesidade, polidactilia, deficiência 
intelectual, distúrbios do crescimento e malformações renais. 
Estudos de ligação em famíl ias perm itiram identificar pelo 
menos seis !ocos diferentes associados à doença. Durante tria 
gem de mutações em dois dos genes clonados até o momento, 
BBS2 e BBS6, a maioria das famílias apresentava doença reces
siva convenciona], com duas mutações em BBS2 ou duas em 
BBS6. Entretanto, foram descobertas algumas famílias em que 
só os indivíduos que tinham duas mutações em BBS2 e uma 
em BBS6 apresentavam o fenótipo anômalo. Condizente com 
a h ipótese de lierança trialélica, indivíduos com duas mutações 
em BBS2, mas com BBS6 normal, não apresentavam doença. 
Esses exemplos permitem que se antevejam mecanismos de 
interação gênica que atuam em herança multifatoriaJ. 

Em resumo, mutações diferentes em um mesmo gene po
dem produzir quad ros clínicos que divergem não apenas na 
idade de instalação e na velocidade de progressão da doença, 
o que é frequente em heterogeneidade alélica, como também 
em outras características. Mutações diferentes no gene da pe
riferina/RDS, por exemplo, causam doenças que divergem 
quanto à célula comprometida inicialmente. Se a mutação leva 
a degeneração dos bastonetes, o quadro clínico é de RP; se a 
degeneração compromete os cones, a manifestação clínica é de 
degeneração macular. Além de doenças degenerativas, distú r
bios funcionais não progressivos da retina também podem es
tar associados ao gene da rodopsina, como a cegueira noturna 
congênita estacionária. 

Genes identificados em modelos animais com manifesta
ções que costumam estar associadas à RP, mesmo na ausên
cia de manifestações oftalmológicas, devem ser considerados 
candidatos para RP. Isso foi observado, por exemplo, em ca
mundongos shaker-1, o que levou à identificação de mutações 
no gene da miosina VII A como causadoras de uma forma da 
síndrome de Usher (RP e surdez neurossensoriaJ profunda). O 
interessante é que camundongos têm alterações vestibulares, 
mas não RP. 

Mutações prevalentes 
Em doenças de herança dominante, estudos populacionais 

mostram que caracteres patológicos dominantes (e os genes 
associados) que prejudicam a eficácia reprodutiva são excluí
dos rapidamente. Por causa disso, as doenças correspondentes 
(p. ex., nanismo) resultam de taxas elevadas de mutação. Nas 
de herança recessiva, acumulam-se heterozigotos até um pon
to de equilíbrio com a taxa de eliminação, que atua sobre os 
homozigotos. Tomando-se uma taxa média de ocorrência de 
homozigotos (aa ou q2) de 1/ 10.000, obtêm-se a frequência do 
alelo a (ou q) = 1/100, a do alelo normal A (ou p) = 99/100 e a 
de heterozigotos Aa (ou 2pq) = 2 x A x a= 2/100 . 



A fenilcetonúria é um exemplo de doença autossômica re
cessiva com frequência de 1:10.000 na Europa {1:20.000 em 
Minas Gerais). Apesar de ser doença rara, 1 em cada 50 eu
ropeus tem uma mutação no gene da fenilalanina hidroxilase. 
Esses números indicam que, caso se saiba que um cônjuge é 
heterozigoto, para fins de aconselhamento genético é essencial 
testar o outro para heterozigose. 

A taxa limite de prevalência de alelos raros (1 %) é, tam
bém, utilizada para identificar os chamados polimorfismos ge
néticos. Q uando um loco apresenta pelo menos duas formas 
alélicas, uma delas com frequência maior ou igual a 1 %, ele 
é considerado polimórfico; nesse caso, levanta-se a hipótese 
de que algum fator seletivo atuou sobre aquele sistema genéti
co, levando ao aumento da frequência do a]elo mais raro. Nas 
doenças recessivas, os casos de frequência elevada de hetero
zigotos indicam que estes são adaptativamente superiores a 
ambos os tipos de homozigotos (heterose, vigor híbrido). O 
exemplo clássico é o da hemoglobina S na malária falciparum 
(os AA sofrem mais malária, os SS apresentam drepanocitose 
e os AS não têm anemia falciforme e estão protegidos contra 
a malária). A fibrose cística perante o cólera também se com
porta de modo semelhante: os AA sofrem mais diarreia, por 
possuírem grande número de sítios na membrana plasmática 
sensíveis à toxina; os aa manifestam fibrose cística; os Aa têm 
diarreia menos grave e não apresentam distúrbio no transpor
te de eletrólitos. 

Polimorfismo por favorecimento de heterozigotos é cha
mado balanceado ou equilibrado e atinge níveis proporcionais 
às pressões mutacionais (surgimento de novos mutantes) e se
letivas (eliminação de fenótipos anômalos). É difícil distinguir 
onde atua a seleção: pode-se postular favorecimento d ireto 
dos heterozigotos (Aa) ou efeito indireto causado somente por 
seleção negativa, em desfavor dos homozigotos. Os indivíduos 
aa estão constitutivamente prejudicados por doença endógena 
enquanto os agentes externos (malária ou cólera, nos exem
plos citados) atuam contra os AA. 

Mosaicos I Quimeras 
A espécie humana situa-se entre os grandes e longevos ma

míferos. No decorrer das cerca de 1017 mitoses que ocorrem na 
vida de um adulto e das várias décadas de funcionamento das 
células perenes, com grande probabilidade formam-se muta
ções e recombinações somáticas. Assim, o nosso conjunto de 
células, a partir do zigoto, é um clone (uma população de ori
gem comum), mas em mosaico, pois é composto por linhagens 
geneticamente distintas que sofreram mutações ao longo do 
tempo. As consequências desse mosaicismo são variadas. Em 
primeiro lugar, o mosaicismo pode ser fisiológico, como acon
tece: (1 ) no sistema imunitário, para geração da diversidade 
dos anticorpos e dos receptores de células T; (2) na geração da 
biodiversidade. Como os ovos dos mamíferos são regulatórios, 
gerando blastômeros inicialmente equivalentes, podem surgir 
gêmeos monozigóticos, por separação desses blastômeros. Ao 
longo da vida, esses gêmeos vão se tornando diferentes por 
causa tanto da expressão gênica diferencial (que recebe grande 
influência ambiental) como do mosaicismo; (3) no envelhe
cimento. Este resulta do acúmulo de mutações somáticas que 
acabam levando à perda de função em diversos sistemas fisio
lógicos. No entanto, é preciso ressaltar que o envelhecimento 
se encontra no limiar entre a fisiologia e a patologia. 

Se a célula não se reproduz, mutações somáticas podem 
passar despercebidas; estas podem também gerar hiperpla
sias e neoplasias, se a capacidade proliferativa for exacerbada. 
Indivíduos com mosaicos somáticos precoces, como os que 
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ocorrem nos blastômeros, têm lesões mais d iscretas do que 
aqueles que apresentam a mesma mutação em todas as células, 
desde o ovo. Quando o mosaicismo acomete os gametócitos 
jovens (mosaico gonossômico), a mutação pode ser transmitida 
aos descendentes sem que o gen itor tenha herdado a mutação 
de seus pais; a frequência de transmissão nos heredogramas 
foge das regras mendelianas e não é devida a mutações novas 
em cada gamela (Figura 12.17). 

Infecções vi rais que resultam em integração do genoma do 
ví rus ao do hospedeiro são causa frequente de mosaicos somá
ticos, alguns cancerígenos. Inserção virai em gonócitos parece 
ser rara durante as gerações humanas (25 anos), mas tem im
portância filogenélica (milhares a milhões de anos). A pro
dução de animais transgênicos por técnicas de manipulação 
genética reproduz, de certo modo, as viroses naturais e tem 
papel muito importante no estudo das afecções humanas pelos 
mesmos genes que são manipulados em modelos animais. 

Menos frequentes são as quimeras, em que um indivíduo 
possui populações celulares mistas, com origem genética dis
tinta (o oposto da gemelaridade); os casos mais comuns são de 
dupla fertilização (do óvulo e do corpúsculo polar secundário, • 
que se fundem no mesmo indivíduo) e de transferência de cé-
lulas entre gêmeos que compartilham a circulação placentária. 
Por meio da amplificação por PCR de sequências específicas 
do cromossomo Y, demonstrou-se que algumas meninas que 
compartilharam o ambiente geslacional com um gêmeo do gê-
nero masculino frequentemente possuem células do irmão em 
sua circulação, mesmo anos após o nascimento. 

Gênero e marcação gênica 
A marcação gênica é um tipo de processo regulatório que 

tende à estabilidade, em geral por modificação covalente de 
um nucleotídeo, como ocorre na metilação. O utras marcações 
são específicas para certas sequências gênicas, mas ocorrem 
sobre proteínas da cromatina, especialmente as histonas (ver 
Regulação da expressão gênica). 

Os efeitos do gênero dos indivíduos afetados ou de seus 
genitores sobre a manifestação de caracteres genéticos são im
portantes e variados. O cromossomo Y contém genes determi
nantes da d iferenciação testicular, mas estes podem, às vezes, 
ser translocados para outros cromossomos, explicando casos 
de homens XX. As porções terminais dos cromossomos X e Y 
são chamadas regiões pseudoautossômicas, porque são homólo
gas e apresentam recombinação obrigatória durante a meiose. 
O cromossomo Y é pobre em genes e rico em duplicações seg
mentares. Em função disso, a investigação de doenças ligadas 
a esse cromossomo é mais difícil. Os genes identificados até o 
momento estão envolvidos na gametogênese masculina, cujos 
defeitos causam diversas formas de oligo ou azoospermia. A 
maioria dos casos é isolada e resulta de mutação nova, geral
mente deteções que, por causa da infertilidade, não levam ao 
aparecimento da genealogia com herança holândrica (ligada 
ao gênero masculino). Excepcionalmente, são descritas famí
lias nas quais há oligospermia com padrão de herança ligada 
ao Y. Nesses casos, os portadores das mutações são férteis até 
cerca de 30 anos de idade, podendo transmitir a mutação antes 
de se tornarem inférteis. 

O cromossomo X também não é rico em genes, mas sua 
monossomia (45,X; síndrome de Turner) resulta em até 99% 
dos casos em morte intrauterina, certamente por necessidade 
de dose dupla de alguns alelos da região pseudoautossômica, 
incluindo uma proteína ribossômica, além de outros genes 
distribuídos ao longo do cromossomo e que não estão sujei
tos a inativação. A trissomia do X tem poucas consequências -
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fenotípicas, em decorrência da inativação dos cromossomos 
X, deixando ativo apenas um em cada célula. Dissomia do X 
em homens resulta na síndrome de Klinefelter (XXY), com 
defeito na espermatogênese e deficiência intelectual em mais 
da metade dos casos. 

A inativação do X tem efeito nas manifestações clínicas em 
mulheres. Se o produto gênico é difusível e circulante, como os 
fatores de coagulação, as mulheres heterozigotas podem apre
sentar manifestação discreta ou moderada do defeito, quando 
a inativação acomete maior proporção de X normais. Se os pro
dutos são restritos às células, as populações clonais podem ser 
reconhecidas, por exemplo, como placas cutâneas na displasia 
ectodérmica hipoidrótica ou agrupamentos de fibras muscula
res distróficas na distrofia muscular de Duchenne. Além disso, 
algumas mulheres heterozigotas para mutações em genes do 
cromossomo X apresentam sintomas. A explicação mais pro
vável para esse achado é que essas mulheres tenham inativado 
mais frequentemente o alelo normal do que o mutado. A fre
quência de mulheres sintomáticas fica entre 8% e 14% para a 
maioria das doenças estudadas, sugerindo que a presença de 
manifestações correlaciona-se mais com inativação do X do 
que com a simples presença do alelo mutado. Além disso, o 
fenômeno de inativação do X permitiu demonstrar a origem 
clonai das neoplasias, pois tumores em mulheres heterozigotas 
para genes do X expressam somente um alelo, de origem ma
terna ou paterna, de forma estável e sem variação (ver também 
ilhas de GC). 

Embora o número de genes que sofrem marcação pareça 
ser pequeno, são conhecidos exemplos em praticamente todos 
os braços cromossômicos, tendo o fenômeno aplicação clínica. 
A expressão de genes autossômicos em um indivíduo pode de
pender do gênero do genitor. Isso significa que determinados 
genes são expressos apenas a partir do cromossomo recebido 
do pai e outros, apenas do recebido da mãe. Esse fenômeno é 
conhecido como impressão genômica. 

A impressão genômica foi descoberta a partir da observação 
de duas doenças com manifestações clínicas bastante diferen
tes, a síndrome de Prader-Willi (Figura 12.20) e a síndrome 
de Angelman, causadas por deleções da mesma região cro
mossômica: 15qll-ql 3. A síndrome de Prader-Willi (SPW) 
caracteriza-se por obesidade, baixa estatura, deficiência in-
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telectual, mãos e pés pequenos e, se o paciente é do gênero 
masculino, hipogenitalismo. Os pacientes são geralmente afá
veis, mas sujeitos a crises de perda de controle. Já a síndrome 
de Angelman (SA) caracteriza-se por deficiência intelectual, 
ausência de fala, ataxia, crises convulsivas e acessos de r iso 
imotivado. 

O enigma da existência de dois fenótipos diferentes associa
dos a deleção de uma mesma região cromossômica foi resolvi
do com a descoberta de que, quando a deleção cromossômica 
é herdada do pai, produz-se o fenótipo de SPW e, quando a 
perda do material genético envolve o cromossomo transmiti
do pela mãe, o fenótipo é o da SA (Figura 12.21). No entanto, 
nem todos os pacientes com síndromes de Prader-Willi e de 
Angelman apresentam deleções; alguns têm cariótipo aparen
temente normal. Estudos moleculares mostraram que, nesses 
casos, é comum que os dois cromossomos tenham a mesma 
origem parental, isto é, o paciente tem dois cromossomos 15, 
mas os herdou ambos, por exemplo, da sua mãe. Esse fenô
meno é chamado dissomia uniparental. A hipótese mais aceita 
para explicar a sua ocorrência é que esses indivíduos foram 
zigotos trissômicos para o cromossomo 15 e, ao longo do de
senvolvimento inicial, perderam um dos três cromossomos, 
voltando a ser dissômicos. Esse fenômeno é denominado re
cuperação de trissomia e só provoca manifestações se o cro
mossomo em questão tiver uma região sujeita à impressão 
genômica e se os dois cromossomos que ficarem forem do 
mesmo parental. Se o erro que levou à trissomia aconteceu, 
por exemplo, na meiose I materna (também poderia ser na 
meiose paterna), o paciente possui uma cópia do cromossomo 
do avô materno e uma da avó materna, o que recebe a de
nominação heterodissomia uniparental. Se o defeito acontece 
na meiose II, o indivíduo herda do genitor em que ocorreu a 
não disjunção duas cópias idênticas; nesse caso, seriam duas 
cópias do cromossomo do avô materno ou duas do cromos
somo da avó materna, fenômeno descrito como isodissomia 
uniparental. Além de revelarem casos de impressão genômica, 
as isodissomias uniparentais podem levar ao aparecimento de 
doenças de caráter recessivo, já que o indivíduo torna-se ho
mozigoto para todos os genes do cromossomo ou da região 
cromossômica em questão. Um caso muito ilustrativo dessa 
situação foi verificado em uma menina com fibrose cística que 
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Figura 12.20 Síndrome de Prader-Willi. A. Fácies típica de um menino acometido, com 12 anos de idade. B. Mesmo paciente, mostrando obesidade, baixa 
estatura, mãos e pés pequenos. (Cortesia do Prof. Danilo Moretti-Ferreira, Instituto de Biociências, Unesp, Botucatu.) -
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Figura 12.21 A região cromossômica envolvida nas síndromes de Prader-Willi 
e Angelman, em 1 Sq 11-q 13. O gene UBE3A está em negrito por ser o único 
expresso a partir do cromossomo materno. Os demais genes, NECDIN, SNURF, 
SNRPN, PARS e PARI, são expressos apenas a partir do cromossomo paterno. 
IC = centro de impressão; SA SRO = menor deleção encontrada nos pacientes 
com síndrome de Angelman. Mutações nessa região impedem a virada mei
ótica do padrão de impressão de paterno para materno; SPW SRO = menor 
região deletada em pacientes com síndrome de Prader-Willi. Mutações nessa 
região impedem a transição meiótica do padrão de impressão materno para 
o paterno, e vice-versa. 

possuía a mutação ~F508 em dose dupla (homozigota). Sua 
mãe era heterozigota, ou seja, possuía apenas uma mutação 
~F508, e seu pai não possuía nenhuma mutação. Estudos com 
marcadores moleculares do cromossomo 7, no qual se encon
tra a mutação, revelaram que os dois cromossomos 7 da me
nina eram cópias idênticas (isodissomia) do cromossomo 7 da 
mãe, que continha a mutação. 

Todos esses dados sugerem a existência de genes expressos 
apenas a partir do cromossomo de origem paterna e outros 
apenas do cromossomo de origem materna. Essa descoberta 
coloca questões muito interessantes do ponto de vista biológi
co: como a célula identifica o cromossomo que veio do pai e 
o que veio da mãe? De que maneira o padrão de marcação do 
gênero de origem do cromossomo é revertido ao passar pela 
meiose de um indivíduo do gênero oposto? Como funciona 
a regulação da expressão gênica nessas regiões, e qual a base 
molecular da inativação específica de alelos? Quão frequente é 
a impressão genômica? Aos poucos, as respostas a essas ques
tões estão sendo encontradas. 

A base bioquímica da inativação alélica dependente da 
origem parental parece ser metilação de citosinas. A região 
15ql l -ql3 mede cerca de 3 Mb e contém muitos genes (Figura 
12.21). A região pode ser dividida em três sub-regiões, uma 
proximal, contendo genes expressos a partir do cromossomo 
paterno, uma central, onde existem os genes de origem ma
terna, e uma distal, cujos genes não estão sujeitos a impressão 
genômica. Mutações pontuais foram descobertas em um dos 
genes da ubiquitina 3A (UBE3A), na região expressa a partir 
do cromossomo materno; portanto, este parece ser o gene cau
sador da síndrome de Angelman. A UBE3A é expressa a par
tir dos dois cromossomos em fibroblastos e linfoblastos, mas 
sujeita a impressão genômica em outros tecidos. Mutações 
pontuais nunca foram identificadas em nenhum dos genes da 
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região expressa a partir do cromossomo paterno; portanto, é 
possível que as manifestações clínicas na síndrome de Prader
Willi resultem da perda de atividade de um conjunto de genes 
e não de um único, constituindo-se assim uma síndrome de 
genes contíguos. 

O estudo de deleções pequenas permite definir a chamada 
região mínima de sobreposição (smallest region of overlap -
SRO), que corresponde ao menor intervalo deletado. Em todos 
os casos da síndrome de Prader-Willi, há perda de pelo menos 
parte da região 5' do gene SNRPN (small nuclear ribonucleo
protein N). Esse gene codifica uma proteína que faz parte do 
complexo RNA-proteína responsável pela excisão de íntrons. 
Acredita-se que esse defeito acarrete deficiência de algumas 
proteínas hipotalãmicas. 

Quando um indivíduo do gênero masculino transmite o 
cromossomo que herdou da sua mãe, é necessário transformá
lo para o padrão paterno (mat ~ pat). Quando uma mulher 
transmite o cromossomo que herdou do seu pai, precisa trans
formá-lo em materno (pat ~ mat). Esse processo ocorre duran
te a formação das gônadas, no desenvolvimento embrionário, 
ou seja, o padrão de impressão de um gameta é estabelecido Ili 
quando o indivíduo que produzir esse gameta está sendo gesta- lil 
do, portanto, no útero da avó. Desta forma, pode-se supor que o 
metabolismo da avó materna acabe influenciando o funciona-
mento das regiões sujeitas à impressão genômica em seus netos 
e netas. A análise de pequenas deteções levou à identificação do 
centro que regula a impressão genômica (Figura 12.21). 

O estudo de raras famílias portadoras de mutações no cen
tro de impressão levanta a hipótese interessante sobre o seu 
funcionamento. Tais mutações impedem a troca do padrão 
de impressão e, portanto, só resultam em manifestação clíni
ca na prole quando o genitor é do gênero oposto ao padrão 
de impressão do cromossomo que está transmitindo. Se uma 
mulher é portadora de uma mutação no centro de impressão e 
a transmite para seus filhos, os filhos de suas filhas serão nor
mais, enquanto aproximadamente metade dos filhos de seus 
filhos, que receberem o cromossomo em que a troca de padrão 
de impressão não funciona, terá a síndrome de Prader-Willi. 

Há outros exemplos de impressão genômica, incluindo a 
síndrome de Beckwith-Wiedemann, de transmissão materna, 
e paragangliomas hereditários, de transmissão paterna. 

Modelo de efeito de dose I Doença de Charcot-Marie-Tooth 
A doença de Charcot-Marie-Tooth (CMT) é a neuropa

tia periférica hereditária mais comum, acometendo cerca de 
1:2.500 indivíduos. A maioria dos casos de CMTlA é causada 
por mutações em PMP22. A PMP22 (peripheral myelin protein-
22) é uma proteína de membrana expressa abundantemente 
no sistema nervoso periférico. Mutações no gene da PMP22 
podem causar 3 doenças distintas: (a) doença de Charcot
Marie-Tooth, tipo lA ( CMTlA); (b) neuropatia hereditária 
com paralisias de pressão (NHPP); (c) doença de Déjérine
Sottas (DDS). O gene da PMP22 localiza-se no cromossomo 
17pll.2, em uma região com cerca de 1,5 Mb, que é sujeita a 
duplicações e a deleções. Quando ocorre duplicação, resultan
do em três cópias funcionais do gene, o indivíduo apresenta 
a doença de Charcot-Marie-Tooth l A. Já o portador de uma 
deteção nessa região, isto é, aquele que tem apenas uma cópia 
do gene da PMP22, apresenta a neuropatia hereditária com 
paralisias de pressão. As pessoas que têm mutações de pon
to nesse mesmo gene apresentam a neuropatia hipertrófica 
ou doença de Déjérine-Sottas (Quadro 12.6 e Figura 12.22). 
:É interessante que essas doenças têm fenótipos semelhantes, 
ou seja, tanto o ganho quanto a perda de função levam a um 
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Figura 12.22 O gene da PMP22 <,per,pheral myelin protein-22) situa-se em região sujeita a duplicação segmentar. O número de cópias normal é uma por cro 
mossomo. Havendo duplicação segmentar em um cromossomo, o indivíduo tem a doença de Charcot-Marie-Tooth tipo 1 A (CMTl A- A); quando há deleção, 
o fenótipo é da neuropatia hereditária com paralisias de pressão (NHPP - B); se o numero de cópias é normal mas existe mutação em uma ou ambas as cópias, 
o quadro clínico é da doença de Déjérine-Sottas (DOS C). 

Quadro 12.6 Espectro de doenças com mutações no gene da PMP22 

Charcot- Neuropatia 
Marie- hereditária com Doença de 
Tooth 1A paralisias de pressão Oéjérine-Sottas 

Idade de início 12 anos 15 a 20 anos Muito variada 

Manifestações Neuropatia Pés cavos, escoliose, Nistagmo, fraqueza 
clínicas periférica surdez muscular generalizada, 
principais atrofia muscular, 

fasciculações, alterações 
sensoriais distais, pés 
cavos, cifoescoliose 

Especificidades Paralisias Períodos de exacerbação e 
desencadeadas por remissão; alargamento 
fatores mecânicos, das raízes nervosas; 
natureza episódica; envolvimento dos 
mulheres são nervos cranianos e 
menos afetadas espinhais à mielografia 

Mecanismo de AD AD AD.AR 
herança 

Genes PMPll, PMPll PMPll, MPZ, PRX, ERGl 
causadores MPZ, PRX 

AD= autossômica dominante; AR = autossômica recessiva. 

quadro de neuropatia desmielinizante. Supõe-se que a diferen
ça de manifestações clínicas seja devida a um balanço anormal 
nos componentes da mielina. Por outro lado, as doenças de 
Charcot-Marie-Tooth lA e de Déjérine-Sottas apresentam he
terogeneidade de locos; ambas podem ser causadas por muta
ções em outros genes (p. ex., MP2 e PRX). Em cerca de 10% 
ou mais das famíl ias com CMTl A, a doença é causada por 
duplicações de novo, a maioria delas de origem paterna. 

Modelo de efeito de posição I Distrofia muscular 
facioescapuloumeral 

A expressão gênica não ocorre de manei ra homogênea ao 
longo dos cromossomos, parecendo estar suprimida próximo 
do centrômero, dos telômeros ou de grandes blocos hetero
cromáticos. Um exemplo de doença provocada por alteração 
na posição do gene no cromossomo é a distrofia muscular fa
cioescapuloumeral. O gene foi mapeado próximo ao telômero 
do braço longo do cromossomo 4, e a doença é provocada por 
diminuição do tamanho de uma repetição (D4Z4) que separa 
o gene do telômero. D4Z4 é uma repetição de um monômero 

de 3,2 kb, normalmente hipermetilada. Em pessoas normais, 
a região coberta pela repetição é maior do que 30 kb, ao pas
so que, nos afetados, fica entre 14 e 28 kb (Figura 12.23). 
Normalmente, D4Z4 é hipermetilada, levando a inativação 
do gene DUX4, que é ligado a ela. Nas pessoas com distro
fia muscular facioescapuloumeral, DUX4 está hipometilado 
e, portanto, ativo. DUX4 regula outros genes, que poderiam 
estar implicados no processo. Além disto, outros genes na 
região também têm seu estado fu ncional afetado pelo encur
tamento da repetição. Estudos recentes, entretanto, sugerem 
que a redução do tamanho da repetição talvez seja apenas um 
dos componentes da d istrofia muscular facioescapuloumeral. 
Como se trata de uma região que apresenta muitos polimorfis
mos, o significado dos achados já descritos não é claro. 

Herança monogênica e multifatorial 
A expressão herança multifatorial aplica-se a característi

cas ou condições clínicas que apresentam segregação de modo 
diferente do padrão mendeliano; as características podem ter 
variação contínua na população, como estatura, ou descontí
nua, como malformações congênitas. 

Alelo normal 

Gene 
FEU 

\ 
Telõ mero 

16 

15.3 
151 
14 
13 
12 

12 

13 

2 1 

22 
24 

26 

27 

16 

15.3 Alelo causador da 
15.1 distrofia muscular 
14 
13 facioescapulo umeral 
12 

12 

13 

21 

22 
24 

26 

27 

28 

31.1/ 31.3 
32 33 
34 

3S 
A redução do número 

- subtelomérica 
aproxima o gene do 
telõmero, causando 
sua inativação 

Figura 12.23 Uma repetição separa o gene da distrofia muscular facioesca
puloumeral do telômero. Quando há diminuição no número de cópias da 
repetição, o gene FEV é inativado pela proximidade com o telômero. 



Distúrbios ou doenças com herança multifatorial são mais 
frequentes do que monogênicos. O conceito de multifatorial 
implica a concomitância de diversos fatores genéticos e múlti
plos fatores ambientais. Os graus e os tipos de interação geno
ma-ambiente e os erros de medida são de detecção mais difícil. 

Por definição, nas doenças multifatoriais estão envolvidos 
diversos genes. A contribuição de cada alelo varia de um in
divíduo para out ro, ou seja, depende do genoma em que esse 
alelo está inserido, mas também de outros fatores biológicos 
mais gerais, como gênero ou idade, além da influência am
biental. Como os alelos presentes refletem a história evolutiva 
de cada população, o mesmo fenótipo pode ter bases biológi
cas distintas em povos diferentes. Além disso, pacientes com 
um mesmo fenótipo complexo, como um tipo de câncer, por 
exemplo, podem apresentá-lo em função de predisposição 
conferida por diferentes conjuntos de genes. 

O estudo das doenças monogênicas ajuda a compreender o 
que acontece nas multifatoriais. Afinal, os alelos que compõem 
as bases genéticas das características complexas também po
dem apresentar dominância, epistasia, estar sujeitos a impres
são genômica, penetrância incompleta, expressividade variável, 
heterogeneidade de !ocos ou alélica, mutação, além de todas as 
in terações existentes entre as moléculas de um organismo. 

Componente multifatorial nas doenças monogênicas 
Uma das contribuições importantes da pesquisa básica para 

a compreensão das doenças monogênicas é no entendimento 
das fontes de variação nas manifestações clínicas e na respos
ta terapêutica. A fenilcetonúria sempre foi considerada um 
exemplo clássico de uma doença genética simples. Entretanto, 
um olhar atento aos diversos níveis de caracter ização dos fe
nótipos que constituem a doença põe em evidência uma com
plexidade inesperada. 

O termo hiperfenilalaninemia (HPA) engloba todas as con
dições clínicas em que existem níveis anormalmente altos de 
fenilalan ina. Na maioria das vezes, o defeito reside na enzima 
responsável pela conversão da fenilalanina em tirosina, a fe
nilalanina hidroxilase (PAH). Cerca de 2% dos pacientes com 
hiperfenilalaninemia apresentam defeitos na síntese ou na re
generação da tetraidrobiopterina, que é cofator da fenilalanina 
h idroxilase. Fenilcetonúria (PKU) sign ifica hiperfenilalanine
mia causada por deficiência da fenilalanina hidroxilase com 
manifestações clínicas que necessitam intervenção. O trata
mento da PKU consiste em dieta restrita em proteínas, suple
mentada por uma mistura de aminoácidos sem fenilalanina, 
além de vitaminas e sais minerais. O início da dieta nas pri
meiras semanas de vida permite prevenção do retardo mental, 
uma das repercussões mais graves da doença. Por isso, a fenil
cetonúria tem sido alvo constante dos programas de triagem 
neonatal, o que levou ao acúmulo de uma quantidade relativa
mente grande de informações sobre a doença. Com padrão de 
herança autossômico recessivo e incidência média de 1:10.000 
em populações caucasianas (l:20.000 em Minas Gerais), a 
fenilcetonúria apresenta variação quanto ao nível de retardo 
mental nos pacientes não tratados, à presença de epilepsia, aos 
níveis séricos de fenilalanina antes da introdução da dieta, à 
resposta à sobrecarga de fenilalanina e à própria d ieta. 

O genótipo no loco da fenilalanina hidroxilase é o prin
cipal determinante dos n íveis plasmáticos de fen ilalanina e, 
consequentemente, da variação fenotípica. Mais de 530 muta
ções já foram descritas nesse gene, e, portanto, a maioria dos 
pacientes é heterozigota composta. Muitos genótipos são ra
ros, e, em função disso, as correlações fenótipo-genótipo são 
difíceis de estabelecer. Outra fonte de variação fenotípica é a 
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tetraidrobiopterina, que é cofator também das enzimas lirosi
na hidroxilase, triptofano hidroxilase e óxido nítrico sinteta
se. Portanto, tanto a fenilalanina quanto a tetraidrobiopterina 
ocupam papéis centrais no metabolismo, participando uma ou 
outra na síntese de tirosina, serotonina, dopamina, adrenalina, 
noradrenalina, melanina, melatonina, óxido nítrico e hormô
nios tireóideos, tri-iodotironina e tiroxina (Figura 12.24). 

Há ainda outros fatores que podem contribuir para a varia-
ção fenotípica encontrada na fenilcetonúria, como diferenças 
individuais em outros níveis de processamento da fenilalani-
na, absorção intestinal, captação hepática, incorporação em 
proteínas e transporte através da barreira hematoencefálica. 
As fontes de variação incluem ainda o estado metabólico, 
como o relacionado ao crescimento, exercícios, febre, infec-
ções e gravidez. À medida que a compreensão sobre as fontes 
de variação fenotípica na doença se amplia, outras possibilida-
des de abordagem terapêutica têm sido propostas. Uma delas 
teve por base a observação de que a fenilalanina, assim como 
os demais aminoácidos grandes, neutros ou hidrofóbicos (ar
ginina, histidina, isoleucina, leucina, metionina, tirosina, tre
onina, triptofano e valina), é transportada através da barreira li 
hematoencefálica pelo mesmo receptor. Como este tem maior 
afinidade pela fen ilalanina, aumento desse aminoácido leva a 
redução dos níveis intraencefálicos dos demais. Dessa manei-
ra, a síntese de neurotransmissores que possuem algum des-
ses aminoácidos como precursores, como a serotonina, assim 
como a síntese proteica cerebral, fica prejudicada (Figura 
12.25). Com base nesse fenômeno, tem sido proposto que tais 

[ Fenllalanina ) 

PAH ~ BH4 

Fumarato .L.....- Tirosina 

'"~'º/ ~ 
Tri-iodotironina (T3) Dopamina 

r;,o,;oa(T4) / ~ 

Noradrenalina Melanina 

~ 
Adrenalina 

Triptofano J r Arginina ) 

BH4 ~T,H BH4~NOS 

Serotonina NO 

Figura 12.24 Papel da fenilalanina e da BH4 no metabolismo. Uma ou ou
tra está envolvida diretamente na síntese de tirosina, dopamina, serotonina 
e óxido nítrico. Além disso, participam das vias metabólicas que originam 
adrenalina, noradrenalina, melanina, tri-iodotironina (T3) e tiroxina (T 4), entre 
outras. PAH = fenilalanina hidroxilase; BH4 = tetraidrobiopterina; TirH = tirosina 
hidroxilase; TrH = triptofano hidroxilase; NOS = sintetase do óxido nítrico; NO 
= óxido nítrico. 
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Figura 12.25 Os aminoácidos tirosina, triptofano, metionina, isoleucina, tre
onina, valina, Jeucina, histidina, arginina e fenilalanina (AaRRF, aminoácidos 
relacionados com o receptor da fenilalanina, aqui representados apenas al
guns) cruzam a barreira hematoencefálica por meio de um receptor comum, 
que tem mais afinidade pela fenilalanina. Consequentemente, os níveis intra
encefálicos de fenilalanina em indivíduos com PKU são ainda mais altos do 
que no sangue. 

aminoácidos, particularmente tirosina e triptofano, sejam su
plementados em doses mais altas do que o usual em pacientes 
com fenilcetonúria. 

Certos pacientes com deficiência de fenilalanina hidroxi
lase apresentam melhora clínica quando recebem tetraidro
biopterina. É possível que a suplementação do cofator induza 
maior atividade da enzima, já que os efeitos benéficos ocorrem 
em indivíduos que têm alguma atividade residual da fenilala
nina hidroxilase. 

Tanto a associação da tetraidrobiopterina quanto a suple
mentação com doses mais altas dos aminoácidos do grupo 
relacionado ao receptor da fenilalanina permitem aos pacien
tes com fenilcetonúria uma dieta bem menos restrita do que a 
usual. Há relato de melhora da depressão em pacientes com fe
nilcetonúria com ambas as estratégias terapêuticas. Esse acha
do aguarda confirmação, já que o número de casos estudados 
até o momento é pequeno. 

O componente multifatorial na variação fenotípica da fe
nilcetonúria está resumido na Figura 12.26. A melhor com
preensão das fontes de variação fenotípica começa a apontar 
algum grau de personalização no tratamento da doença, ou 
seja, torna-se possível vislumbrar que, aos poucos, é possí
vel escolher esquemas terapêuticos mais bem adaptados para 
cada paciente. 

Componente monogênico nas doenças multifatoriais 
À medida que cresce a expectativa de vida da população, 

aumenta a frequência de enfermidades associadas ao envelhe
cimento. Três doenças atingem frequências particularmen
te altas: câncer, doença de Alzheimer e degeneração macu
lar relacionada à idade. A seguir será discutida a doença de 
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Figura 12.26 Fontes de variação fenotípica na fenilcetonúria. HPNPKU = hi
perfenilalaninemia/fenilcetonúria; BH4 = tetraidrobiopterina. 

Alzheimer, o que se justifica não só pela elevada prevalência 
como também pela riqueza como modelo de doença multifa
torial que ela oferece. 

Doença de Alzheimer 
A doença de Alzheimer (DA) acomete cerca de 1 a 5% das 

pessoas antes dos 65 anos e de 20 a 40% após os 85 anos, 
gerando estimativas de gastos de 40 a 100 bilhões de dólares 
por ano nos EUA. A doença começa com perda da memória 
recente e evolui com disfunções cognitivas e emocionais mais 
amplas. Alterações sensoriais e motoras são raras. O processo 
patológico caracteriza-se por degeneração e morte progressi
va de neurônios do hipocampo, prosencéfalo basal e córtex 
associativo posterior, regiões envolvidas com aprendizado, 
memória e comportamentos emocionais. Os achados obtidos 
por ressonância nuclear magnética funcional permitem esta
belecer o diagnóstico de DA com uma margem de certeza de 
aproximadamente 95%. Entretanto, o diagnóstico definitivo 
depende do estudo anatomopatológico do cérebro e é base
ado na tríade clássica: (1) placas senis contendo ~-amiloide; 
(2) emaranhados neurofibrilares, contendo a proteína tau; 
(3) perda neuronal no hipocampo e em áreas corticais e sub
corticais. 

Algumas características da DA dificultam a análise ge
nética: início tardio, alta frequência, diagnóstico diferencial 
difícil e heterogeneidade genética. Estudos de familias aco
metidas permitiram a identificação de duas formas clínicas 
da doença: (a) a forma precoce começa antes de 65 anos de 
idade, corresponde a cerca de 10% dos casos e tem herança 
autossômica dominante; alguns casos são esporádicos; (b) a 
forma de início tardio manifesta-se após 65 anos e pode ser 
familiai ou esporádica. Na DA de início tardio familia!, o 
risco de desenvolvimento da doença ao longo da vida, para 
filhos de afetados, é de 85%. Esse r isco é superior ao espe
rado em caso de doença autossômica dominante e poderia 
ser explicado por cossegregação dentro dessas familias de 
dois ou mais alelos dominantes ou por herança multifatorial 
com alelos predisponentes altamente prevalentes, ou ambos. 
Alguns estudos identificam como melhores modelos herança 
autossômica dominante em mulheres e multifatorial em ho
mens. Outro modelo proposto foi o autossômico dominante 
com penetrância completa em mulheres e de cerca de 62 a 
65% em homens. 



A evolução da doença na forma precoce tende a ser mais 
rápida. A forma tardia dura entre 5 e 15 anos. A expectativa 
média de vida após o diagnóstico é estimad a em 4,2 anos para 
homens e 5,7 anos para mulheres. A evolução mais rápida em 
homens é condizente com herança multifatorial. Uma vez que 
o gênero de maior ocorrência geral é o feminino, homens afe
tados precisam ter mais alelos predisponentes e, consequente
mente, têm doença mais grave. 

O evento primário que parece desencadear a degeneração 
e a morte neuronal é o aumento da produção e a agregação de 
P-amiloide (P-A), que é tóxico para os neurônios. Ao mesmo 
tempo, são gerados radicais livres capazes de peroxidar mem
branas e de interferir na função de transportadores transmem
branosos de íons e glicose, o que torna os neurônios mais sen
síveis a exotoxicidade e a apoptose. 

P-amiloide é produzido a partir da proteína precursora do 
amiloide (APP). Esta, que é uma proteína transmembrano
sa, pode ser clivada por três tipos de secretases (a., p e y). A 
a.-secretase cliva a molécula logo no início da porção extrace
lular da APP; o fragmento gerado é solúvel e não forma P-A. 
A P-secretase cliva a APP um pouco acima da membrana cito
plasmática, liberando um fragmento também solúvel, ficando 
o restante da molécula preso à membrana da célula. Se esta 
parte da APP sofre ação da y-secretase, libera-se um fragmen
to de 40 ou 42 aminóacidos (AP40 ou AP42), que se agrega e 
forma os depósitos de P-A (Figura 12.27). 

Pré-senilinas I e 2 (PSI e PS2) e outras moléculas (APHIA, 
APHlB, PEN, nicast rina) são componentes da y-secretase; 
PSI e PS2 foram identificadas por meio de clonagem posicio
nal em familias com DA de início precoce. Estudos nessas fa
mílias mostraram que a DA associa-se a mutações nos genes 
de APP, de PSI ou de PS2 (50 a 70% dos casos em PSl, cerca 
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de I5% em APP e mais raramente em PS2). Portanto, a DA 
de início precoce tem um componente monogênico. A con
tribuição dessas mutações varia conforme a população. Em 
alguns estudos, mutações em APP, PS1 e PS2 explicam apenas 
50% da DA de início precoce. A penetrância das mutações em 
APP e PS1 em pacientes com mais de 61 anos é muito baixa, e, 
consequentemente, esses genes pouco contribuem para a DA 
de início tardio. 

A PSl está envolvida na clivagem de outras proteínas, 
como o receptor Notch, que participa em importantes passos 
decisórios do desenvolvimento. Mutações em PSl de D. me
lanogaster in ibem a transdução de sinais via Notch, levando a 
um mutante letal caracterizado por distúrbios da organização 
neuronal. Dois ligantes de Notch são clivados pela y-secretase 
e, possivelmente, atuam como fatores de transcrição. Além 
disso, a PSl forma complexos com o sistema caderina/cateni
na, aumentando a ligação célula-célula nas junções sinápticas. 
Camundongos sem o gene (knock-out) para PSl, tratados com 
a administração de PSl no sistema nervoso, desenvolvem cân
cer de pele, sugerindo que a PSI participa na modulação de 
outras vias de transdução de sinais. Diversos outros ligantes de • 
PSl têm sido identificados, indicando novas funções no SNC 
e fora dele. 

PS I e PS2 diferem quanto ao momento de expressão. Os 
níveis de PSI são altos na vida intrauterina, decrescendo após 
o nascimento, quando se elevam os de PS2. Enquanto muta
ções em PS1 na DA acarretam ganho de função, ou seja, ace
leram a produção da P-A, os níveis de PS2 estão diminuídos. 
Parece que inibição do metabolismo de energia em resposta ao 
processo patológico diminuiria os níveis de PS2. Além dessas 
anormalidades, alterações em outras moléculas estão envolvi
das na DA, conforme comentado a seguir. 

!}-secretas e 

APP 

Insolúvel 

Agregado 
~-amiloide 

y-secretase 

figura 12.27 Processamento da proteína precursora do amiloide (APP) e seu papel na doença de Alzheimer. O ~-amiloide origina-se da APP. proteína transmem
branosa que sofre clivagem por três enzimas (a, ~ e y-secretases). A a-secretase corta a APP logo acima da membrana citoplasmática, gerando um fragmento 
solúvel (não se agrega para formar ~-amiloide). A ~-secretase cliva a APP um pouco acima da membrana citoplasmática, produzindo um fragmento também 
solúvel; com isso, permanecem uma porção extracitoplasmática, a região intra membranosa e a parte intracitoplasmática da molécula. O sítio de clivagem da 
y-secretase é a região intramembranosa da APP. Se a y-secretase atua após a ação da ~-secretase, forma-se um fragmento de 40 ou 42 aminoácidos (A~40 ou 
A~ 2), o qual se agrega e forma os depósitos de ~-amiloide. -
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.. Genes determinantes versus genes predisponentes. Muta
ções em APP, PS1 e PS2 em pacientes com DA de início pre
coce são consideradas determinantes, ou seja, as pessoas que 
possuem esses alelos desenvolverão a doença. Na DA de início 
tardio, os genes predisponentes associam-se a graus variados 
de suscetibilidade. O principal gene predisponente parece ser o 
da apolipoproteína E (Apo E), a qual faz parte da li poproteína 
de densidade muito baixa (VLDL). Os lipídeos ligados à Apo 
E entram nas células através de receptores da lipoproteína de 
baixa densidade (LDL) e outros receptores. A Apo E tem três 
alelos q ue diferem entre si por substituições de aminoácidos 
nas posições 11 2 e 158 (Figura 12.28). Apoi::3 é o alelo mais 
prevalente em caucasoides, sendo os demais considerados va
rian tes. O alelo Apoi::4 apresenta ligação normal ao receptor, 
mas está associado a altos níveis plasmáticos de colesterol e 
LDL. Já o alelo Apoi::2 liga-se pouco ao receptor. O genótipo 
Apoi::2/Apoc2 é o mais comumente associado à hiperlipopro
teinemia do tipo III. A Apo E é expressa em maiores quanti
dades no fígado e no cérebro, e é a principal apolipoproteína 
do liquor. 

O alelo Apoi::4 está associado à DA de início tardio fami
liai ou esporádica, à esporádica de início precoce e à familia! 
sem mutações em APP ou em pré-senilinas. Em populações 
caucasoides, parece que contribui com até 50% da suscetibi
lidade para DA. Já os dados em afro-americanos e em latino
americanos residentes nos EUA são conflitantes, pela menor 
contr ibuição do alelo Apoi::4. 

Cada alelo Apoi::4 contr ibui antecipando a idade de início 
em seis a oito anos, quando comparado aos alelos Apoi::3, en 
quanto cada a lelo Apoi::2 atrasa o início da doença em seis a 
oito anos. Portanto, o alelo Apoi::2 é um "fator de proteção" 
genético. Admite-se que o produto do alelo Apoc4 acelere a 
deposição de P-A. Entretanto, muitos dos indivíduos que pos
suem Apoc4 não desenvolvem a doença, e cerca de 50% da
queles com DA não possuem esse alelo. Portanto, a genotipa
gem não deve ser usada como preditiva, mas apenas como um 
dado de laboratório em pacientes que já têm manifestações 
clínicas da doença. Uma vez desencadeado o processo, a mor
te neuronal ocorre por uma série de mecanismos, envolvendo 
alteração na homeostase de Ca++, estresse oxidativo, excitoto
xicidade, depleção de energia, inflamação e apoptose. 

" Proteína tau. Durante muitos anos discu tiu-se qual se
ria o achado morfológico inicial da doença, se o encontro 
de depósitos neurofibrilares da proteína tau ou as placas de 
P-A. Os principais a rgumentos que favorecem a cascata da 
P-A surgiram com a descoberta de que mutações nos genes 
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Figura 12.28 Os alelos da apolipoproteína E diferem entre si apenas pelos 
aminoácidos nas posições 11 2 e 158. -

de APP, PSI e PS2 levam à DA. Os argumentos a favo r da 
proteína tau são que a concentração de emaranhados à ne
crópsia correlaciona-se melhor com a gravidade da DA do 
que a quan tidade de placas. Além disso, alguns pacientes têm 
demência frontotemporal sem placas de P-A. A proteína tau 
é uma proteína do citoesqueleto que regula a polimerização 
de microtúbulos. Estudos em camundongos transgênicos que 
têm mutação cm tau e que superexpressam APP trouxeram 
resultados interessantes sobre a interação dessas proteínas. 
Animais duplo-mutantes têm mais emaranhados neurofibri
lares, e estes aparecem em mais regiões do que em camundon
gos mutantes apenas para tau. Isso sugere que a P-A também 
esteja envolvida na formação de emaranhados. Já camundon
gos knock-out que superexpressam P-A têm manifestações 
neurológicas semelhantes às da DA antes mesmo de ter as pla
cas. Além disso, os níveis de P-A42 e as protofibrilas surgem 
como manifestação inicial da doença. A placa seria apenas a 
"lápide" do neurôn io. 

" pS3. A apoptose é vista como o modo limpo de a célu
la morrer, porque não tem efeito negativo sobre as células em 
volta, não provocando reação inflamatória. A senescência re
plicativa, ou seja, a parada de proliferação de células em cul
tura, tem sido estudada como modelo de envelhecimento; na 
senescência celular, há redução na atividade de p53. Não está 
claro, porém, quais processos estão envolvidos nesse processo 
(sobre o papel da p53 nas células, ver Capítulo 10). Foi pro
posto que modificações após a sua sín tese alteram a ação da 
p53 nessas células, envolvendo sua estabilidade. Quando a ex
pressão de p53 é estimulada, as células em cultura recuperam a 
capacidade de entrar em apoptose, sugerindo que as rotas me
tabólicas na sequência da p53 estejam íntegras nas células em 
senescência. Na DA, haveria perda da capacidade da célula de 
entrar em apoptose dependente de p53 e, consequentemente, 
ocorreria necrose. Segundo alguns estudos, o desenvolvimento 
de DA seria potencializado por alelos menos eficientes de p53. 

" Outros fatores de risco genético. O risco de desenvolver DA 
dobra quando existem altos níveis de homocisteína plasmáti
ca. A menopausa é fa tor predisponente da DA, pois os estró
genos retardam o início e diminuem a progressão da doença. 
Também há interação entre o receptor de estrógenos e a Apo 
E. Foi estimado que a frequência de DA em m ulheres Apoi::4/ 
i::4 é sete vezes maior conforme os alelos dos receptores de es
t rógenos presentes. H ipertensão arterial sistêmica e h iperco
lesterolem ia são fatores predisponentes, independentemente 
d os alelos Apo E. 

Não há ainda explicação clara para outras associações. A 
frequência de distúrbios da função tireoidiana é o dobro em 
mulheres com DA. Em pacientes com DA, inclusive na for
ma esporádica, que possuem a forma mutante da ubiquitina 
UBB+l , há acúmulo de cadeias de poli-UBB+l nos depósitos 
proteicos cerebrais, com agravamento das lesões. Embora seja 
muito difundido que compostos reativos de oxigênio ou de 
nitrogênio gerados no estresse oxidativo sejam componentes 
importantes na patogênese da DA, os resultados sobre a con
tribuição de mutações no genoma mitocondrial não são intei 
ramente consistentes com os mecanismos propostos. 

Além dos genes comentados anteriormente, pode haver 
outros com contribuição menor. Até o momento, polimorfis
mos em 68 genes já foram implicados na DA, devendo esse 
número crescer em razão de estudos funcionais dos genes já 
identificados de mapeamento genético baseado em t riagem 
genômica e, particularmente, de investigações da genética do 
envelhecimento em modelos animais. 



~ Fatores ambientais. A quantidade de calorias ingerida pa
rece ser um dos fatores importantes no aparecimento da DA. 
Os resultados são particularmente convincentes em modelos 
animais, como em camundongos knock-out para o gene da 
pré-senilina 1. Aparentemente, restrição calórica não é apenas 
neuroprotetora, mas induz divisão de células- tronco neurais, 
podendo contribuir para a recuperação de danos. Não está 
claro se restrição calórica traz algum benefício depois de ins
taladas as manifestações clínicas. 

Terapia de reposição hormonal em mulheres diminui a fre
quência de DA e a velocidade de sua progressão. A proteção 
pode envolver o seu efeito antioxidante ou um efeito direto 
nuclear, porque polimorfismos no receptor de estrógenos 
estão associados a aumento do risco de DA e da doença de 
Parkinson com demência, mas não da doença de Parkinson 
simples nem em controles. As vitaminas B6, B12 e E, flavonoi
des e agentes antioxidantes em geral têm efeito protetor. 

Boxeadores apresentam alta frequência da doença de Par
kinson e da doença de Alzheimer. O risco de desenvolver DA 
e a idade de seu início dependem dos alelos da Apo E. 
Boxeadores homozigo tos para o alelo Apoe4 têm risco de cer
ca de 100% de desenvolver a doença, que começa por volta 
dos 40 anos. Resta a pergunta: o fator ambiental (traumatismo 
repetido) é a causa ou o desencadeante? 

~ Questões biofilosóficas. A tríade de achados anatomopa
tológicos característica da DA está presente, em alguns pa
cientes, décadas antes do início da doença. O que desencadeia 
o aparecimento dos sintomas? Haveria algum limite a partir 
do qual perda neuronal provoca sintomas? Na doença de 
Parkinson, por exemplo, estima-se que os sintomas comecem 
quando a perda neuronal atinge 80%. Há um limite funcional 
semelhante na DA? Há outros mecan ismos envolvidos? 

Outras questões também parecem relevantes. Por que ale
los deletérios atingiram frequências tão altas na população? 
Supõe-se que esses alelos tenham escapado à seleção, pois as 
manifestações só surgem após o período reprodutivo. Será que 
tais alelos são benéficos mais cedo na vida e por isso as fre
quências observadas são tão altas, ou terão sido acumulados 
por alguma vantagem seletiva no passado? A perda de função 
observada na DA é parte do processo de envelhecimento nor
mal? Existe um programa genético de envelhecimento e morte 
do organismo ou a DA é alteração secundária a dificuldade 
de manutenção de um sistema muito complexo? Resultados 
interessantes têm surgido em estudos de centuagenários. A 
análise de curvas de mortalidade nesses individuos sugere que 
a expectativa de vida da espécie seja de 150 anos e não 120, 
como se acreditava anteriormente. Por volta dos 105 anos, a 
prevalência de DA se aproxim a de 100%. Será que existe enve
lhecimento sem DA, ou se vivermos bastante todos a teremos? 
Indivíduos com mais de 90 anos sem DA têm fatores de pro
teção? É possível que sim, uma vez que a incidência da doença 
em fam iliares de indivíduos que se mantêm saudáveis após os 
90 anos é menor do que na população em geral. 

• Interação genética-ambiente I Farmacogenética 
Reações adversas a fármacos são questão muito importante 

no mundo todo. Nos EUA, custam 100 bilhões de dólares, cau
sam 100.000 mortes e são responsáveis por 7% de todas as in
ternações a cada ano. A maioria das substâncias químicas que 
penetram no organismo sofre algum tipo de processamento 
por enzimas da família P450 ou CYP. Em humanos, essa famí
lia é formada por 57 genes e 58 pseudogenes; a maioria deles 
apresenta alelos variantes. O sistema da P450 está envolvido 
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no metabolismo de compostos exógenos, desde componentes 
de plantas e animais que constituem nossa alimentação até 
subprodutos da sociedade industrial, sob a forma de poluen
tes, passando pelos diversos compostos químicos sintéticos de 
uso em saúde. As principais fw1ções das enzimas da família 
P450 estão resumidas no Quadro 12.7. 

A maioria dos genes envolvidos no processamento de xe
nocompostos orgânicos pertence às famílias: (1) CYPIA e 
CYPlB, cujos produtos metabolizam hidrocarbonetos poli
cícl icos e nitrosaminas; (2) CYP2A a CYP2H, que processam 
medicamentos, álcool e esteroides; (3) CYP3A , que metabol iza 
fármacos, antibióticos e tlavonoides. Em termos de substra
tos, as proteínas codificadas pelos genes P450 são caracteris
ticamente "promíscuas", pois cada uma pode assumir diversas 
funções. Os genes CYP2C9, CYP2Cl 9 e CYP2D6, por exemplo, 
são bastante polimórficos e estão envolvidos em cerca de 40% 
do metabolismo de fármacos. Em alguns casos, a taxa de me
tabolização dependente do a]elo desviante pode ser até 1.000 
vezes menor do que a do alelo normal, embora na maioria das 
vezes as variações se situem em uma faixa de 10 a 20 vezes, o 
que é suficiente para tornar o estabelecimento das dosagens • 
de medicamentos um procedimento bastante complexo. Na 
população europeia, por exemplo, cerca de 20 a 30% dos in
divíduos têm deleção ou duplicação do CYP2D6. Aqueles com 
deleção metabolizam lentamente, atingem níveis séricos muito 
altos com as doses usuais, estão em risco de reações adversas e 
não respondem a determinados medicamentos. Já os metabo
lizadores rápidos podem não responder a fá rmacos porque os 
processam muito rapidamente. O efeito dessas alterações varia 
conforme o composto químico. 

Muitos compostos que causam dano ao DNA também são 
processados por produtos desses genes. Se uma população está 
exposta a um determinado agente mutagênico cuja ativação 
depende do sistema P450, o dano varia entre os indivíduos de 
acordo com os aJelos que possuem. Um indivíduo portador 
de um genótipo ativador rápido apresenta, pouco tempo após 
exposição, altas taxas do composto ativo em seu organismo, 
enquanto os ativadores lentos têm níveis mais baixos dos pro
dutos. Após a primeira etapa de ativação dos fármacos, sua 
desintoxicação também é coordenada por produtos gênicos, 
alguns do próprio sistema P450. Esses genes também apre
sentam variação na população. Por tudo isso, o efeito da ex
posição de uma população a um determinado xenocomposto 
apresenta variação contínua. 

Quadro 12.7 Principais funções das enzimas da família P450 

Relacionadas ao metabolismo endógeno 

Biossíntese de esteroides, a partir do colesterol. A P450 está envolvida em passos da 
síntese de androgênios, estrogênios, glico e mineralocorticoides 

Síntese de ácidos biliares a partir do colesterol 

Síntese e degradação de prostaglandinas 

Conversão de vitaminas lipossolúveis em suas formas ativas 

Oxidação de ácidos graxos insaturados, transformando-os em mensageiros 
intracelulares 

Outras oxidações 

Relacionadas ao processamento de xenoblontes 

Transformação de compostos químicos exógenos em compostos reativos que serão 
destoxificados 

Degradação de compostos químicos (inclusive os produzidos conforme o item anterior) 

• 
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À medida que aumenta a nossa compreensão sobre como 
funciona a "leiturà' do ambiente pelo organismo, torna-se mais 
claro que o próprio ambiente é a grande incógnita. Portanto, 
são fundamentais os sistemas de monitoração de compostos 
que estão sendo introduzidos no meio em que habitamos. 

• Saúde e doença 
Como visto no Capítulo 1, as doenças são consideradas dis

túrbios ou desvios que ultrapassam a capacidade de as pessoas 
manterem-se adaptadas ou saudáveis. O conceito de limiar en
tre saúde e doença a partir da adequação a normas ou padrões 
de normalidade preestabelecidos é uma simplificação, que 
pode ser apropriada para o planejamento de ações de saúde 
pública, mas não o é para atuação do médico frente a seus pa
cientes individuais, para fins preventivos ou terapêuticos. Não 
são raros os indivíduos que escapam à regra estatística, mas 
permanecem adaptados ou saudáveis. Adaptação ou saúde, do 
mesmo modo que mal-adaptação ou doença, é consequência 
ou efeito de interações entre o sistema e seu ambiente local e 
do momento. Deve-se considerar que: (1) não há, em termos 
absolutos, um sistema que deva ser considerado intrinseca
mente saudável, sob qualquer condição ambiental. É sempre 
possível algum acidente de percurso lesivo; (2) parece haver, 
em termos praticamente absolutos, situações com característi
cas tão defeituosas (p. ex., perda de cromossomos ou anoma
lias do desenvolvimento, como anencefalia) que a sua correção 
torna-se impraticável; (3) na maioria das situações clínicas, as 
condições ambientais podem ser modificadas para corrigir-se 
uma mal-adaptação ou um distúrbio de grau moderado do sis
tema pela introdução nele de um dos componentes que falta. 

Na etiologia das doenças, busca-se o ideal de simplicidade 
de uma causa única. No entanto, cada vez mais somos obriga
dos a aceitar a multiplicidade e a complexidade na natureza. 
O conceito de interação aplicado a adaptação pressupõe que 
existem pelo menos dois participantes. Por outro lado, o con
ceito de que o sistema biológico é complexo e integrado indica 
que algumas mal-adaptações podem resultar somente de le
sões internas ou constitutivas, inclusive defeitos genéticos, não 
corrigíveis por fatores ambientais. Os genes são necessários 
para que se obtenham as sequências de RNA e de proteínas, 
mas não são suficientes para que estes atinjam as conformações 
funcionais, que podem depender de cofatores não regulados 
geneticamente. Além disso, a rede metabólica é bastante rami
ficada e comunicante, podendo muitas das funções ser obtidas 
de modo redundante, ou seja, por vias alternativas e paralelas. 
A plasticidade funcional das redes e sua robustez são tais que 
a deficiência de um componente pode ser compensada ou su
prida por outro, o que caracteriza sua resiliência. O exemplo 
mais simples é o da obtenção de energia, que pode se valer não 
somente de glicose, mas, alternativamente, de aminoácidos e 
lipídeos (Figura 10.29). 

O postulado de Koch, válido para as doenças infecciosas 
(não se pode diagnosticar uma infecção sem a demonstração 
da presença do agente infeccioso), não se aplica sempre aos 
fenótipos resultantes de um gene mutado. Indivíduos com 
determinada mutação podem não apresentar os fenótipos, e 
outros que não albergam a mutação podem desenvolver os 
fenótipos (fenocópias). Nesses casos, parece que os fenótipos 
dependem de outros genes e de outras condições de expressão. 
Uma alteração genética responsável por um fenótipo não se 
refere a todo o gene que alberga a mutação, podendo ser uma 
modificação restrita e muito específica. Algumas mutações em 
um mesmo gene podem levar a fenótipos distintos, normais ou -
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Figura 12.29 Integração na rede metabólica. O esquema mostra os três 
módulos que correspondem aos principais tipos moleculares (carboidratos, 
lipídeos e aminoácidos + ácidos nucleicos). A via central do sistema é sepa
rada em porções do citosol (glicólise, via das pentases e processamento até 
piruvato) e em mitocôndrias (acetilCoA, ciclo do citrato e cascata de transporte 
de elétrons). Esta via é somente uma entre as diversas que exemplificam a 
integração do conjunto. No citosol são produzidos precursores de pentases, 
de vários aminoácidos e de purinas, além de agentes redutores (NADPH, glu
tationa) que protegem contra o estresse oxidativo. Nos cânceres, esta parte 
tem atividade acentuada. Na porção mitocondrial estão os precursores de 
outros aminoácidos, de lipídeos e de pirimidinas; também nelas é gerada a 
maior parte dos radicais ativos, que são estressares oxidantes. 

patológicos. Mais ainda, mudança na função de uma proteína 
pode ser mais lesiva ao sistema do que a falta dessa mesma 
proteína. No caso, a rede teria mais facilidade de compensar 
certas perdas de componentes (mutações de efeitos negativos, 
perda de função, mantendo a estrutura e as funções com os 
componentes restantes, de modo que as perdas resultam em 
efeitos somente locais) do que algumas alterações cujos efeitos 
(positivos, disfunção ou ganho de função) se espalham e se 
disseminam pelo sistema. Na anemia falciforme, por exemplo, 
a troca de um único aminoácido leva a uma alteração funcio
nal que equivale a uma função nova (não é perda de função): 
as moléculas de hemoglobina, em baixa tensão de oxigênio, 
formam agregados que prejudicam o funcionamento normal 
das hemácias. Essa alteração da função repercute muito além 
do sangue. 

Todo fenótipo resulta, em princípio, da interação de com
ponentes genéticos com os ambientais. Assim, não cabe a per
gunta: "Tal caráter é genético ou ambiental?" A questão que 
permite melhor compreensão da fisiologia e da fis iopatologia 
e que possibilita intervenções mais racionais é: "Qual é a con
tribuição de cada componente e como ele se desenvolveu?" Os 
graus de participação dos componentes variam, de modo que 
é razoável dizer: todo fenótipo tem algo de genético (ou am
biental), mas nenhum tem tudo de genético (ou ambiental). 
O conceito de doença genética (ou ambiental) pode ser resu
mido pelo estabelecimento de correlação ou associação entre 
o componente etiológico e o fenótipo resultante. A correlação 



é mais fácil quando se trata de um agente ambiental, porque 
este pode ser mais facilmente controlado, mas é difícil quando 
se refere aos componentes genéticos. Estes são somente a par
te de memória do sistema biológico, que permite a obtenção 
repetida de sequências de RNA e de proteínas, embora tal ob
tenção dependa de processos regulatórios complexos para que 
seja precisa e para que ocorra na quantidade e no momento 
adequados. O percurso para realizar funções a partir dos ge
nes é longo, tortuoso e de controle tecnológico ou experimen
tal pouco eficiente. É preferível dizer que alguns conjuntos gê
nicos propiciam ou predispõem a certos fenótipos, ou tornam 
seus portadores mais propensos (sensíveis, suscetíveis ou, pelo 
contrário, resistentes) aos fatores ambientais, sendo a doença 
ou a saúde a resultante das interações. 

A variabilidade e a curta duração dos componentes não ge
néticos dificultam o seu estudo, de modo que a importância 
dos fatores genéticos na configuração dos fenótipos encontra
se superestimada, dando suporte ao conceito inadequado de 
"determinismo" genético, segundo o qual fatores não genéti
cos seriam apenas reguladores e modulares da expressão gê
nica. Permanece adequada, no entanto, uma versão ampliada 
do conceito de "norma de reação", segundo a qual o conjunto 
dos elementos constitutivos do sistema (genéticos e das redes 
metabólicas) demarca os potenciais de desenvolvimento dos 
fenótipos. A enorme complexidade dos genótipos, dos am
bientes e de suas interações dificulta enormemente o entendi
mento completo do processo (Figura 12.19). 

Evolução e doenças 
A linhagem humana tem mais de quatro milhões de anos, 

a partir dos australopitecos, ou mais de 1 milhão de anos, a 
partir do Homo erectus. Nesse período, os humanos sofreram 
adaptações para as condições de vida em comunidades de 
caçadores-coletores, como as indígenas atuais. Somente nos 
últimos 10.000 anos essas condições foram alteradas, quando 
algumas populações desenvolveram a agricultura e domesti
caram animais, conseguindo acumular excesso de alimentos. 
Isso permitiu, pela primeira vez na história evolutiva dos hu
manos, um crescimento populacional de tal monta que levou 
ao aparecimento de concentrações urbanas. A partir daí, ini
ciou-se o hábito sedentário para uma fração cada vez maior 
das populações. Isso, juntamente com o excesso de alimentos, 
tornou-se fator importante para o aumento da frequência de 
doenças como diabetes melito, hipertensão arterial, obesida
de, hiperlipidemias e doenças cardiovasculares. O período 
da história evolutiva dos humanos corresponde a cerca de 
apenas 400 gerações de 25 anos, disponíveis para atuação da 
seleção natural sobre os genótipos adequados à condição de 
caçadores-coletores, que os tornaram mais adaptados à con
dição urbana. Como a expansão das culturas urbanas é lenta 
e sofre influência da miscigenação constante, a evolução foi 
ainda menor. A população brasileira é um bom exemplo desse 
processo, na qual sua composição é tri-híbrida (caucasianos, 
negroides e indígenas). 

Outra grande influência nas populações contemporâneas 
é a prevenção das doenças infecciosas, a partir de Pasteur, há 
pouco mais de um século. O saneamento básico e a maior 
oferta de alimentos e de bens de consumo gerada pela revolu
ção industrial, assim como a introdução de hábitos higiênicos 
e de políticas de saúde pública {p. ex., campanhas de vacina
ção), resultaram em grande aumento na expectativa de vida. 
Nos países desenvolvidos, esta passou de cerca de 30 anos para 
mais de 70 em aproximadamente um século. Com isso, sur
giram desequilíbrios entre os genótipos selvagens, adaptados 
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para sobrevida curta, e maior longevidade das populações 
atuais, resultando em aumento na incidência de doenças pró
prias da idade avançada, sobretudo neoplasias e doenças de
generativas. 

A memória genética (replicação e reparo do genoma) e a 
sua expressão em produtos (p. ex., proteínas) podem sofrer 
desvios, que podem resultar em anormalidades ou contribuir 
para adaptação. A maioria das variações que ocorrem em re
giões funcionalmente relevantes do genoma pode ser conside
rada como erros, uma vez que somente uma parte delas não 
prejudica o conjunto funcional e permanece nas populações. 
Nessa tensão de conflito entre erro versus evolução, a célula não 
descarta os componentes imediatamente, mas tenta recuperar
se de modo mais lento, o que pode resultar na manutenção e 
no acúmulo de variantes, gerando acréscimo na complexidade 
evolutiva. Os erros resultam em modificações em proteínas; 
alguns agregados proteicos inicialmente anômalos podem ser 
aproveitados por rearranjos entre os componentes; se o apro
veitamento não é possível, a proteína defeituosa é degradada 
nos proteassomos. Quando a alteração é mais drástica, a célula 
entra em apoptose. 

Erros na replicação do DNA são detectados como distor- • 
ções na dupla-hélice e induzem reparo; se este não acontece, 
o defeito pode resultar em manifestação fenotípica. O gene 
anômalo pode também ser desativado por outras mutações 
(tornando-se pseudogene) ou por repressão. Tais mecanis-
mos são lentos e complexos e, enquanto não se estabelecem, 
os produtos gênicos anômalos são expressos e as tentativas de 
aproveitamento são repetidas; se não são conseguidas, os RNA 
ou as proteínas anômalos são descartados. 

Em algumas situações, a degradação de proteínas pode ser 
insuficiente, o que resulta no acúmulo de partes "indigestas" 
de proteínas, como acontece com agregados fibrilares, como a 
substância amiloide (ver Capítulo 6). Exemplos dessa categoria 
(defeitos no sistema de proteólise) são a doença de Alzheimer e 
o complexo priônico (doença de Creutzfeldt-Jakob, kuru, sera
pie de ovinos e doença da "vaca louca"). Este grupo de doenças 
pode ser considerado na mesma categoria de outras em que 
há acúmulo de substâncias por defeitos nas vias metabólicas, 
como certos erros inatos do metabolismo (p. ex., fenilcetonú
ria) e doenças lisossômicas (p. ex., mucopolissacaridoses). 

Terapia genética 
A contribuição da genética para o tratamento de doenças 

não se resume aos métodos de introdução de genes normais 
em indivíduos deficientes, à indução de linfócitos de pacien
tes com câncer para produzir respostas antitumorais, entre 
outros. Muitos procedimentos da medicina tradicional já se 
beneficiaram, às vezes de forma notável, dos conhecimen
tos genéticos. Bons exemplos são a adequação de doadores 
e receptores para transfusões sanguíneas e transplantes de 
tecidos e órgãos, a profilaxia e a terapêutica precoce das le
sões da fenilcetonúria materna e fetal e de outros erros inatos 
do metabolismo, a prevenção imunitária da doença hemolí
tica do recém-nascido por incompatibilidade Rh etc. Neste 
momento, as terapias genéticas experimentam uma fase de 
grande expansão, com métodos baseados em silenciamento 
gênico por inibição de RNA, terapias com células-tronco e te
rapias gênicas propriamente ditas, baseadas em mutação sítio 
dirigida ou na inserção de segmentos faltantes, com sistemas 
baseados em vetores realmente eficientes, como o CRISPR/ 
CAS9. Várias terapias genéticas já se mostraram eficientes in 
vitro ou in vivo, em modelos animais, e agora estão entrando 
em triagem clínica. -
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Conceito contemporâneo de doença genética 
Conceitos também evoluem - modificam-se de acordo 

com o desenvolvimento das ciências que os produzem. No 
conceito clássico, doença genética é o fenótipo cuja anorma
lidade tem correspondência causal com alterações em genes. 
A etiologia genética é, ao mesmo tempo, qualitativa, porque 
se refere a alterações específicas em genes e seus produtos, e 
quantitativa, porque não é absoluta, mas parcial e em graus 
variados, pressupondo a participação de fatores não genéticos 
(chamados amplamente de "ambientais"). Em alguns casos, 
pode-se identificar um gene principal cuja alteração se rela
ciona com a doença (herança monofatorial), mas a regra geral 
é o envolvimento de vários genes em interação com fatores 
não genéticos. Nesse contexto, as doenças podem ser agrupa
das nas categorias a seguir. 

... Doenças de causas genéticas em sentido estrito. Nestas, a 
correspondência ou a correlação genótipo-fenótipo é clara e 
se aproxima de 100% dos casos, ou seja, a penetrância é total, 
ainda que a expressividade seja incompleta. Frequentemente, 
existe algum sinal patognomônico que permite o diagnóstico 
do genótipo. Não há casos com atuação expressiva de modu
ladores da expressão do genótipo (ver Com ponente multi
fatorial em doenças monogênicas). A manipulação genética 
(substituição de genes anômalos por normais, supressão da 
expressão gênica anormal, utilização da tecnologia de iRNA 
etc.) tem maior possibilidade de sucesso, enquanto terapia fe
notípica ou por interferência ambiental é mais difícil. Casos 
típicos são as doenças monogênicas, com herança mendelia
na (cerca de 8.000 descritas). As anomalias cromossômicas 
(cerca de 1.500 conhecidas) também têm elevado grau de 
correlação genótipo-fenótipo. As descrições referem-se a fe
nótipos, que podem ser muitos para o mesmo loco ou região 
cromossôm ica. 

... Doenças de causas mistas, com interação complexa de fatores 
genéticos e ambientais. A correspondência genótipo-fenótipo é 
parcial. A concentração ou repetição de casos em famílias re
comenda a investigação de predisposição genética. Os fatores 
pós-natais que desencadeiam as doenças podem ser mutações 
somáticas, além das diversas interações genético-ambientais. 
A ausência de penetrância ou de expressão indica efeitos su
pressores/moduladores/facili tadores de outros genes (efeitos 
multi ou poligênicos) e/ou do ambiente, cujo estudo pode for
necer pistas para intervenções terapêuticas. Interferência por 
tecnologia genética é em geral mais difícil. 

... Doenças de causas ambientais. São aquelas em que o genó
tipo não tem influência, como acontece em intoxicações com 
doses elevadas de, por exemplo, arsênico ou em alguns tipos 
de acidentes ou traumatismos. 

A compreensão de que todos os traços e características hu
manos resultam da interação do genótipo com o ambiente e 
que genótipos diferentes necessitam de ambientes diferentes 
para gerar fenótipos ótimos dá base para um paradigma gené
tico de saúde: saúde é o estado de interação harmônica entre o 
genótipo e o ambiente. Se o equilíbrio é rompido, surge doença. 
Existem várias maneiras de se romper o equilíbrio: 

• Pessoas com certo genótipo podem ajustar-se mal em 
ambientes em que os portadores de genótipos "normais" 
estão bem ajustados. Fala-se então em doença genética. 
Naturalmente, essas pessoas podem ajustar-se perfeitamen
te bem em um outro ambiente. Essa é a base do tratamento 
de doenças genéticas, que envolve a criação de ambientes 
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artificiais para expressão ótima de genótipos mutantes. Um 
exemplo de modificação ambiental é o tratamento da fenil 
cetonúria por restrição de fenilalanina 

• O desequilíbrio é causado por uma agressão ambiental ca
paz de causar dano em portadores da maioria dos genóti
pos, dando origem a doenças ambientais. Exemplos disso 
são doenças infecciosas e doenças por deficiência nutricio
nal. Mesmo assim, não há total independência do genótipo, 
pois predisposição genética é um elemento de grande im
portância na gênese dessas doenças 

• Uma agressão ambiental atua em um genótipo predisposto. 
Esta constitui as doenças multifatoriais, entre as quais es
tão muitas das doenças humanas prevalentes, como câncer, 
diabetes, hipertensão arterial e aterosclerose. 

Em termos práticos, o desafio passa a ser, perante uma do
ença comum, identificar se determinado paciente apresenta 
uma doença monogênica ou multifatorial. Em algumas doen
ças, como diabetes melito ou doença de Alzheimer, o fenótipo 
pode fornecer pistas importantes. Quando há muitos casos na 
família, é possível estabelecer-se o padrão de herança a parti r 
da análise de heredogramas. Entretanto, ausência de manifes
tação não permite descartar-se herança monogênica, já que 
existem doenças com penetrância incompleta ou nas quais 
há mutações novas. Espera-se que em poucos anos os siste
mas de genotipagem estejam disponíveis para várias doenças, 
permitindo orientação mais eficaz dos familiares em risco. 
Mesmo exemplos clássicos de doenças ambientais, como in
fecções, têm componentes genéticos importantes envolvidos 
na suscetibilidade, progressão e desenlace. A explicação é ló
gica. Todas as doenças infecciosas resultam da interação entre 
o agente causador e o hospedeiro. Os mecanismos de resposta 
do indivíduo a uma agressão e as lesões resultantes dependem 
em boa parte da sua forma de reagir, ou seja, do seu patrimô
nio genético. O que é mais difícil, hoje em dia, é acharem-se 
exemplos de doenças puramente ambientais. 

A demarcação de saúde/doença como estados de adapta
ção/ desadaptação indica a dinâmica do processo adaptativo, 
em que os dois componentes da interação organismo/ambien
te estariam continuamente na busca de equilíbrio ou à beira 
do desequilíbrio. Ambos os componentes podem manifestar 
efeitos de desequilíbrio. O estudo do desequilíbrio ambien
tal é feito por disciplinas da Ecologia, o do desequilíbrio dos 
organismos por disciplinas da Agronomia e das Medicinas (e 
Odontologia) veterinária e humana, incluindo desde as ações 
preventivas até as terapêuticas. 

Uma doença pode ser classificada como puramente ge
nética quando o desequilíbrio ou o desbalanceamento genô
mico é tão grande que não pode ser encontrado na natureza 
ou em condições artificiais. Exemplos mais evidentes são as 
anomalias cromossômicas (segmentos contendo vários genes 
ou cromossomos inteiros); são exceções algumas transloca
ções balanceadas, como as dos cromossomos acrocêntricos, 
em que há perda de somente uma fração dos genes dos RNA 
r ibossomais. 

Anomalias causadas por alteração em genes singulares 
oferecem maiores oportunidades para interferência médica, 
algumas das quais exemplificam o conceito de interação. O es
tabelecimento do fenótipo anômalo na fenilcetonúria depende 
tanto da deficiência genética como da ingestão de fenilalani
na (a retirada desta da alimentação favorece o equilíbrio) . O 
efeito tóxico de alguns compostos ambientais, incluindo me
dicamentos, depende tanto de suas doses como dos sistemas 
orgânicos de sua metabolização (ativação ou degradação). 



A noção de causalidade por desequilíbrio sistêmico é im
portante para o entendimento das condições internas aos or
gan ismos nas interações com os ambientes. Os genomas po
dem ser considerados como conjuntos de variantes gênicas, 
de modo que nenhum indivíduo é plenamente 'normal' nem 
geneticam ente idêntico a outro. A normalidade corresponde 
a conjuntos equilibrados ou balanceados de variantes. Uma 
variação mutacional pode ser equilibrada ou compensada em 
alguns indivíduos, mas não em outros. Se ocorreu em gerações 
anteriores, a mutação é a causa histórica ou distante da doen
ça que se manifesta na geração presente, quando se encontra 
inserida em um conjunto desequilibrado. Neste caso. o dese
quilíbrio não é causado somente por aquela mutação antiga, 
mas pelo conjunto de variantes atuais, em conjunção infeliz. 
De modo semelhante, a infecção estreptocócica pode ser causa 
distante ou histórica da doença reumática, enquanto o estado 
desequilibrado do sistema imunitário é a causa determ inante 
dessa doença. 

O clínico e a genética 
A elaboração de heredogramas pelo clínico, após cuidadosa 

coleta de dados anamnésticos e de exames físicos e laborato
riais sobre o maior número possível de familiares dos pacien
tes, continua sendo ferramenta indispensável para orientar o 
diagnóstico nosológico, sempre que se suspeita de participa
ção genética importante em uma doença. A recorrência de 
car acteres fenotípicos de uma doença em membros de uma 
mesma família, ainda que parcial, dá pistas importantes para 
o diagnóstico, após consulta aos bancos de dados internacio
nais, podendo também contribuir para a expansão e o enri
quecimento destes. 

Os conceitos clássicos de dominância e recessividade es
tão se tornando cada vez mais restritos a menor número de 
casos em relação ao aw11ento do conhecimento e da inclusão 
de doenças dentro da categoria de herança complexa. Os as
pectos que mais têm sofrido mudanças são a interpretação e 
o significado de conceitos elaborados em d iversos níveis de 
profundidade, que vão até termos moleculares e fisiopatolo
gia detalhada. Pode-se, por exemplo. chegar ao extremo de 
considerar todos os caracteres examináveis como fenótipos. 
Quando um gene mutado ou uma proteína alterada podem ser 
reconhecidos por exames laboratoriais, esses caracteres têm, 
obrigatoriamente. herança codominante, enquanto os fenóti
pos clínicos associados podem apresentar herança dominante, 
recessiva ou intermediária. Quando uma deficiência enzimá
tica se manifesta clinicamente apenas em homozigotos para 
um alelo mutado, a herança é recessiva; se há possibilidade de 
detecção de defeitos enzimáticos parciais em heterozigotos, a 
herança se torna intermediária. Assim. a classificação de do
minância versus recessividade passa a depender da tecnologia 
que está sendo empregada. 

Caracteres de herança dominante referem-se, em geral, a 
genes que codificam proteínas estruturais, enquanto os de he
rança recessiva correspondem, também geralmente, a genes 
codificadores de enzimas. Existe correlação razoável entre he
rança dominante e mutações que geram disfunções (mudança 
de função) e entre herança recessiva e mutações que causam 
perda de função. As razões de essas correlações serem parciais 
devem ser procuradas caso a caso porque, além de interações 
alélicas. sempre há interferência de interações epistáticas e 
ambientais. O esquema de redes de interações genéticas e sua 
expressão na ontogênese e no metabolismo ilustram alguns as
pectos do processo de form ação do fenótipo. Caracteres de he
rança mendeliana simples estariam na dependência de genes 
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com baixa interatividade (com poucas conexões funcionais 
com outros genes, como nas cadeias lineares, ilustradas na 
Figura 12.29), enquanto caracteres de herança complexa cor
responderiam a genes ou conjuntos de genes com alto grau de 
conectividade nas redes. Conectividade ampla de genes cor
relaciona-se com redundância funcional e degeneração estru
tural dos componentes de redes biológicas. Tais genes são os 
responsáveis principais pela estabilidade dinâmica dos fenóti
pos (robustez da rede funcional) e pela plasticidade adaptativa 
dos seres vivos frente a flutuações, instabilidades e irregulari
dades que eles enfrentam, geradas dentro deles ou vindas do 
ambiente. 

Q uando a herança é monogênica, seu padrão pode ser 
definido, embora possa haver incertezas quando ocorre he te
rogeneidade de loco. Esta cria situações complexas porque o 
mesmo fenótipo pode ter vários mecanismos de herança. A 
retinose pigmentar é um bom exemplo, pois pode apresentar 
todos os mecanismos de herança. A orientação à família sobre 
o risco de recorrência depende do quê puder se extrai r da his-
tória fam iliar. Considere-se o exemplo da Figura 12.30 A; qual 
o padrão de herança: autossômica dominante ou ligada ao X, 
semidominante (ou intermediária)? A existência de afetados • 
de am bos os gêneros faz com que o padrão de herança pareça 
autossômico dominante, mas será que é mesmo? Na herança 
semidominante ligada ao cromossomo X, pode haver mulhe-
res portadoras do alelo, mas sem manifes tações clínicas. Além 
disso, as manifestações clínicas são mais brandas em mulheres. 
Nas formas autossômicas dominantes, os sinais e sintomas são 
similares entre os gêneros e a penetrância é completa. Assim, 
qual é o risco de recorrência para a geração IV? 

Considere-se que III-1 e Ill-3 estão grávidas e ambas as 
crianças são meninos. Qual é o risco de serem afetados? A res
posta nos dois casos depende do mecanismo de herança. Na 
hipótese de herança autossômica dominante, o filho de Ill-1 
poderia ser afetado, enquanto o filho de III-3 seria normal. Na 
hipótese de herança ligada ao cromossomo X semidominante, 
o filho de Ill-1 seria normal, enquanto o filho de III-3 teria 
risco de ser afetado, ainda que a mãe não tenha manifestado 
a doença. Este exemplo mostra como é fundamental avaliar
se o grau de certeza que se tem ao analisar um heredograma. 
Para tornar esta ideia mais clara, foram obtidas mais in forma
ções sobre a família: existem outros membros afetados (Figura 
12.30 B); a m ãe de ll-5 era normal (não mostrado na figura); 
seu pai morreu acidentalmente muito jovem . O irmão de II-2 
(ll-4) e também o filho deste (III-5) são afetados. A trans
missão homem a homem dá certeza de que o mecanismo de 
herança é autossômico dominante. A análise do heredograma 
deve considerar portanto duas questões: mecanismo de heran
ça e critérios de certeza. Quando não há certeza, pode-se ten
tar conseguir outras informações, como var iação fenotípica ou 
frequência de cada padrão de herança entre as famílias de afe
tados. A triagem de mutações em genes que, quando mutados, 
causam a doença ajuda a resolver a questão. O médico deve 
conhecer os possíveis mecanismos de herança dos d istúrbios 
monogênicos mais comuns em sua especialidade, assim como 
a sua frequência relativa. 

Deve-se sempre atentar para evidências de variação de 
expressividade, que são importantes no diagnóstico diferen
cia l. Voltemos ao heredograma da Figura 12.30 A. Considere 
que se trata de outra família em que II-2 e III-2 têm alta 
estatura e III-2 tem também cifoescoliose. Não foram fei
tos esforços no sentido de precisar o diagnóstico etiológi
co. Ill-3 apresento u luxação espontânea do cristalino. Seu 
oftalmologista suspeitou de síndrome de Marfan e solicitou 
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Figura 12.30 Heredogramas ilustrativos de situações diagnósticas sobre histó
rias familiares. A. Padrão de herança provavelmente autossômica dominante, 
mas pode ser também ligada ao X, semidominante, o que dificulta o cálculo 
de risco de recorrência para a geração IV. B. Com o acréscimo de dados (ver 
texto), tem-se certeza do padrão autossômico dominante. 

ao ortopedista que vinha acompanhando III-2 que o reava
liasse considerando essa hipótese. À reavaliação, o ortope
dista encontrou detalhes que haviam passado despercebidos 
nos exames anteriores: braços e pernas mais longos do que o 
normal e aracnodactilia. Considerando plausível a hipótese 
de síndrome de Marfan e preocupado com o risco de dissec
ção da aorta, solicitou avaliação cardiológica dos familiares 
de III-2, pelo lado materno. Esta situação ilustra a utilidade 
de se conhecer o espectro de variação fenotípica das doenças 
que apresentam expressividade variável. A presença de um 
sintoma deve alertar para a possibilidade de haver outros, 
que podem, entretanto, estar presentes apenas em outros 
membros da família. 

Ao se fornecer orientação sobre uma doença, é importante 
poder informar, aos indivíduos em risco, sobre a probabilidade 
de desenvolvê-la ou de ter fühos afetados. Em geral, o médico 
considera como paciente apenas o indivíduo que veio à con
sulta. A coleta e a análise do heredograma podem mudar essa 
conduta, uma vez que se passa a identificar sujeitos em risco 
e que poderiam beneficiar-se de orientação ou de tratamento 
precoce. Um exemplo é o diabetes melito da maturidade. O 
diagnóstico de um caso em uma família implica que outros 
membros podem estar em risco, sendo recomendável avaliar 
o perfil glicêmico dos familiares. O mesmo é verdadeiro para 
muitas doenças prevalentes em que a cooperação entre com
ponentes genéticos e ambientais é evidente. 

Quando encaminhar um paciente ao geneticista 
A Genética Médica é uma especialidade recente e está 

presente em poucas capitais do Brasil. A maioria dos exames 
não são pagos pelos seguros de saúde no país, sejam privados 
ou governamentais. Embora possa parecer exagerado, todas 
as famílias têm algum tipo de doença genética, desde que se 
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investigue suficientemente. Isso cria limitações que influen
ciam a decisão de quando encaminhar um paciente/uma famí
lia ao geneticista. Em termos gerais, vale a regra de que devem 
ser encaminhados apenas casos que, em função da comple
xidade diagnóstica ou de manejo da familia, extrapolem a 
capacidade de atendimento do profissional não geneticista. 
Alguns exemplos mais evidentes são: síndromes de malfor
mações congênitas; atraso de desenvolvimento psicomotor ou 
deficiência intelectual, com ou sem malformações associadas; 
face estranha (funny face), com dismorfismos menores, com 
ou sem atraso de desenvolvimento psicomotor ou retardo 
mental associados; suspeita de erros inatos do metabolismo; 
dificuldade reprodutiva sem causa aparente, por exemplo dois 
ou mais abortos espontâneos, um aborto e um natimorto, na
timorto malformado; malformações à ultrassonografia; diag
nóstico pré-clínico; doenças heredodegenerativas; síndromes 
de cânceres familiares. 

Perspectivas da era pós-genômica e Medicina translacional 
Os principais desdobramentos da conclusão do sequen

ciamento do genoma humano são: (1) o grande número de 
genes identificado; em urna próxima fase, esses genes deve
rão ser caracterizados do ponto de vista funcional; (2) a evi
dência de que grande parte das proteínas humanas resulta de 
processamento alternativo, sendo necessário sequenciar e ca
racterizar o proteoma humano; (3) a identificação de grande 
número de polimorfismos, o que permite a construção de um 
mapa genético que cobre virtualmente todo o genoma. Para 
isso, deve aumentar o número e a diversidade de ferramentas 
para identificação de genes envolvidos em doenças comuns; 
(4) uma vez que cada tecido expressa um conjunto diferente 
de genes segundo o estágio de desenvolvimento e conforme 
estados fisiológicos ou patológicos, a próxima etapa do projeto 
deverá enfocar os genomas funcionais e os associados a algu
mas doenças, como o projeto genoma do câncer. A maioria 
dos genes identificados levou à descoberta de novas proteínas 
e, muitas vezes, a novas rotas metabólicas. Isso sugere que o 
conhecido até agora do metabolismo humano não seja mais 
do que a ponta de um iceberg. Prevê-se que o quebra-cabeças 
esteja montado até o ano 2030. 

O conhecimento atingido até o momento, no entanto, já 
permite aplicação na prática clínica ( o termo translacional 
refere-se à transferência do conhecimento científico-labora
torial para o conjunto médico-paciente). O impacto maior é 
no diagnóstico molecular, que se deu até o momento no diag
nóstico das síndromes caracterizadas por malformações con
gênitas associadas ou não a deficiência intelectual. Há cerca 
de duas décadas, o único exame disponível era o cariótipo. 
Atualmente, a detecção de CNV (variação do número de có
pias) patogênicas pode ser feita através de CGH (hibridação 
genômica comparativa). Além disso, o sequenciamento do 
exoma permite a identificação de variantes potencialmente 
patogênicas, herdadas ou não, presentes em genes previamen
te relacionados a síndromes de malformações congênitas, as
sociadas ou não à deficiência intelectual. O exoma pode ser 
feito por US$ 250.00. É possível prever que em poucos anos 
o exoma será substituído pelo sequenciamento completo do 
genoma, que é mais barato. Isto se justifica porque muitas va
riantes patogênicas não estão em éxons ou mesmo próximas 
a eles. O maior desafio é que todos nós apresentamos muitas 
variantes, tanto SNP (polimorfismo de nucleotídeo único) 
quanto CNV, e pode ser difícil identificar, entre elas, quais 
são as efetivamente patogênicas. Em outras áreas, os avanços 
são igualmente notórios, como no diagnóstico de neoplasias. 



A classificação molecular dos diversos tipos de câncer permi
te maior especificidade na conduta terapêutica. Em algumas 
situações, o padrão de expressão gênica orienta o tratamento, 
como no câncer de mama triplo negativo (ver Capítulo 20). 

Na área do tratamento, alguns métodos destacam-se e mos
tram êxito em testes experimentais em modelos celulares ou 
animais. Uma família de vetores chamados CRISPR/CAS9 
permite a clonagem de genes com localização mais precisa, de 
forma que é possível colocá-los junto a seus elementos regula
tórios e, portanto, obter a expressão regulada do gene deficien
te. Este modelo terapêutico é particularmente adequado para 
doenças causadas por perda de função gênica. Além disso, há 
procedimentos baseados em RNA de interferência, recomen
dados quando encontra-se excesso de um RNA normal, RNA 
que não deveria estar sendo expresso naquele tecido ou RNA 
completamente anormal. Nesses casos, a estratégia é a forma
ção de um RNA de fita dupla, que sofre degradação. Os avan
ços obtidos nos últimos anos permitem antever que, no futuro, 
teremos terapias mais efetivas para grande número de doenças 
genéticas, raras ou prevalentes. 
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