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Resumo  

 A Hereditariedade pode ser considerada como a transmissão de determinadas 

características de um indivíduo aos seus descendentes. No estudo da transmissão das 

características hereditárias da espécie humana, parte da pesquisa genética é feita através da 

chamada árvore genealógica a qual permite estabelecer relações de parentesco entre os 

indivíduos de uma família. A consanguinidade é um fenômeno generalizado, mesmo nas 

modernas sociedades humanas (Bettles e Black 2009). O isolamento geográfico, seguido pelos 

altos índices de emigração e ausência de imigração, pode desempenhar um papel crucial na 

manutenção de níveis elevados de endogamia ou endocruzamento nas populações humanas. 

Um outro aspecto populacional, relevante para a genética clínica e epidemiológica, são os 

fatores aleatórios, como o efeito fundador. O efeito fundador assume como premissa que a 

população é fortemente influenciada pelo pool genético do grupo de indivíduos que deu origem 

a ela. No Estado do Rio Grande do Sul, a cidade de São José do Norte, recebeu, em maior 

número, imigrantes portugueses vindos de Açores, Aveiro, Bairrada e Póvoa de Varzim. Estas 

regiões apresentam alta prevalência de ataxias cerebelares autossômicas dominantes (ACADs) 

(Sequeiros J, 1989; Silveira I et al, 1998), Doença de Huntington (DH) e Polineuropatia 

Amiloidótica Familiar (PAF). Considerando-se as características da cidade, foi elaborado este 

estudo com o objetivo de estimar a frequência de casamentos consanguíneos e patologias 

genéticas; estabelecer possíveis relações entre endocruzamento e prevalência de patologias 

genéticas;Identificar possíveis portadores e afetados por patologias autossômicas 

recessivas;Detectar a presença de patologias autossômicas dominantes supostamente 

derivadas da população de imigrantes; Realizar diagnóstico molecular e aconselhamento 

genético.  

Foi escolhido o delineamento transversal, apropriado para estudar diversas exposições e 

desfechos simultaneamente a partir de abordagem única. A coleta de dados incluirá variáveis 



socioeconômicas, demográficas, clínicas, e específicas como: ancestralidade, consanguinidade, 

presença de deficiência intelectual ou funcional e de doenças familiares caracterizadas por sinais 

e sintomas específicos. Possíveis portadores e afetados serão encaminhados ao ambulatório de 

genética médica para avaliação, coleta de exames e aconselhamento genético. 


