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b) TOGO (de língua francesa; antiga Costa dos Escravos; etnia:
negros minas);

c) BENIN (de língua francesa; antigo Daomé ou Costa da Mina,
hoje Uidah; principais grupos étnicos: fons, jejes e iorubas);

d) NIGÉRIA (de língua francesa; principais grupos étnicos:
iorubas, hauçá-fulani e ibos);

e) ANGOLA (de língua portuguesa; sua composição étnica é quase
toda de origem bantu (90%); principais grupos étnicos:
bacongos, quibundos, ovimbundos e chacues).

Continuando, MEIRELES (1994) diz:

“Em segunda prioridade, para pesquisa de menores
raízes do escravo africano no Maranhão, estariam –
Senegal, Gâmbia, Guiné e Alto Volta, por cujos
territórios se espalhavam, dentre outras tribos, os
mandigas e os fulas; Gana, a antiga Costa do Ouro,
onde habitam os axantis; e o Congo, de predominância
racial bantu. E sem esquecer os arquipélagos de Cabo
Verde e de São Tomé e Príncipe, hoje instituídos em
duas pequenas repúblicas de língua portuguesa, e que
foram entrepostos intermediários para os mercadores
de escravos, principalmente a ilha de São Tiago, no
primeiro.”

Em relação aos quilombos do Maranhão, destacam-se dois: o do
Pontal, no município de Bequimão e o do Cajual, na ilha do mesmo nome,
no município de Alcântara.

A principal estratégia de ocupação do território brasileiro (inclusive
a Amazônia e o Nordeste) pelos europeus, foi caracterizada pela procura
de mão de obra indígena, transformando rapidamente os índios em
escravos. Como principal conseqüência, ocorreu a despovoação nativa
ocasionada, principalmente, pelas guerras e pelas epidemias (como o
sarampo e a rubéola). Assim, transcorridos menos de quatro séculos,
observam-se o desaparecimento de grande parte das sociedades indígenas
e a redução da população para menos de 100 mil indivíduos atualmente
existentes.

O processo de miscigenação entre o europeu e os nativos
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indígenas começou logo após a chegada dos primeiros colonizadores. Como
o objetivo principal da presença dos europeus na região era, principalmente,
a proteção do território, as primeiras levas de colonizadores eram formadas
muito mais por soldados e aventureiros em busca de riquezas, e menos
por famílias de agricultores. Como decorrência, a estratégia para a ocupação
do território estimulava a assimilação da porção feminina das sociedades
indígenas, premiando com terras, armas e dinheiro o soldado que casasse
com uma nativa da região (CRUZ, 1973).

Os dados históricos aqui apresentados revelam que três grupos
étnicos (ameríndios, europeus e africanos), muito diferentes do ponto de
vista biológico e cultural, passaram a conviver em uma área geográfica
restrita. Em resposta às demandas ambientais e sociais, todos estes grupos
passaram a interagir de tal forma, que hoje as atuais populações urbanas
da Amazônia e de grande parte do Nordeste (as populações caboclas -
termo usualmente empregado na região para definir as populações
mestiças) são formadas pela mistura destes principais grupos étnicos.

Daí, a importância deste trabalho, pois populações como as dos
Estados do Maranhão e do Pará apresentam características próprias para
estudos de determinação de freqüências gênicas, como por exemplo, da
fibrose cística.

Dentro de todo esse contexto, neste trabalho serão analisadas 7
mutações (∆F508, G542X, G551D, N1303K, W1282X, R553X, 3120+1GÕA)
e um polimorfismo de seqüência codificadora (4002A/G) no gene CFTR.
As 6 primeiras mutações justificam-se por serem consideradas as mais
comuns na população mundial; juntas correspondem a 73,2% das
mutações do gene CFTR (CFGAC, http://www.genet.sickkids.on.ca). Já a
mutação 3120+1GÕA, se justifica pela sua freqüência em populações de
origem africana (PADOA et al., 1999; CFGAC, http://
www.genet.sickkids.on.ca), enquanto o polimorfismo 4002A/G por ter sido
encontrado em conseqüência da análise do exon 20 (BOMBIERI et al.,
2000).

2 OBJETIVOS

a) Determinar a freqüência das 6 mutações mais freqüentes do
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gene CFTR em indivíduos normais da população miscigenada
do Maranhão, de um isolado populacional caucasóide (de
ascendência portuguesa) e de dois isolados populacionais afro-
brasileiros (de ascendência africana – remanescentes de
quilombos);

b) Comparar as freqüências das mutações nos diferentes grupos;
c) Determinar a freqüência da mutação 3120+1GÕA de origem

africana nos dois isolados negróides;
d) Verificar se a freqüência da mutação 3120+1GÕA é semelhante

entre os grupos afro-brasileiros e entre os grupos africanos;
e) Determinar a freqüência das 6 mutações mais comuns do

gene CFTR em indivíduos maranhenses e paraenses com
características sugestivas de fibrose cística, comparando-as
nas duas amostras;

f) Verificar a freqüência do polimorfismo 4002A/G no gene CFTR,
comparando-a nos diferentes grupos.

3 AMOSTRAGEM E MÉTODOS

3.1 Amostras

3.1.1 Indivíduos Normais

3.1.1.1 População miscigenada (tri-híbrida) do Maranhão

Foram coletadas amostras de 180 indivíduos miscigenados
(ameríndios, brancos e afro-brasileiros) sem características sugestivas e
sem história familiar de FC, nascidos no Estado do Maranhão (ver Fig. 8).
A amostragem foi aleatória, tendo sido realizada no Campus do Bacanga
(UFMA) e em laboratórios onde são realizados exames de análises clínicas
de rotina (postos de saúde do município de São Luís e do Estado).

3.1.1.2 População caucasóide de Santa Flor

Comunidade de ascendência prevalentemente portuguesa, Santa
Flor (SF) faz parte do município de Bequimão, Estado do Maranhão. O
município de Bequimão está situado na mesorregião norte maranhense,
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compondo a microrregião do litoral ocidental e zona fisiológica do litoral
norte. Possui uma área de 831.050 Km2. Limita-se ao leste com Alcântara,
ao sul com Peri-Mirim e São Bento; a oeste com Pinheiro e ao norte com
Guimarães. Sua posição geográfica é determinada pelo paralelo 2°19’15’’
latitude sul em interseção com o meridiano 44°43’15’’ longitude oeste
(MARTINS, 1999) (ver Figs. 8, 9 e 10).

Fig. 8 - Mapa do Brasil com a localização dos Estados do Maranhão e Pará. No Maranhão
estão indicados os povoados do Cajual (CA), Pontal (PO) e Santa Flor (SF).

De acordo com os últimos dados da Funasa-MA, o semi-isolado
caucasóide de Santa Flor tem 221 habitantes. Coletou-se material para
extração de DNA de 37 indivíduos brancos, não aparentados, sem
características sugestivas de FC (ver Fig. 11).

3.1.1.3 População negróide (afro-brasileira) do Pontal

Pontal (PO), assim como Santa Flor, é uma comunidade localizada
no município de Bequimão (ver Figs. 8, 9 e 10). Uma característica
diferencial entre esses dois povoados é a etnia. Enquanto Santa Flor é
tipicamente caucasóide, Pontal é um semi-isolado negróide, com 312
habitantes, segundo levantamento da Funasa-MA. Foram amostrados 54
indivíduos não aparentados, sem características sugestivas e sem história
familiar de FC (ver Fig. 12).
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Fig. 9 - Parte da quadrícula São João Batista do Estado do Maranhão. Estão indicados
os povoados do Cajual, Pontal e Santa Flor. Fonte ME/DSG – Convênio Sudene.
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Fig. 10 - Mapa do município de Bequimão - MA. Estão indicados os povoados do Pontal
e Santa Flor. Fonte Funasa-MA.

Fig. 11 - Representantes do povoado de Santa Flor (Bequimão-MA).
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3.1.1.4 População negróide (afro-brasileira) do Cajual

Outro semi-isolado negróide estudado foi a Ilha do Cajual, com
216 habitantes (DRUMMOND, comunicação oral), situada no município de
Alcântara, também no Estado do Maranhão. O município de Alcântara
está localizado a 2°30’ de latitude sul, e a 44°30’ de longitude oeste.
Foram coletadas amostras de 39 indivíduos não aparentados, sem
características sugestivas e sem história familiar de FC. (ver Figs. 8, 9, 13
e 14).

3.1.2 Indivíduos com características sugestivas de fibrose cística (FC)

As amostras de 40 indivíduos com pelo menos uma característica
fenotípica sugestiva de FC, nascidos nos Estados do Maranhão e do Pará
(ver Fig. 8), foram encaminhadas ao Laboratório de Genética do
Departamento de Biologia da UFMA para análise de DNA. O diagnóstico de
FC baseou-se em dados clínicos e/ou bioquímicos.

Do ponto de vista clínico, foram consideradas as seguintes
manifestações: comprometimento pulmonar e das vias aéreas superiores,
tais como, broncopneumonias de repetição, bronquites, bronquiectasias,
rinites, sinusites, pólipos nasais, otites, insuficiência pancreática e
problemas gastrointestinais associados, como íleo meconial ao nascer,
diarréia crônica, esteatorréia e refluxo gastroesofágico, além de déficit
pôndero-estatural.

Quanto ao diagnóstico bioquímico, levou-se em consideração os
valores alterados de cloreto no suor. Valores de íons cloro abaixo de 40
mEq/l foram considerados normais; entre 40 mEq/l e 60 mEq/l, limítrofes
e acima de 60 mEq/l, considerados positivos para FC. Em apenas um caso
foram considerados também os valores do teste de IRT, obtidos na triagem
neonatal.

3.2 Métodos

3.2.1 Obtenção do DNA genômico

As amostras de DNA foram obtidas a partir de quatro
metodologias, a saber:
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Fig. 12 - Representantes do povoado do Pontal (Bequimão-MA).

Fig. 13 - Crianças negras da Baixada Maranhense, que possuem a mesma origem étnica
da população do Cajual. Fonte Projeto Auto-Estima das Crianças Negras –
Governo do Estado do Maranhão – Solecit – Funac.


