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Resumo 

 

Bonci, D. M. O. (2011). Estudo dos pigmentos visuais de macaco-prego (Cebus sp) e da 

relação entre a psicofísica e a genética da visão de cores em humanos. Tese de 

Doutorado, Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 
 

A visão de cores é possível devido aos diferentes tipos de fotorreceptores e ao processamento 

pós-receptoral da informação gerada após ativação destas células pela luz. Análises genéticas, 

funcionais e morfológicas podem ser utilizadas no estudo da visão de cores. Neste trabalho, 

foram estudadas a genética dos pigmentos visuais de macacos do gênero Cebus e a genética e 

a psicofísica da visão de cores de humanos com e sem discromatopsias hereditárias. O 

sequenciamento dos genes que expressam as opsinas presentes nos cones L e M foi realizado 

em dois grupos de macacos-prego mantidos na UFRJ e na UFPA. Treze animais do Instituto 

de Biofísica Carlos Chagas Filho da UFRJ e vinte animais da Escola de Primatas da UFPA 

tiveram o sangue coletado, o material genético extraído e os éxons 3 e 5 dos genes que 

codificam as opsinas L/M sequenciados após amplificação por PCR. Os aminoácidos 

localizados nas posições 180, 277 e 285 das opsinas foram identificados e com este resultado 

foi determinada a curva de absorção espectral das opsinas. O resultado foi a caracterização de 

seis machos dicromatas, quatro fêmeas tricromatas e três fêmeas dicromatas entre os animais 

da UFRJ. Entre os animais da UFPA, dezesseis machos eram dicromatas, uma fêmea era 

tricromata e três fêmeas eram dicromatas. Entre os alelos encontrados nesses grupos, a 

combinação SFT, cujo pico de absorção espectral da opsina é de 546-553, foi descrita pela 

primeira vez no gênero Cebus. A variedade de alelos encontrada entre os dois grupos é devida 

às diferentes condições ambientais nos locais de origem dos animais. No estudo com 

humanos, a visão de cores de 19 sujeitos controles (5 homens e 14 mulheres) e 16 sujeitos 

daltônicos (14 homens e 1 mulher), moradores no estado de São Paulo (SP) foi avaliada 



 

 
 

através de quatro testes psicofísicos e análises genéticas dos pigmentos visuais. Estes 

resultados foram comparados com os dados descritos por Gonçalves (2006) em sujeitos 

daltônicos do estado do Pará (PA). Na correlação entre o fenótipo e o genótipo dos sujeitos 

estudados neste trabalho, foi observada uma correspondência de 100% entre a classificação da 

discromatopsia obtida com as análises genéticas e os testes psicofísicos. 
 

 

 

Palavras-chave: percepção visual, pigmentos visuais em animais, genética, psicofísica, 

Macaco-prego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Abstract 

 

Bonci, D. M. O. (2011). Study of the visual pigments from capuchin monkey (Cebus sp) and 

the psychophysics and the genetics colour vision relationship in humans. Tese de 

Doutorado, Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

Color vision is possible due to different types of photoreceptors and to the post receptoral 

processing of the information generated after cell activation by the light. Genetic, functional 

and morphological analysis can be used as tools in the color vision studies. In the present 

work the genetic of the visual pigments from Cebus sp and the genetic and the psychophysics 

of normal and defective human color vision were evaluated. The sequencing of the L and M 

genes of 33 capuchin monkeys was performed. Blood samples were collected from 13 

monkeys from Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho (UFRJ) and 20 monkeys from 

Escola de Primatas (UFPA), the DNA was extracted and exons 3 and 5 from L/M genes were 

sequenced after PCR amplification. For each animal the 180, 277 and 285 aminoacids were 

identified and the spectral absorbance curve was estimated based on their sequence. In the 

UFRJ group, six males and three females were identified as dichromats and four females were 

identified as thrichromats. In the UFPA group sixteen males and three females were 

dichromats and one female was thrichromat. The SFT aminoacid combination was described 

for the first time in the Cebus genera. The allelic diversity described in these animals is 

probably due to the distinct environmental conditions from the place of birth of the animals. 

In the human study 19 control subjects (5 men and 14 women) and sixteen daltonic subjects 

(14 men and 1 woman), all from São Paulo city, had the colour vision evaluated with 4 colour 

vision tests and with the visual pigment genetics. The results were compared to the data 

described by Gonçalves (2006) in daltonic subjects from Pará state. The correlation between 

phenotype and genotype of the subjects from SP had a 100% of correspondence in the genetic 

and psychophysical classifications of dischromatopsia.  

 

Key words: colours vision, animal visual pigments, genetic, psychophysics, capuchin 

monkey. 
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Este trabalho abordará a visão de cores em primatas do Novo Mundo e em humanos. 

No primeiro caso, foi realizada uma avaliação dos genes que expressam os pigmentos visuais 

de um gênero de primata da América do Sul: o Cebus sp. No caso dos humanos, sujeitos com 

discromatopsia hereditária e controles tiveram a visão de cores avaliada por meio da 

psicofísica e da genética dos pigmentos visuais.  

Este texto, portanto, divide-se em dois capítulos: o primeiro descreve o estudo da visão 

de cores em primatas e o segundo aborda a visão de cores em humanos.  

Apesar de existirem algumas diferenças na visão de cores entre os dois grupos, o 

processamento da cor no sistema visual não difere entre eles. Na introdução geral, serão 

apresentados os estudos mais relevantes que elucidaram os principais mecanismos 

responsáveis pela visão de cores assim como algumas características morfológicas e genéticas 

comuns aos grupos de primatas do Novo Mundo e humanos. 

 

1.1. Teorias da Visão de Cores 

A moderna ciência da visão de cores começou a se desenvolver no final do século 

XVII, após os experimentos detalhados e precisos realizados por Isaac Newton (1643 – 1727) 

(Figura 1). Newton demonstrou que a luz branca é constituída por diversos componentes 

espectrais ao decompor um feixe de luz utilizando prismas. Ele analisou o fenômeno em 

termos da visão de cores e descobriu que a cor não está na luz, mas ela possui a energia para 

gerar a sensação de cor, introduzindo o conceito de subjetividade na percepção de cores 

(Gouras, 1991). 
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Figura 1. Representação esquemática do experimento com prisma realizado por Newton sobreposto ao seu 
retrato. Fonte: http://astronomyonline.org/Science/ElectromagneticSpectrum.asp. 

 
 
Segundo Newton, o espectro visível estaria dividido em sete cores fundamentais. 

Organizando essas sete cores fundamentais em círculo, Newton estabeleceu um sistema de 

predição de mistura de cor. Ao misturar as cores do extremo do espectro, pode-se obter uma 

mistura de cor fora do espectro. Traçando-se uma reta entre dois pontos de cores deste círculo 

pode-se ter uma indicação da cor desta mistura. Este método chamado atualmente de 

baricêntrico faz parte dos métodos de Colourimetria (Gouras, 1991). 

Na metade do século XVIII, observou-se que a mistura de um número menor do que 

as 7 cores descritas por Newton poderia reproduzir todas as cores do espectro, tendo sido já 

percebido naquela época que um esquema de misturas trivariantes reproduziria todas as cores 

visíveis. Palmer (1777, 1786), propôs a existência de três receptores na retina ajustados para 

cada uma das três cores primárias, mas que também poderiam responder a todas as cores se 

suficientemente intensas (Gouras, 1991). 

No final do século XVIII, Thomas Young (1773-1829) enunciou a teoria tricromática 

para explicar a visão de cores humana, com base nos seus experimentos sobre a natureza 

ondulatória da luz e em dados previamente descritos. Esta teoria postula que a visão de cores 

necessita de apenas três tipos de receptores na retina que seriam excitados por luzes de 
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diferentes comprimentos de onda do espectro Newtoniano e, cada um estaria associado a uma 

das três cores primárias: violeta, vermelho e verde. A excitação diferencial desses receptores 

resultaria na percepção de diferentes misturas das cores primárias e possibilitaria a percepção 

de todas as outras cores. Os experimentos de misturas de cores de Maxwell (1855) e de von 

Helmholtz (1821-1894) obtendo misturas de cores que reproduzissem todas as cores 

espectrais, forneceram comprovações para a teoria de Young, que ficou conhecida como a 

Teoria de Young-Helmholtz. Helmholtz supôs a existência de três classes diferentes de cones 

na retina humana, com diferente sensibilidade espectral. Essa teoria explica bem os dados de 

mistura de cores e os tipos de anomalias congênitas na visão de cores, resultantes da perda ou 

anomalia de um dos três tipos. Entretanto, a teoria não consegue explicar fenômenos 

perceptuais como contraste simultâneo e pós imagem, em que a adaptação a uma cor 

intensifica a percepção de outra. Também não explica a sensação subjetiva de que o amarelo é 

uma cor pura, não resultante de mistura. 

Estas questões levaram Ewald Hering (1834-1918) a contestar a Teoria de Young-

Helmholtz e a propor uma teoria que postulava que a percepção das cores se dava através de 

quatro canais cromáticos, dois acromáticos e seus correspondentes processos fisiológicos. Os 

sinais seriam, portanto, comparados entre si através de canais de oponência o que resultaria na 

percepção de todas as cores do espectro luminoso visível. Com os experimentos de Russel De 

Valois (1965) que realizou registros eletrofisiológicos em células do núcleo geniculado lateral 

(NGL) em macacos, foi comprovada pela primeira vez a existência dos canais de oponência 

cromática. 

Atualmente, sabe-se que as duas teorias são verdadeiras e coexistem em diferentes 

níveis do processamento visual: para haver visão de cores são necessários pelo menos dois 

tipos de cones que expressem pigmentos visuais com picos de absorbância espectrais distintos 

e um substrato neural que compare os sinais destes cones, que constituem os canais de 
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oponência cromática (Cornsweet, 1970). A Teoria Tricromática explica o processamento 

dependente dos fotorreceptores e a teoria oponente corresponde ao processamento pós-

receptoral. 

 O efeito de um fóton sobre o sistema visual é independente do seu comprimento de 

onda, pois a resposta de um fotorreceptor ao estímulo luminoso é única para diferentes 

comprimentos de onda. Este fenômeno, descrito por William Rushton é chamado “Princípio 

da Univariância” (Rushton, 1972; Estévez & Spekreijse, 1982). Um único fotorreceptor não é 

suficiente para que haja visão de cores e mesmo quando há dois tipos de fotorreceptores é 

imprescindível que exista um substrato neural para comparação dos sinais resultando na 

sensação da cor.  

Estes princípios são válidos para todos os organismos descritos até o momento 

(Gouras, 1972; de Monasterio et al., 1975; Ringo & Wolbassht, 1986; Kamermans et al., 

1991; Dacey & Barry Lee, 1994; Dacey, 1999; Ventura et al., 2001; Hemmi et al., 2002; Twig 

et al., 2003; Silveira et al., 2004; Rocha et al., 2008). Apesar dos mecanismos semelhantes, a 

faixa de cores que pode ser discriminada é distinta entre os grupos e depende de genes que 

expressam diferentes pigmentos visuais em diferentes fotorreceptores.  

 

1.2. Fotorreceptores e pigmentos visuais 

Na retina de primatas existem dois tipos de fotorreceptores - bastonetes e cones - que 

dão origem a dois sistemas paralelos que funcionam em diferentes faixas de iluminação, o 

sistema escotópico e o sistema fotópico. Na retina humana, os bastonetes (125 milhões) são 

em maior número que os cones (8 milhões) e distribuem-se por toda a retina exceto o centro. 

Nos bastonetes, em comparação com os cones, o maior número de moléculas de fotopigmento 

e a maior área de captação de luz proporcionam maior capacidade de absorção de fótons de 

luz. O sistema de visão escotópico (noturno), que tem nestes fotorreceptores seu ponto de 
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início, exibe alta sensibilidade à luz, porém baixa acuidade visual. O sistema fotópico 

(diurno), constituído pelos cones e rede neural pósreceptoral, tem menor sensibilidade à luz e 

maior acuidade visual (Bowmaker, 1991; Dowling, 1987). (Figura 2). 

 

 
 
Figura 2. Micrografia eletrônica de bastonetes e cones de retina de primata. Imagem adaptada de 
Ralph C. Eagle (www.webvision.med.utah,edu). 
 

Os fotorreceptores são células especializadas que contém um segmento externo onde 

encontram-se os pigmentos visuais (opsinas) e um segmento interno no qual encontra-se o 

núcleo e as organelas citoplasmáticas. A membrna celular do segmento externo possui 

invaginações que formam discos nos quais localizam-se as opsinas (Figura 3). 

Cone 

Bastonete 
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Figura 3. Diagrama esquemático do segmento externo de um fotorreceptor (bastonete) e a opsina inserida 
na membrana plasmática. Modificado de http://webvision.med.utah.edu/photo1.html#outer. 

 

 

Bastonetes e cones contém opsinas, que são pigmentos visuais formados por uma 

porção protéica e um retinal derivado da vitamina A (Figura 3). Esses pigmentos são 

responsáveis pela absorção dos fótons de luz e subsequente ativação dos fotorreceptores nos 

quais ocorrerá a transdução da informação luminosa em sinal eletroquímico, transmitido para 

as células pós-receptorais. A conformação da proteína é de sete voltas com 50% da sua porção 

inserida na membrana plamática. Na sétima hélice está localizado o cromóforo (Figura 4) 

acoplado por uma ligação covalente ao resíduo lisina da posição 312 (Hargrave et al. 1984, 

Hargrave and McDowell, 1992). 
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Figura 4. Estrutura tri-dimensional da rodopsina bovina. Os sete domínios transmembrânicos estão 
ilustrados em cores variadas. O cromóforo está identificado em vermelho (Palczewski et al., 2000). 
 

Os primatas do Novo Mundo e os humanos possuem um único tipo de bastonete e 

podem ter dois ou três tipos de cones com picos de sensibilidade espectral em diferentes 

regiões do espectro luminoso: cone L, mais sensível à faixa de comprimentos de onda longos 

(com pico de sensibilidade ~560 nm); cone M, mais sensível à faixa de comprimentos de onda 

médios (pico de sensibilidade ~530 nm); cone S  mais sensível à faixa de comprimentos de 

onda curtos, (pico de sensibilidade ~420 nm) e o bastonete com pico de sensibilidade 

espectral ~495 nm (Nathans, 1987). Os sinais dos cones são processados por dois canais de 

oponência cromática: verde/vermelho e azul/amarelo (vermelho + verde), que permitem uma 

visão de cores tricromática. 

As três curvas de sensibilidade espectral dos cones não são igualmente espaçadas no 

espectro visível tanto em humanos quanto em primatas do Novo Mundo (Figura 5). As 

opsinas expressas pelos cones L e M têm valores próximos de absorção espectral e são 
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ativadas por comprimentos de onda longos e médios do espectro luminoso, ao contrário das 

opsinas expressas pelo cone S cuja curva de absorbância espectral compreende os 

comprimentos de onda baixos do espectro luminoso (Brown & Wald, 1964; Rushton, 1964, 

1972). 

 

Figura 5. Curva de absorção espectral das três classes de fotopigmentos encontrados nos cones da 
retina de humanos com visão de cores tricromata. Os comprimentos de onda de máxima absorção dos 
cones S, M e L estão indicados entre parênteses. As três classes de cones também são encontradas em 
primatas do Velho Mundo, alguns primatas do Novo Mundo e em hominídeos com pequenas 
variações no pico de absorção entre as espécies. Modificado de Deeb & Motulsky (2005). 
 

 

As opsinas são proteínas compostas por aproximadamente 400 aminoácidos. A 

diferença nos picos de sensibilidade espectral dos cones deve-se a variação na sequência de 

aminoácidos que constituem as opsinas. Entre os cones L e M existe uma identidade de 96% 

na sequência dos aminoácidos que compõem as opsinas, o que representa uma diferença de 15 

aminoácidos (Nathans et al., 1986). Estudos moleculares sugerem que a diferença no pico de 

absorção entre os pigmentos dos cones L e M deve-se principalmente às mudanças nas 
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posições de apenas 7 aminoácidos, o que resulta numa diferença de 32 nm no pico de 

absorbância das opsinas expressas pelos cones L (~560 nm) e M (~528 nm) (Merbs & 

Nathans, 1992; Asenjo et al., 1994) (Figura 6).  

Por outro lado, os pigmentos expressos pelos cones L e M possuem 46% de identidade 

com a opsina expressa no cone S (Yamaguchi et al., 1997). Esta diferença é responsável pela 

distância entre a curva de sensibilidade espectral do cone S e as curvas dos cones L e M 

(Figura 5). 

 

Figura 6. Esquema da sequência de aminoácidos dos pigmentos visuais e comparação entre os 
diferentes tipos encontrados em primatas do Novo Mundo e humanos. Os círculos coloridos 
representam os aminoácidos diferentes da estrutura molecular dos pigmentos e os círculos em 
cinza representam os aminoácidos comuns aos dois pigmentos. Os pigmentos M e L são os 
que têm maior homologia. (http://www.handprint.com/HP/WCL/color1.html 
#conechemistry). 

 

 

Em 1998, Provencio e colaboradores descobriram outro tipo de opsina presente em 

melanóforos da derme de Xenopus leavis, a melanopsina. A sequência de aminoácidos desta 

proteína apresentava alta homologia com opsinas de cefalópodes e foi encontrado RNA 

mensageiro expresso em alguns locais do hipotálamo, na íris e em células da retina. A 

conclusão deste trabalho foi que a expressão da melanopsina em células retinianas e não 

retinianas sugere uma função não relacionada à visão para a função fotorreceptiva desta 
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proteína, como por exemplo, o controle fótico da pigmentação da pele, da abertura pupilar e 

do ritmo circadiano. A localização da melanopsina num pequeno grupo de células 

ganglionares (Provencio et al., 2000) e a ausência da sua expressão nos cones e/ou bastonestes 

despertou o interesse de vários pesquisadores no estudo do papel desta proteína na retina. 

Após experimentos de hibridização in situ com marcação retrógrada (Gooley et al., 2001), 

traçadores virais e técnicas de imunocitoquímica (Sollars et al., 2003) e camundongos knock 

in (Hattar et al., 2002) observou-se que as células ganglionares que expressam melanopsina 

projetam seus axônios para o núcleo supraquiasmático, para o folheto intergeniculado, o 

núcleo pretectal e diversas partes do cérebro relacionadas com a regulação do comportamento 

e do sono (Gooley et al., 2003). Alguns trabalhos sugerem o envolvimento da melanopsina na 

regulação das vias visuais (Belenky et al., 2003; Dacey et al., 2005). A função exata das 

células que expressam a melanopsina ainda não foi totalmente elucidada (para revisão: 

Kumbalasiri & Provencio, 2005). 

 

1.3. Deficiências na visão de cores em humanos 

As deficiências na visão de cores são classificadas como deficiência verde-vermelho, 

deficiência azul-amarelo ou acromatopsias. As categorias são subdivididas de acordo com a 

severidade da condição, o mecanismo pelo qual a condição é gerada e o tipo de elementos 

afetados (Birch, 2001). 

Quando a deficiência afeta a função dos cones L o defeito é protan, com protanopia 

denotando a perda da função do cone L (uma forma de dicromacia) e protanomalia (ou 

tricromacia protanômala) denotando uma alteração na função do cone L (associado com a 

presença de genes L/M híbridos, os quais codificam opsinas com sensibilidade espectral 

anômala). As deficiências que afetam a função dos cones M são chamadas de deutan, com 

deuteranopia nos casos de perda da função do cone M e deuteranomalia (ou tricromacia 
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deuteranômala) para as alterações na função do cone M (associado com a presença de genes 

M/L híbridos, os quais codificam opsinas com sensibilidade espectral anômala). No caso de 

deficiências que afetam o cone S, os defeitos são tritan, com tritanopia para a perda de função 

do cone S e tritanomalia (ou tricromacia anômala) denotando uma alteração na função do 

cone S (Birch, 2001) (Figura 7). 

 

Figura 7. Espectro de absorção dos cones de indivíduos com deficiências de visão de cores. A retina 
de um indivíduo protanope tem apenas cones S e M, de um indivíduo deuterânope apenas cones S e L 
e ambos têm grande perda de visão de cores. Protanômalos tem cones S, M e tipo M (classe de cones 
M) e deuteranômalos tem cones S, L e tipo L (classe de cones L). Estes dois últimos têm perdas 
moderadas de visão de cores. Modificado de Deeb (2005). 
 

 

1.4. Genética dos pigmentos visuais 

Diferentes genes expressam os variados tipos de opsinas que poderão absorver 

comprimentos de onda da luz específicos. Na retina dos vertebrados, os genes que expressam 
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os pigmentos visuais foram agrupados em cinco classes segundo o respectivo pico de 

absorção espectral (λmax) (Yokoyama, 1997):  

� grupo LWS, opsinas que absorvem comprimentos de onda longos com λmax 

entre 510-560 nm (também chamados de LWS/MWS);  

� grupo Rh1, rodopsinas com λmax em torno de 500 nm;  

� Rh2, rodopsina com λmax entre 470-510 nm;  

� grupo SWS1, pigmentos que absorvem comprimentos de onda curtos, com λmax 

entre 360-430 nm;  

� grupo SWS2, pigmentos que absorvem comprimentos de onda curtos, com λmax 

entre 440-460 nm (Figura 8). 

 

 

Figura 8. Esquema dos cinco grupos de genes que expressam os pigmentos visuais encontrados na 
retina de vertebrados. O gene Rh1 está associado a pigmentos encontrados em bastones e os outros 
quatro genes a pigmentos encontrados em cones. A extensão das linhas horizontais indica a variação 
do λmax dos pigmentos expressos por cada grupo. Modificado de Jacobs (2008). 
  

 

Durante o processo evolutivo, a visão de cores dos vertebrados foi selecionada de 

diferentes formas entre os vários grupos de animais. Peixes, anfíbios, répteis e aves 
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discriminam um número maior de estímulos cromáticos comparados aos mamíferos. Isto se 

deve ao fato dos mamíferos ancestrais terem perdido, durante a era Paleozóica, dois genes que 

expressam os pigmentos visuais sensíveis a comprimento de onda curto (SWS2) e médio 

(Rh2) (Trezise & Collin, 2005) (Figura 9). 

 

Figura 9. Reconstrução da história evolucionária da família dos genes das opsinas de vertebrados 
(modificado de Trezise & Collin, 2005).  
  

A maioria dos mamíferos possui apenas dois genes responsáveis pela visão de cores, o 

LWS e o SWS1. Por possuírem três genes, os primatas do Velho Mundo e a espécie humana 

são exceções entre os mamíferos. 

Após a segregação dos primatas em Plathyrrini (primatas do Novo Mundo) e 

Catharrini (primatas do Velho Mundo), há cerca de 40 milhões de anos, eventos de duplicação 

e mutação nos genes das opsinas ocorreram de forma distinta entre os grupos. Esses eventos 

favoreceram o surgimento de polimorfismos genéticos que resultaram em diferentes fenótipos 

de visão de cores (Hunt et al., 1998). 
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Os genes que codificam os diferentes pigmentos visuais estão localizados em dois 

cromossomos. A sequência de nucleotídoes que leva à tradução dos pigmentos dos cones M e 

L está organizada no sentido cabeça-cauda no braço longo do cromossomo X no locus Xq28 

(Nathans et al., 1986). O gene LWS expressa o pigmento do cone L composto por 364 

aminoácidos e peso molecular de 40572Da (Nathans et al., 1986). O gene MWS expressa o 

pigmento do cone M composto por 364 aminoácidos e peso molecular de 40584Da (Nathans 

et al., 1986; Applebury & Hargrave, 1986). Os genes L e M são compostos por seis éxons 

intercalados por cinco íntrons. 

O gene que expressa o pigmento do cone S (SWS1) está presente no braço longo de 

um cromossomo autossômico, o cromossomo 7, no locus 7q31.3-q32 (Nathans et al., 1986; 

Shimmin et al., 1997; Hillier et al., 2003). Essa sequência gênica expressa a opsina do cone S 

formada por 348 aminoácidos com peso molecular de 39135Da (Nathans et al., 1986; 

Shimmin et al., 1997). 

Devido ao alto grau de homologia e a justaposição na seqüência cabeça-cauda entre os 

genes que expressam os pigmentos L e M, estes estão predispostos a uma troca de material 

genético (crossing-over) desigual, o que resulta na mudança do número de genes ou na 

formação de genes híbridos verde/vermelho (G/R) ou vermelho/verde (R/G) (Nathans et al., 

1986; Winderickx et al., 1992). 

Entre os primatas do Novo Mundo, as fêmeas heterozigotas carregam genes 

polimórficos e alelos múltiplos que codificam diferentes variantes espectrais em cones 

distintos, possibilitando uma visão de cores tricromática. Durante as primeiras etapas da 

embriogênese, um dos cromossomos X é inativado aleatoriamente, o que permite a presença 

de alelos polimórficos nas fêmeas (Ohno & Hauschka, 1960; Lyon, 1961; Lyon 1962; 

Okamoto et al., 2004). Os machos por sua vez são animais dicromatas assim como as fêmeas 

homozigotas e a maioria dos outros mamíferos (Jacobs & Neitz, 1985; Jacobs & Neitz, 1987).  
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Algumas exceções foram observadas em duas espécies do gênero Alouatta, o Alouatta 

seniculus e o Alouatta caraya, cujas análises genéticas e eletrorretinográficas (ERG) 

mostraram que tanto machos quanto fêmeas são animais tricromatas (Jacobs et al., 1996; Saito 

et al., 2004). Em uma espécie do gênero Aotus, o Aotus trivirgatus, o ERG, a psicofísica e a 

genética mostraram que esta espécie é monocromata (Jacobs et al., 1993). 

Nos primatas do Velho Mundo ocorreu duplicação e mutação do gene LWS presente 

no cromossomo X. Desta forma, os genes que codificam os pigmentos dos cones L e M estão 

localizados no mesmo cromossomo, o que possibilita a visão de cores tricromática tanto nas 

fêmeas quanto nos machos, diversamente dos primatas do Novo Mundo. Uma vez que os 

genes L e M estão localizados no mesmo cromossomo, foi necessário o surgimento de outro 

mecanismo para separar a sua expressão, além da inativação do cromossomo X (Lyon, 1962), 

como ocorre nas fêmeas heterozigotas dos primatas do Novo Mundo. 

Dois grupos de pesquisa, um coordenado por Samir Deeb e o outro por Jeremy 

Nathans (S.Z. Wang et al., 1992; Y. Wang et al., 1992; Yamaguchi et al., 1997; Smallwood et 

al., 2002) propuseram um modelo (Figura 10) de regulação no qual existe uma região anterior 

aos genes L e M chamada locus control region ou LCR (região de controle local). Esta região 

funciona como um seletor aleatório que determina qual gene de opsina do cromossomo X será 

expresso em cada cone L ou M (S.Z. Wang et al., 1992; Y. Wang et al., 1992; Smallwood et 

al., 2002). Neste modelo (Figura 10a), os promotores dos genes L e M competem por um 

contato com o LCR e o “vencedor” desta competição que pode ser o promotor do gene L 

(Figura 10b) ou do gene M (Figura 10c), escolhido aleatoriamente na sequência, forma um 

complexo estável e permanente com a LCR. Aparentemente, este processo ocorre durante o 

desenvolvimento embrionário, em cada célula destinada a se tornar um cone L ou M. O resultado 

desta competição faz com que a célula expresse exclusivamente um único gene do cromossomo X 

(L ou M) para toda a vida (Y Wang et al., 1992; Smallwood et al., 2002; McMahon et al., 2004). 
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Figura 10. Modelo da expressão mutuamente exclusiva dos genes que expressam os pigmentos L e M 
proposto por Smallwood et al. (2002). Organização dos genes em primatas do Velho Mundo com o 
LCR em cópia única e antecedendo o primeiro gene da sequência (A). A expressão dos genes L e M 
ocorre após a ligação do LCR a uma das regiões promotoras dos genes, num processo aleatório que irá 
determinar se a célula será um cone L (B) ou um cone M (C). Modificado de McMahon et al. (2004).  
 
 

Uma característica importante deste evento é o fato da LCR se ligar apenas a um dos 

dois primeiros genes da sequência. Se, por exemplo, a organização dos genes for constituída 

por uma sequência de dois genes L normais seguidos de um gene M normal, esse sujeito terá 

uma deficiência de visão de cores do tipo deutan (Sjoberg et al., 1998; Neitz et al., 2004). 

Uma explicação para esse fato é o distanciamento conformacional da LCR em relação ao 

promotor dos genes L e M no cromossomo X, conforme proposto por Smallwood et al. 

(2002). A Figura 11 mostra a organização conformacional dos genes L e M e da LCR no 

cromossomo X. Esta organização determina uma maior porcentagem de cones L em relação 

aos cones M encontrados na retina de humanos, a qual pode variar de 1.1:1 a 16.5:1, pois a 

LCR está mais próxima do gene responsável pela expressão da opsina L (Hofer et al., 2005). 
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Figura 11. Estrutura conformacional dos genes L e M no cromossomo X. A acessibilidade relativa do 
LCR aos promotores dos genes L e M é ilustrada pelas setas cinza. O terceiro gene da sequência (gene 
M) está a uma distância na qual o LCR não é capaz de ativar o seu promotor. O DNA está acoplado a 
matrix nuclear via matrix attachment regions (MARs). Modificado de McMahon et al., (2008). 

 

 

No caso dos primatas do novo mundo, como citado anteriormente, este mecanismo 

não ocorre nos indivíduos, pois a visão de cores tricromata presente em fêmeas heterozigotas 

se deve à presença de dois alelos distintos, ambos expressos em diferentes cones na retina.  
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Fonte: Powel K, 2003. 

 
 
 
 
 

Capítulo 1 

Primatas do Novo Mundo 
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2.1. Introdução 
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As espécies de primatas reconhecidas até o presente momento foram classificadas em 

seis grupos principais (Shoshani et al., 1996): os lêmures de Madagascar (Infraordem 

Lemuriforme); os lóris e os galagos (Infraordem Loriforme); os tarsos (Infraordem 

Tarsiiforme); e os símios (Infraordem Simiiforme). Este último é separada em dois grandes 

grupos, a Parvaordem Platyrrhini (“nariz achatado”), que compreende os macacos do Novo 

Mundo (Superfamília Ceboidea) e a Parvaordem Catarrhini (“nariz afilado”), que compreende 

a Superfamília Cercopithecoidea, com os macacos do Velho Mundo e a Superfamília 

Hominoidea, com os gibões e hominídeos, incluindo os humanos (Figura 12). 

 

Figura 12. Árvore filogenética dos primatas. Aproximadamente 63 milhões de anos atrás, os primatas se dividiram em 
Strepsirhine e Haplorhine. Este último, cerca de 23 milhões de anos após a primeira divergência, deu origem a outos 
dois grupos: o Platyrrhini (primatas do Novo Mundo) e Catarrhini (primatas do Velho Mundo). Os Catarrhini se 
dividiram novamente dando origem aos hominídios conforme ilustrado no canto direito da figura. Fonte: 
http://www.conserveourearth.co.uk/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/primates_tree.gif.  
 
 
2.1.1. A seleção da tricromacia entre os primatas 

A explicação para a seleção positiva da tricromacia entre os primatas ainda é muito 

questionada. As hipóteses levantadas até o presente momento estão relacionadas com a dieta 
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dos animais. Por um lado, defende-se a hipótese da frugivoria na qual a necessidade de 

discriminação de frutas entre as folhagens verdes das árvores teria favorecido a seleção da 

tricromacia (Osorio & Vorobyev, 1996; Regan et al., 2001; Smith et al., 2003; Surridge et al., 

2003) em contraposição com a hipótese da folivoria na qual a tricromacia seria selecionada 

pela necessidade da discriminação de folhas mais novas e de colouração mais avermelhadas 

entre a folhagem verde (Dominy and Lucas, 2001; Dominy et al., 2003). 

Para investigar essas hipóteses, Dominy et al. (2003) descreveram a relação entre a 

biogeografia histórica dos figos e das palmeiras arborescentes e o padrão de variação da visão 

de cores entre os primatas. Num primeiro momento, a existência de um grupo heterogêneo no 

qual algumas fêmeas são tricromatas e outras fêmeas assim como todos os machos são 

dicromatas, traria uma vantagem para o grupo devido à grande variação na colouração das 

figueiras e palmeiras. Após a extinção regional das palmeiras e provavelmente das figueiras 

devido a variações climáticas, a tricromacia teria permitido aos primatas a exploração de 

folhas imaturas avermelhadas ricas em proteínas como uma fonte substituta das frutas. Ao se 

observar o padrão de dieta dos primatas do Novo Mundo, a grande maioria é frugívora, 

porém, entre os Catarrhinos a grande maioria dos primatas se alimenta de folhas. 

Uma possibilidade de elucidar ainda mais essa questão foi o estudo de dois gêneros de 

Platirrhinos (Allouata e Brachyteles) cuja preferência alimentar é predominantemente por 

folhas. Os primatas do gênero Allouata são animais tricromatas, segundo Jacobs et al. (1996) 

demostraram através da eletrorretinografia. Porém, Talebi et al. (2006), após o 

sequenciamento dos éxons 3 e 5 do gene das opsinas de 18 muriquis, mostraram que primatas 

do gênero Brachyteles não são macacos tricromatas, seguindo a mesma variação alélica dos 

outros Platirrhinos.  

A conclusão desses estudos citados anteriormente, é que a tricromacia não está 

relacionada ao hábito alimentar dos primatas, mas sim a outras características ecológicas ou 
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genéticas que potencialmente serviram para a manutenção desta adaptação. Talvez a 

duplicação genética que proporcionou o surgimento da tricromacia entre os primatas do Velho 

Mundo seja um evento de baixa probabilidade (Jacobs et al., 1996). Esta questão ainda está 

em aberto e a visão de cores dos primatas do Novo Mundo é tema para muita investigação e 

discussão.  

Neste capítulo, será descrita a genética da visão de cores de um grupo de primata do 

Novo Mundo: Cebus sp que pertence à Superfamília Ceboidea, e à Família Cebidae 

(Schneider, 2000) (Tabela 1). 
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Tabela 1. Classificação dos Primatas do Novo Mundo segundo estimativas da idade de 
surgimento. Ma = MegaAnnum. (Modificado de Schneider, 2000). 
  

 

  



 

43 
 

2.1.2. Gênero Cebus 

Os primatas do gênero Cebus, popularmente conhecidos como macacos-prego, são 

animais de porte médio, os machos são maiores que as fêmeas, pesam entre 2,5 a 5 kg e as 

espécies são determinadas segundo a coroa de pelos presente na cabeça a qual pode variar na 

forma e cor. Possuem braços tão longos quanto as pernas e sua cauda curvada para baixo, 

atrás do corpo e semipreensil, possibilita grande destreza e é utilizada muitas vezes durante o 

forrageio. Estes animais de hábitos diurnos e arborícolas são encontrados desde a Venezuela 

até o Rio Grande do Sul. Seu habitat é o mais diversificado entre os primatas neotropicais, 

utilizando todos os estratos arbóreos de florestas chuvosas inundáveis ou não, florestas 

primárias, secundárias, caatinga, palmeiras, campos e mangues (Auricchio, 1995). A maioria 

dos macacos-prego é classificada como onívora e se alimentam principalmente de frutos, 

nozes, sementes, flores, insetos, ovos e pequenos vertebrados, podendo ser importantes 

dispensores de sementes e polinizadores (Freese & Oppenheimer 1981; Visalberghui 1990 de 

Lillo et al 1997, Rocha et al 1998, Silveira et al. 2005; Fragaszy et al., 2004). O tempo de vida 

médio registrado para diferentes espécies de Cebus em cativeiro foi igual ou maior a 41 anos 

de idade (Hakeem et al., 1996, apud Fragaszy et al., 2004). 

A classificação das espécies do gênero Cebus foi determinada apenas recentemente 

devido a diversos fatores como a grande variedade de animais, os poucos estudos detalhados 

nos quais as descrições originais foram baseadas, o que gerava uma confusão nos resultados 

obtidos e a incerteza sobre a origem geográfica do material descrito (Fragaszy et al., 2004). 

Após estudos de biologia molecular, de características morfológicas e de distribuição 

geográfica, Groves (2001) propôs a divisão do gênero Cebus em oito espécies: 

 

� Cebus apella 

� Cebus capucinus 
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� Cebus albifrons 

� Cebus olivaceos 

� Cebus kaapori 

� Cebus libidinosus 

� Cebus xanthosternos 

� Cebus nigritus 

As similaridades entre os cérebros do macaco-prego e de primatas do Velho Mundo 

associadas com a multiplicidade de fenótipos de visão de cores possibilita que o gênero Cebus 

seja visto como um modelo valioso no estudo de vários aspectos da visão, incluindo a visão 

de cores.  

 

2.1.3. Opsinas em Cebus 

Assim como na maioria dos primatas do Novo Mundo, os indivíduos do gênero Cebus 

possuem no cromossomo X apenas um gene responsável pela expressão dos pigmentos 

visuais presentes nos cones L/M. Consequentemente, as fêmeas homozigotas e todos os 

machos são dicromatas. A variação tricromática observada nas fêmeas deve-se à diversidade 

alélica do gene L/M localizado no cromossomo X, presente apenas nas fêmeas heterozigotas, 

pois possuem dois genes que codificam dois fotopigmentos distintos sensíveis a 

comprimentos de onda médios e longos (Jacobs et al., 1993; Kainz et al., 1998a).  

Nos primatas do Novo Mundo, as opsinas podem ser classificadas em cinco tipos: 

P560 ou P562, P553, P550 ou P545, P538 e P535 ou P530 (os números correspondem a λmax). 

As opsinas ser distinguidas por três aminoácidos (Figura 13) localizados nos sítios 180 (Ser - 

serina ou Ala - alanina), 277 (Tyr - tirosina ou Phe - fenilalanina) e 285 (Thr - treonina ou Ala 

- alanina) (Neitz et al., 1991; Williams et al., 1992; Yokoyama & Radlwimmer, 1999; 

Kawamura et al., 2001; Hiramatsu et al., 2004). A combinação desses aminoácidos, expressos 
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pelos éxons 3 e 5, está associada com a mudança no pico de sensibilidade espectral dos cones 

(Figura 14) e os efeitos dessas substituições são cumulativos. Assim, é possível inferir a curva 

de absorbância do fotopigmento através da combinação desses três aminoácidos nessas 

posições (Neitz et al., 1991; Hunt et al., 1993; Asenjo et al., 1994). 

 

 

 

Figura 13. Representação esquemática da opsina. Os principais aminoácidos responsáveis pelo pico de 
absorção espectral da molécula são os da posição 180, 277 e 285. A variação do pico causada pela 
mudança do aminoácido nessas três posições está indicada no lado esquerdo da figura. A posição 312 
é o local onde o retinal se liga covalentemente ao resíduo lisina. Os aminoácidos que influenciam no 
pico de absorção espectral da opsina estão identificados com cores.  Adaptado de Jacobs (2008). 
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Figura 14. Tipos alélicos de pigmentos visuais M/LWS descritos em primatas do Novo Mundo, 
classificados segundo o aminoácido das posições 180, 277 e 285. O valor máximo da variação no pico 
de absorção espectral causada pela mudança do aminoácido está indicado abaixo dos aminoácidos.  
(Hiramatsu et al., 2005). Ser = serina, Ala = alanina, Tyr = tirosina, Phe = fenilalanina, Thr = treonina. 

 

 

Em Cebus, três variantes dicromatas e três tricromatas foram descritas (Jacobs & 

Neitz, 1987b; Lee et al., 1996, 2000; Hiramatsu et al, 2005; Saito et al., 2005). Quatro classes 

de cones foram encontradas nesse gênero com picos de absorbância espectral média de 434 

(cones S), 535 (cones M), 550 (cones L/M) e 562 nm (cones L). Todos os animais possuíam 

cones S, porém para as outras classes de cones foram encontradas algumas variações 

individuais.  

Das quatro famílias de primatas do Novo Mundo, 11 gêneros foram estudados em 

relação ao pico de absorbância espectral das suas opsinas. As metodologias utilizadas foram 

eletrorretinografia, microespectrofotometria, inferência através de análise genética, e medidas 

in vitro dos pigmentos expressos pelos cones (Bowmaker et al., 1983; Mollon et al., 1984; Jacobs 

& Neitz, 1987a; Jacobs & Neitz, 1987b; Boissinot et al., 1998; Travis et al., 1988; Jacobs & Deegan 
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II, 2001; Surridge & Mundy, 2002; Jacobs & Deegan II, 2003; Hiramatsu et al., 2004; Hiramatsu et 

al., 2005; Jacobs & Deegan, 2005; Saito et al., 2005; Talebi et al., 2006; Bunce et al., 2011). Esses 

trabalhos estão resumidos na Tabela 2.  

Após as descrições dos alelos presentes entre diferentes espécies de primatas do Novo 

Mundo no século XX, foi observada uma alta freqüência de três alelos polimórficos nos genes 

responsáveis pela expressão das opsinas, localizados no cromossomo X. Devido a esse 

sistema trialélico é possível existir tricromacia em parte das fêmeas heterozigotas. Alguns 

trabalhos postularam a hipótese de que este sistema trialélico poderia ter surgido de uma única 

origem (hipótese da origem simples) ou poderia ter surgido independentemente em diferentes 

linhagens (hipótese da origem múltipla) (Shyue, et al., 1995; Boissinot et al, 1998). Porém, 

recentemente, Jacobs & Deegan (2005) descreveram a existência de cinco alelos em 

Callicebus moloch, uma exceção à regra desse sistema trialélico. Em Cebus sp assim como 

outros macacos do Novo Mundo, os trabalhos publicados até o momento, descrevem apenas 

no máximo três variantes alélicas (Jacobs & Deegan II, 2003; Bowmaker et al., 1983; Saito et 

al. 2005). 
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Tabela 2. Resumo dos trabalhos publicados que descrevem o pico de sensibilidade espectral 
das opsinas em algumas espécies de primatas do Novo Mundo. Modificado de Jacobs, 2007. 
 

Família Gênero Pico de sensibilidade espectral cone L/M Referências* 
Atelidae Ateles     550   561 1 (ERG) 

    547  562 2 (E) 
 Brachyteles 530  545  560 3(I) 
 Lagothrix   547  562 1 (ERG) 

Pitheciidae Pithecia         565 4 (ERG) 
    535   550   562 5 (I) 

 
Callicebus 

moloch 
530 535 542 550 562 14 (ERG) 

 
Callicebus 
brunneus 

535   550 562 15 (I) 

Cebidae Cebus 534         6 (MSP) 
  536  549  561 13 (ERG) 
  530  545   7 (E) 
 Saimiri 537  550  565 8 (MSP) 
  532  545  558 9 (E) 
  536  548  561 4 (ERG) 

    538     551 561 16 (ERG) 

 Saguinus  545  557 563 4 (ERG) 
 Leontopithecus  545  557  4 (ERG) 
 Callimico  543   563 10 (I) 
 Callithrix  543  556 563 11 (MSP) 
   539  553 561 9 (E) 
  Cebuella       556 563 12 (I) 

* ERG = eletrorretinografia; MSP = microespectrofotometria; E = medidas in vitro da expressão dos 
cones; I = inferência a partir de análises genéticas. Referências: (1) Jacobs & Deegan II (2001); (2) 
Hiramatsu et al. (2005); (3) Talebi et al. (2006 ); (4) Jacobs & Deegan II (2003); (5) Boissinot et al. 
(1998); (6) Bowmaker et al. (1983); (7) Saito et al. (2005); (8) Mollon et al. (1984); (9) Hiramatsu et 
al. (2004); (10) Surridge & Mundy (2002); (11) Travis et al. (1988); (12) Surridge & Mundy (2002); 
(13) Jacobs & Neitz (1987b); (14) Jacobs & Deegan (2005); (15) Bunce et al. (2011); (16) Jacobs & 
Neitz (1987a). 
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2.1.4 Justificativa 

Os genes das opsinas dos primatas do Novo Mundo são muito similares àqueles 

encontrados em primatas do Velho Mundo. As sequências de aminoácidos dos pigmentos L e 

M de humanos, macaco de cheiro e saguis têm 96% de homologia. Na literatura, já foram 

descritas similaridades entre o macaco-prego e os primatas do Velho Mundo. Algumas dessas 

semelhanças podem ser observadas na morfologia retiniana (Silveira et al., 1989a, 1989b; de 

Lima et al., 1993, 1996; Silveira et al., 1994, 1998, 1999; Yamada, et al., 1996a, 1996b; 

Andrade-da-Costa & Hokoç, 2000; dos Reis et al., 2002; Finlay et al., 2008), na fisiologia 

(Silveira et al., 1999; Lee et al., 1996, 2000), no tamanho do cérebro, padrões dos sulcos e 

posição relativa das áreas visuais homólogas (Gattass et al., 1981, 1987; Rosa et al., 1988; 

Fiorani et al., 1989) e no córtex visual (Gattass et al., 1981, 1987; Fiorani et al., 1989; Rosa et 

al., 1993; Lee et al., 1996).  

As similaridades entre os cérebros do macaco-prego e de primatas do Velho Mundo 

associadas com a multiplicidade de fenótipos de visão de cores tornam o gênero Cebus um 

modelo valioso no estudo de vários aspectos da visão, incluindo a visão de cores. O estudo 

genético e comparativo da visão de cores em primatas é importante para a compreensão da 

evolução e do processamento da visão de cores. 
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2.2. Objetivos 
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Os objetivos deste trabalho foram: 

1. Analisar geneticamente a visão de cores de dois grupos de primatas do Novo 

Mundo do gênero Cebus. 

2. Determinar o pico de absorbância espectral das opsinas expressas pelos genes L e M 

em macacos do gênero Cebus a partir das sequências de aminoácidos determinadas pelos 

éxons 3 e 5 dos genes L e M. 

3. Analisar a frequência dos diferentes alelos para os genes das opsinas em macacos 

do gênero Cebus oriundos de diferentes regiões do Brasil. 
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2.3. Sujeitos e Métodos 
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2.3.1. Cebus sp da UFRJ. 

Seis machos e sete fêmeas do gênero Cebus sp pesando entre 2,8 e 4,0 kg mantidos no 

Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, UFRJ, foram analisados. Os animais foram doados 

para a UFRJ após apreensões do IBAMA no estado de Minas Gerais. Todos os procedimentos 

experimentais realizados com os animais estavam de acordo com o NIH guidelines for animal 

research e foram aprovados pelo Comitê para Uso e Cuidado com Animais do Instituto de 

Biofísica Carlos Chagas Filho, UFRJ. 

 

2.3.2. Cebus sp da UFPA. 

Dezesseis machos e quatro fêmeas do gênero Cebus sp pesando entre 0,7 e 3,5 kg 

mantidos na Escola de Primatas do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Pará 

foram avaliados. Os animais foram doados para a UFPA após apreensões do IBAMA no 

estado do Pará, com exceção de duas fêmeas, F3 e F4, filhas de M7 e F2, as quais nasceram 

no biotério da UFPA. Todos os procedimentos experimentais realizados com os animais 

estavam de acordo com o NIH guidelines for animal research.  

 

2.3.3. Extração de DNA 

O DNA foi extraído a partir de amostras de sangue coletadas por um veterinário 

especializado. O material genético foi extraído utilizando o kit PUREGENE DNA 

purification Kit (Gentra Systems) de acordo com o protocolo do fabricante. 

 

2.3.4. Amplificação do DNA por reação em cadeia da polimerase (PCR) 

A reação em cadeia da polimerase (PCR) foi utilizada para amplificar os éxons 3 e 5 

dos genes que codificam as opsinas L/M. Os kits para PCR utilizados foram o AmpliTaq  

Gold  DNA Polymerase e o rTth  DNA  Polymerase (Applied Biosystems). 
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Os primers utilizados para amplificação dos éxons 3 e 5 foram os mesmos descritos 

por Mancuso et al. (2006). Para o éxon 3, os pares foram: 5'GGATCACGGGTCTCTGGTC 

(forward) e 5'CTGCTCCAACCAAAGATGG (reverse); e para o éxon 5 os pares foram 

5'GTGGCAAAGCAGCAGAAAG (forward) e 5'CTGCCGGTTCATAAAGACATAG 

(reverse). 

As condições de PCR utilizadas para os éxons 3 e 5 foram idênticas com exceção da 

temperatura de anelamento (TA) de 61° para o éxon 3 e 59° para o éxon 5. Os ciclos de 

temperatura foram de 95° por 9 min, 37 ciclos de 94° por 45 seg, TA por 45 seg, 72° por 45 

min e por último uma temperatura de extensão de 72° por 7 min. 

Após a reação de PCR, foi realizada uma eletroforese do produto da reação em gel de 

agarose a 1%. As amostras amplificadas foram mantidas a 4°C até o momento do 

sequenciamento.  

 

2.3.5. Sequenciamento genético 

O sequenciamento dos produtos de PCR do grupo de primatas da UFRJ foi realizado 

no sequenciador ABI PRISM 3130xl (Applied Biosystems) através do kit Big Dye Terminator 

Cycle Sequencing Standart Version 3.1 (Applied Biosystems) no laboratório da Profa. Dra. 

Maureen Neitz localizado no Medical College of Wisconsin, WI, EUA. 

O sequenciamento das amostras de macacos da UFPA foi realizado no Instituto 

Israelita de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert Einstein. O kit utilizado foi o DYEnamic ET 

Dye Terminator (MegaBACETM, GE Healthcare) e o seqüenciador foi o MegaBACE 1000 

(GE Healthcare). 

As sequências foram analisadas com os programas Sequencher 4.8 (Gene Codes 

Corporation, EUA) e BioEdit Sequence Alignment Editor (Hall, 1999). 
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2.3.6. Determinação da curva de absorção espectral das opsinas 

Os aminoácidos das posições 180 (expresso pelo éxon 3), 277 e 285 (ambos expressos 

pelo éxon 5) foram considerados na inferência do pico de absorbância espectral das opsinas 

dos primatas, segundo o trabalho de Asenjo et al. (1994). Os gráficos com as curvas de 

absorção espectral foram gentilmente elaborados pelo Dr. Balázs Vince Nagy. A fórmula 

utilizada (a) foi a descrita no trabalho de Stockman & Sharpe (2000) o qual, é o mais recente 

sobre determinação da sensibilidade espectral dos cones L e M a partir de medidas realizadas 

em sujeitos com genótipo de visão de cores conhecido. 

 

(a)   log10 [tOD(x)] = a + b x2 + c x4 + d x6 + e x8 +  f x10 + g x12 + h x14 

 

onde, x = log10 (λ) - log10 (λmax/558), sendo λ o comprimento de onda e λmax o pico do 

spectrum do photopigmento, a = - 188862.970810906644, b = 90228.966712600282,  

c = - 2483.531554344362, d = - 6675.007923501414, e = 1813.525992411163,  

f = - 215.177888526334, g = 12.487558618387, e h = - 0.289541500599. 
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2.4. Resultados 
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Os resultados do sequenciamento genético dos macacos-prego da UFRJ estão 

descritos na Tabela 3.  

Após a inferência do pico de absorbância espectral das opsinas nos 13 animais 

analisados (Tabela 4), o resultado foi a caracterização de seis machos dicromatas, quatro 

fêmeas tricromatas e três fêmeas dicromatas. Dos nove animais dicromatas, cinco são 

deuteranopes com a combinação de aminoácidos SYT (λmax 560-563) e quatro animais são 

protanopes, dois deles com as combinações AFT (λmax 542-547) e os outros dois com a 

combinação AFA (λmax 532). Das quatro fêmeas tricromatas, três tiveram a combinação de 

aminoácidos SFT e SYT (λmax 546-553 e 560-563, respectivamente) e uma fêmea AFT e AFA 

(λmax 542-547 e 532, respectivamente).  

A Figura 15 mostra as curvas de sensibilidade espectral encontradas neste grupo. 
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Tabela 3. Sequência de aminoácidos dos animais da UFRJ. 
 

ID 
macacos 

Sexo  
Aminoácidos 

180 277 285 

M1 Macho S Y T 
M2 Macho S Y T 
M3 Macho S Y T 
M5 Macho A F T 
M6 Macho A F A 
M7 Macho A F A 
F1 Fêmea S Y T 
F2 Fêmea S Y T 
F3 Fêmea S F/Y T 
F4 Fêmea S F/Y T 
F5 Fêmea S F/Y T 
F6 Fêmea A F T 
F7 Fêmea A F T / A 

 
ID = Identificação; S = serina; A = alanina; T = treonina;  

F = fenilalanina; Y = tirosina 
  

 

Tabela 4. Descrição do genótipo e fenótipo dos animais da UFRJ. 
 
ID 

macaco Sexo Genótipo Alelo 1 Alelo 2 Fenótipo λmax-1 λmax-2 ∆λmax 

M1 macho SYT dicromata 560-563 
M2 macho SYT dicromata 560-563 
M3 macho SYT dicromata 560-563 
M5 macho AFT dicromata 542-547 
M6 macho AFA dicromata 532 
M7 macho AFA dicromata 532 
F1 fêmea SYT dicromata 560-563 
F2 fêmea SYT dicromata 560-563 
F3 fêmea SF/YT SFT SYT tricromata 546-553 560-563 10-13 
F4 fêmea SF/YT SFT SYT tricromata 546-553 560-563 10-13 
F5 fêmea SF/YT SFT SYT tricromata 546-553 560-563 10-13 
F6 fêmea AFT dicromata 542-547 
F7 fêmea AFT / A AFT AFA dicromata 542-547 532 10-15 
 
ID = identificação; S = serina; Y = tirosina; T = treonina; A = alanina; F = fenilalanina; λmax = 
sensibilidade espectral máxima. 
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Figura 15. Curvas de sensibilidade espectral previstas a partir das sequências de aminoácidos dos 
pigmentos L e M para os cones de Cebus sp mantidos na UFRJ. Gráficos elaborados gentilmente pelo 
Dr. Balázs Vince Nagy, baseado em Stockman & Sharpe (2000).  
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Os resultados do sequenciamento genético dos macacos-prego da UFPA estão 

descritos na Tabela 5.  

Após a inferência do pico de absorbância espectral das opsinas nos 20 animais 

analisados (Tabela 6), o resultado foi a caracterização de 15 machos dicromatas, uma fêmea 

tricromata e três fêmeas dicromatas. Dos 18 animais dicromatas, dez são protanopes com a 

combinação de aminoácidos SYT (λmax 560-563) e três animais são deuteranopes, dois deles 

com as combinações AFT (λmax 542-547) e os outros dois com a combinação AFA (λmax 532). 

A fêmea tricromata teve a combinação de aminoácidos AFT e AFA (λmax 542-547 e 532, 

respectivamente). Em um dos animais não foi possível identificar a sequência gênica por 

problemas técnicos. 

A Figura 16 mostra as curvas de sensibilidade espectral, encontradas neste grupo. 
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Tabela 5. Descrição do genótipo e fenótipo dos animais da UFPA. 
 

ID 
macaco Sexo Genótipo Alelo 1 Alelo 2 Fenótipo λmax-1 λmax-2 ∆λmax 

M1 macho SYT     dicromata 560-563     
M2 macho AYT dicromata 550-556 
M3 macho SYT dicromata 560-563 
M4 macho AFT dicromata 542-547 
M5 macho SYT dicromata 560-563 
M6 macho SYT dicromata 560-563 
M7 macho SYT dicromata 560-563 
M8 macho SYT dicromata 560-563 
M9 macho AFA dicromata 532 
M10 macho AYT dicromata 550-556 
M11 macho AFA dicromata 532 
M12 macho SYT dicromata 560-563 
M13 macho SYT dicromata 560-563 
M14 macho AFT dicromata 542-547 
M15 macho ND ND ND 
M16 macho SYT dicromata 560-563 
F1 fêmea AFT / AFA AFT AFA tricromata 542-547 532 10-15 
F2 fêmea SYT dicromata 560-563 
F3 fêmea SYT dicromata 560-563 
F4 fêmea  SYT     dicromata  560-563     

ID = identificação; S = serina; Y = tirosina; T = treonina; A = alanina; F = fenilalanina; λmax = 
sensibilidade espectral máxima. ND = não determinado. 
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Figura 16. Curvas de sensibilidade espectral previstas a partir das sequências de aminoácidos dos 
pigmentos L e M para os cones de Cebus sp mantidos na UFPA. Gráficos elaborados gentilmente pelo 
Dr. Balázs Vince Nagy baseado em Stockman & Sharpe (2000).  
 

  



 

63 
 

2.4.1. Comparação entre os grupos da UFPA e da UFRJ 

Um total de cinco tipos diferentes de opsinas foi encontrado entre os macacos-pregos 

analisados. A frequência do alelo SYT foi maior que a dos outros alelos tanto no grupo da 

UFPA (52.94%) quanto no grupo da UFRJ (47%). O alelo SFT (546-553) não foi encontrado 

no grupo da UFPA assim como o alelo AYT (550-556) não foi encontrado no grupo da UFRJ. 

A freqüência desses alelos foi de 17,6% para o SFT e de 11,76% para o alelo AYT. Outros 

dois alelos, o AFA (532) e o AFT (542-547) tiveram a mesma frequência nos dois grupos 

analisados (17,64% para ambos) (Tabela 6). A Figura 17 mostra a comparação da frequência 

alélica nos grupos avaliados.  

 

Tabela 6. Frequência dos diferentes alelos encontrados em Cebus sp nos animais mantidos na 
UFPA e na UFRJ. 
 

 
SYT 

(560-563) 

AYT  

(550-556) 

AFA  

(532) 

AFT  

(542-547) 

SFT  

(546-553) 

UFPA 52.94 11.76 17.64 17.64 0 

UFRJ 47 0 17.6 17.6 17.6 
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Figura 17. Comparação da frequência alélica dos pigmentos visuais descritos em macacos do gênero 
Cebus mantidos na UFPA e na UFRJ. Acima das barras está indicado o a sequência alélica 
correspondente. 
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2.5. Discussão 
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2.5.1. Animais da UFRJ 

Neste grupo foram encontrados cinco fenótipos para Cebus, dois dicromatas e três 

tricromatas. Entre os dicromatas, foram encontradas combinações dos aminoácidos SYT 

(N=5), AFT (N=2) e AFA (N=2). A combinação SFT foi encontrada apenas nos tricromatas 

juntamente com a combinação SYT (N=3). Uma fêmea apresentou a combinação AFT e 

AFA. Nos mesmos animais foram realizados experimentos de eletrorretinografia com flicker 

heterocromático (Soares et al., 2010). Com esta metodologia foi possível classificar os 

animais com base no índice de sensibilidade relativa verde-vermelho (RSI = relative 

sensitivity index): RSI = Ln (lvermelho) – Ln (lverde), onde lvermelho é a luminância do 

estímulo vermelho e lverde é a luminância do estímulo verde. Para tricromatas normais, as 

intensidades vermelha e verde tem o mesmo efeito desde que equiparadas por equiluminância, 

portanto o RSI se aproxima do zero. Para sujeitos protanopes este índice é positivo e para 

sujeitos deuteranopes esse índice é negativo. Baseado no RSI e nos resultados da genética os 

animais foram divididos em três grupos conforme a Tabela 7. O primeiro grupo foi 

classificado como dicromata deuteranope (SYT), com RSI < 0,2. Neste grupo estão seis 

animais, quatro machos e duas fêmeas. O segundo grupo foi classificado como dicromata 

protanope (AFA) com RSI > 0.4 e dois machos foram incluídos neste grupo. O terceiro grupo 

com RSO entre -0,2 e 0.4 corresponde aos animais tricromatas e dicromatas com sensibilidade 

intermediária entre verde e vermelho (protanopes M/L). Os demais animais foram inclusos 

neste grupo. 
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Tabela 7. Aminoácidos descritos para as posições 180 277 e 285 dos genes das opsinas e o 

RSI calculado para cada animal. (Deu) – deuteranope; (Tri) – tricromata; (Pro) – protanope. 

 

 

 

Apesar do método de ERG utilizado não ser muito sensível para distinguir dicromatas 

com pigmentos L/M e os vários tipos de tricromatas, a separação entre os grupos protanopes e 

deuteranopes estava de acordo com os resultados das análises genéticas. 

Jacobs e colaboradores (Jacobs & Neitz, 1987b; Jacobs & Deegan, 2003) usando 

medidas de sensibilidade espectral através de eletrorretinografia com flicker fotométrico 

mostraram que em Cebus existem três possíveis pigmentos nos cones com pico máximo de 

absorção (λmax) variando entre comprimentos de onda médio e longo com valores médios em 

cerca de 537, 551 e 563nm. Outros estudos (Shyue et al., 1998; Lee et al., 2000; Saito et al., 

2005) correlacionaram o genótipo e o fenótipo descritos em Cebus apella e concluíram que o 

genótipo SYT corresponde ao λmax de cerca de 560-537 nm. Animais com a combinação SFT 

não foram encontrados nesses estudos genéticos prévios e no caso dos estudos de 

eletrofisiologia é difícil distinguir entre os alelos SFT e AFT devido à semelhança entre os 



 

68 
 

λmax. 

Este trabalho descreve uma nova possibilidade de combinação alélica entre primatas 

do gênero Cebus (Tabela 8) além das descritas anteriormente, com um total de cinco 

combinações alélicas possíveis para o grupo estudado. Assim como descrito por Jacobs & 

Deegan (2005) este trabalho comprova a existência de mais de três alelos nos genes que 

expressam os pigmentos L/M numa mesma espécie de macaco do Novo Mundo. Isto significa 

que os genes das opsinas L/M podem apresentar um número de variantes maior do que as 

descritas atualmente entre os primatas do Novo Mundo. 

Os resultados das análises genéticas dos primatas Cebus foram publicados no 

periódico Vision Research, em 2010, juntamente com os dados de eletrofisiologia destes 

mesmos animais (Soares et al., 2010, anexo 1). 

 

2.5.2. Animais da UFPA 

Um dos aspectos importantes a ser estudado na visão de cores é a correlação entre o 

fenótipo e o genótipo. Várias análises genéticas foram realizadas com diferentes espécies de 

primatas do Novo Mundo, porém, o fenótipo da visão de cores desses animais foi pouco 

estudado. Alguns testes comportamentais foram utilizados para avaliar a discriminação de 

cores em primatas, porém poucos estudos foram realizados até o momento (Saito et al., 2005; 

Mancuso et al., 2006; Araújo et al., 2008). Entre esses testes, está uma adaptação do 

Cambridge Colour Test desenvolvida por Mancuso et al. (2006) para o estudo do fenótipo de 

macaco esquilo (Saimiri sp.). Simultaneamente foi desenvolvida por Goulart et al. (2008) uma 

variante semelhante do Cambridge Colour Test aplicada em bebês e crianças, e atualmente em 

macacos-prego (Goulart et al., 2010a; 2010b). Este teste psicofísico foi desenvolvido por 

Mollon, Reffin e Regan (Mollon & Reffin, 1989; Mollon & Regan, 2000; Regan, Reffin, & 

Mollon, 1994) e validado em humanos por Ventura et al. (2003). Os resultados obtidos são os 
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valores de limiares de discriminação de cores do indivíduo. A tarefa do sujeito é discriminar 

um alvo com cromaticidade variável segundo as respostas do sujeito, de um fundo com 

cromaticidade fixa, geralmente acromático. Tanto o alvo quanto o fundo são compostos por 

círculos pequenos, de tamanho e luminância variados para que o sujeito não adote diferenças 

de brilho e borda como pistas.  

A adaptação desenvolvida por Goulart et al. (2008) está sendo utilizada no estudo da 

visão de cores de Cebus. Os resultados obtidos foram a caracterização de três machos 

dicromatas, com fenótipo deutan e uma fêmea tricromata (Goulart et al., 2010a; 2010b). Esses 

resultados se correlacionam com os achados genéticos para esses animais. 
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Tabela 8. Resumo dos trabalhos publicados que descrevem o pico de sensibilidade espectral 
das opsinas em algumas espécies de Primatas do Novo Mundo incluindo o presente trabalho. 
Modificado de Jacobs, 2007. 
 
Família Gênero Pico de sensibilidade espectral cone L/M Referências* 
Atelidae Ateles     550   561 1 (ERG) 

    547  562 2 (E) 
 Brachyteles 530  545  560 3(I) 
 Lagothrix   547  562 1 (ERG) 

Pitheciidae Pithecia         565 4 (ERG) 
    535   550   562 5 (I) 

 
Callicebus 

moloch 
530 535 542 550 562 14 (ERG) 

 
Callicebus 
brunneus 

535   550 562 15 (I) 

Cebidae Cebus 534         6 (MSP) 
  536  549  561 13 (ERG) 
  530  545   7 (E) 

  532 542-553 546-553 
550-
556 

560-
563 

Soares et al., 
2010 

 Saimiri 537  550  565 8 (MSP) 
  532  545  558 9 (E) 
  536  548  561 4 (ERG) 

    538     551 561 16 (ERG) 

 Saguinus  545  557 563 4 (ERG) 
 Leontopithecus  545  557  4 (ERG) 
 Callimico  543   563 10 (I) 
 Callithrix  543  556 563 11 (MSP) 
   539  553 561 9 (E) 
  Cebuella       556 563 12 (I) 

 
* ERG = eletrorretinografia; MSP = microespectrofotometria; E = medidas in vitro da expressão dos 
cones; I = inferência a partir de análises genéticas. Referências: (1) Jacobs & Deegan II (2001); (2) 
Hiramatsu et al. (2005); (3) Talebi et al. (2006 ); (4) Jacobs & Deegan II (2003); (5) Boissinot et al. 
(1998); (6) Bowmaker et al. (1983); (7) Saito et al. (2005); (8) Mollon et al. (1984); (9) Hiramatsu et 
al. (2004); (10) Surridge & Mundy (2002); (11) Travis et al. (1988); (12) Surridge & Mundy (2002); 
(13) Jacobs & Neitz (1987a); (14) Jacobs & Deegan (2005); (15) Bunce et al. (no prelo); (16) Jacobs 
& Neitz (1987b). 
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2.5.3. Frequência alélica 

O alelo mais frequente encontrado nos dois grupos analisados foi o SYT, cujo 

pigmento tem pico de absorbância espectral em torno de 560 nm. A maior incidência desse 

alelo entre macacos-prego foi descrita por Hiramatsu et al. (2005). Os autores encontraram 

uma frequência do alelo SYT de 60% num grupo chamado LV composto por 19 animais, e de 

96% num outro grupo de 17 macacos-prego (chamado de CP). Segundo os autores, a alta 

freqüência do alelo SYT encontrada no grupo CP foi devido a um único macho ter ocupado a 

posição alfa durante 11 anos e, portanto, todos os animais analisados eram filhos desse 

macaco. Isto pode ter causado uma homogenização na amostra devido à endogamia. No 

primeiro grupo (LV), houve uma dispersão dos machos e o macho alfa era substituído a cada 

4 anos. Apesar dessas trocas frequentes, o alelo SFT teve maior incidência entre os animais. 

Hiramatsu e colaboradores (2005) chamam a atenção para as análises das frequências alélicas 

serem baseadas apenas na seleção natural, pois fica claro que a organização social do grupo 

tem grande influência na incidência de um determinado alelo. Apesar dos animais estudados 

neste trabalho não estarem no seu habitat natural, a origem dos macacos é diversa, pois eles 

foram adquiridos após apreensões do IBAMA em diferentes regiões do Brasil tanto no grupo 

da UFPA quanto da UFRJ. Nas amostras de macacos-prego da UFPA, a incidência do alelo 

SFT foi de 52,9% e da UFRJ de 47%, excluindo uma fêmea da UFPA cujo parentesco é 

conhecido. Esses resultados indicam uma prevalência do alelo SFT entre o gênero Cebus. 
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2.6. Conclusões 
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As conclusões desse capítulo foram: 

 

� Trinta e três macacos do gênero Cebus foram avaliados geneticamente e cinco 

tipos de opsinas L e/ou M foram encontrados nos animais pertencentes ao 

gênero Cebus. 

� A combinação de aminoácidos SFT foi descrita pela primeira vez em macacos-

prego. 

� O alelo SFT teve maior frequência nos dois grupos de animais avaliados. 
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Foto de Giovanny Carvalho modificada. 
 

 

Capítulo 2 

Discromatopsias hereditárias em humanos 
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Foto de Giovanny Carvalho 
 

 

 

3.1. Introdução 
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Uma das primeiras descrições de deficiência hereditária na visão de cores em humanos 

foi de Huddart, em 1777, ao descrever a genealogia e os problemas enfrentados pelo sapateiro 

chamado Harris. Harris e mais dois irmãos não eram capazes de distinguir as mesmas cores 

que seus outros três irmãos e uma irmã, os quais tinham visão de cores normal. No ano 

seguinte, em 1778, outra descrição de problemas na discriminação de cores foi revelada numa 

carta de J. Scott para o reverendo Mr. Whisson do Trinity College, Cambridge, publicado por 

Lort (1778). Scott também publicou a genealogia da sua família, na qual cinco homens e uma 

irmã de Scott eram afetados. Provavelmente este foi o primeiro caso descrito na literatura de 

uma mulher com deficiência hereditária na visão de cores (Piantanida, 1991). 

Nas últimas décadas, estudos clínicos e genéticos foram realizados para compreender a 

herança das deficiências na visão de cores. A primeira explicação fisiológica para a perda de 

discriminação no verde-vermelho foi proposta por John Dalton (1798) ao sugerir que sua 

própria inabilidade em discriminar cores poderia ser resultado de uma colouração azulada nos 

meios ópticos, provavelmente no humor vítreo. Henry em 1854 ao examinar os olhos de 

Dalton post-mortem constatou que não havia nenhuma anormalidade nos meios ópticos, 

refutando a suposição de Dalton. Thomas Young (1807) propôs uma explicação na qual as 

“fibras” retinianas sensíveis à luz vermelha eram ausentes ou não funcionais na retina de 

Dalton, deficiência chamada atualmente de protanopia. Quase dois séculos depois, análises 

com biologia molecular dos pigmentos visuais presentes na retina de Dalton, constataram que 

ele não expressava o gene para o pigmento sensível a comprimentos de onda médios presente 

no cone M, sendo, portanto um deuteranope (Hunt et al., 1995). 

Essas análises somente foram possíveis depois da caracterização e sequenciamento dos 

genes que expressam os pigmentos visuais em humanos, realizado por Nathans e 

colaboradores na década de 80 (Nathans et al., 1986).  
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3.1.2. Frequência das deficiências hereditárias na visão de cores 

As deficiências hereditárias na visão de cores ocorrem por mutações, deleções ou re-

arranjos dos genes que codificam as opsinas dos cones L, M e S. O defeito de visão de cores 

mais comum ocorre no eixo verde-vermelho e afeta cerca de 1 em cada 12 homens 

Caucasianos e 1 em cada 230 mulheres. Defeitos no cone S são raros (Weitz et al., 1992a, 

1992b; Shimmin et al., 1997, 1998), ocorrem em cerca de 1 em cada 10000 pessoas e são 

autossômicos dominantes com penetrância incompleta (Wright, 1952; Padmos et al., 1978). 

Os vários fenótipos de deficiência de cor verde-vermelho são associados com o tipo de 

evento crossing-over. Porém, a associação é complexa porque o mesmo fenótipo pode estar 

associado a diferentes genótipos (Neitz et al., 1996; Deeb, 2006). 

A frequência dos defeitos na visão de cores verde-vermelho entre populações 

originárias do norte europeu conforme citado anteriormente, foram classificados pelo exame 

psicofísico de determinação da equação da Rayleigh (Deeb et al., 1992). Neste teste, o sujeito 

ajusta uma mistura de verde (545 nm) e vermelho (670 nm) cujas proporções podem ser 

variadas até que a mistura se iguale a um amarelo fixo (589 nm) fornecido para comparação. 

Este exame, chamado de anomaloscopia, é usado em estudos de visão de cores e é 

considerado um padrão ouro para diagnosticar a anomalia verde-vermelho na visão de cores 

humana (Pokorny et al., 1979). 

A frequência de defeitos na visão de cores em praticamente todas as outras populações 

parece ser menor do que a descrita para a população européia. Entre os chineses e japoneses, a 

frequência de defeitos na visão de cores verde-vermelho é cerca de 5%. Baixas freqüências 

(4% ou menos) foram encontradas em populações de origem africana (Deeb, 2005).  

A deuteranopia tem frequência de 1 a 2% em praticamente todas as populações, 

enquanto a protanopia ocorre com menor frequência: cerca de 0,2 a 1,2% (Deeb, 2005). 

Os homens são mais afetados do que as mulheres porque possuem um único 
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cromossomo X enquanto as mulheres possuem dois, o que permite, no caso das mulheres, a 

expressão de apenas um dos cromossomos X, não portador da alteração nos casos de 

heterozigozidade, em consequência do processo de inativação do cromossomo X. 

Apesar da baixa prevalência de mulheres daltônicas, cerca de 15% da população 

feminina é portadora de um cromosso X com deficiência nos genes das opsinas. Hood et al. 

(2006) avaliaram 55 portadoras de deficiência protan ou deutan através de teste de 

sensibilidade ao contraste cromático. Os autores descrevem uma pior discriminação de cor nas 

portadoras de deficiência deutan em relação ao grupo controle. O oposto foi encontrado nas 

portadoras protan as quais tiveram desempenho igual ao dos sujeitos controles. Essa diferença 

se deve à maior probabilidade de expressão do gene L em relação ao gene M (Hofer et al., 

2005).  

No Brasil, os estudos de Salzano avaliaram populações indígenas e deduziram pelo 

fenótipo qual o genótipo dos índios (Salzano, 1964; 1980; 1993). Estes trabalhos mostraram 

que a frequência de defeitos na visão de cores em índios brasileiros é de 2% com maior 

frequência para o defeito deutan. 

Um grupo de indivíduos portadores de discromatopsias congênitas foi estudado com 

testes comportamentais em Belém, Pará (Gonçalves, 2006), mas este não foi um estudo 

populacional destinado a verificar a prevalência de defeitos da visão de cores na população.  

Não existem outros estudos sobre deficiências genéticas de visão de cores no Brasil 

nas bases bibliográficas ISI, Scopus ou PubMed. O restante da população brasileira, com suas 

múltiplas origens e alta miscigenação, não foi investigado com relação à incidência de 

anomalias congênitas de visão de cores. 
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3.2. Objetivos 
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Os objetivos deste trabalho foram: 

1. Avaliar a correlação entre o genótipo e o fenótipo determinado através de testes 

psicofísicos numa pequena população do estado de São Paulo - SP, portadora de 

discromatopsias hereditárias e controles. 

2. Correlacionar os dados psicofísicos obtidos em São Paulo com os achados descritos 

na população do Pará. 
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3.3. Sujeitos e Metodologia 
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 Este trabalho foi submetido ao Comitê de Ética do Hospital Universitário da USP e 

obteve sua aprovação em 15 de fevereiro de 2008 sob o número de registro CEP-HU/USP: 

798/08 (anexo 2). O mesmo trabalho também foi aceito pelo Comitê de Ética do Instituto 

Israelita de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert Einstein, sob número de registro 09 / 1048 

(anexo 3). 

 

3.3.1. Sujeitos 

Neste projeto, foram avaliados um total de 19 sujeitos controles (5 homens e 14 

mulheres) e 15 sujeitos daltônicos (14 homens e 1 mulher) recrutados, na sua maioria, no 

Instituto de Psicologia da USP ou por indicação de colegas e amigos que tiveram 

conhecimento desta pesquisa. A idade média dos participantes do grupo controle foi de 30,9 ± 

8,7 anos e do grupo de daltônicos foi de 23,53 ± 6,7 (Tabela 9). 

Uma voluntária do grupo controle foi excluída das análises devido ao histórico de 

exposição a solventes durante um período de 8 meses, segundo os critérios de exclusão deste 

trabalho. 

Todos os sujeitos que participaram desta pesquisa, leram e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (anexo 4) e responderam a um pequeno questionário 

(anexo 5) para anamnese. 

 

3.3.2. Critérios de inclusão na pesquisa 

Acuidade visual corrigida igual ou melhor que 20/40 medida na tabela ETDRS e 

ausência de histórico de alterações oftalmológicas. 

  Para o grupo com discromatopsias, o resultado do teste Ishihara foi utilizado como 

critério para inclusão no grupo dos daltônicos. 
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3.3.3. Critérios de exclusão da pesquisa 

Histórico de doenças ou uso contínuo de medicamentos que possam afetar a visão de 

cores, como diabetes tipo 2, intoxicação por metais pesados como mercúrio, pacientes com 

malária, usuários de cloroquina, pessoas que manipulam solventes à base de tolueno e 

qualquer cirurgia oftalmológica prévia. 
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Tabela 9. Caracterização da amostra de sujeitos controles e daltônicos com defeito protan e deutan. 
 

ID Gênero Olho Idade AV Visão de cores 

1 F OD 29 20/20 normal 
2 F OE 25 20/16 normal 
3 M OE 42 20/20 normal 
4 M OE 49 20/12.5 normal 
5 F OD 24 20/10 normal 
6 M OD 25 20/16 normal 
7 F OD 34 20/20 normal 
8 F OD 26 20/20 normal 
9 F OD 28 20/16 normal 
10 M OD 25 20/12.5 normal 
11 M OD 29 20/16 normal 
12 F OD 25 20/12.5 normal 
13 F OE 30 20/12.5 normal 
14 F OE 27 20/12.5 normal 
15 F OD 31 20/20 normal 
16 F OE 29 20/40 normal 
17 F OE 44 20/16 normal 
18 F OE 48 20/20 normal 
19 F OE 17 20/12.5 normal 

1 M OE 28 20/25 protan 
2 M OD 28 20/12.5 protan 
3 M OD 15 20/12.5 protan 
4 M OD 9 20/16 protan 
5 M OE 26 20/16 protan 

6 M OD 21 20/12 deutan 
7 M OD 27 20/20 deutan 
8 M OE 23 20/20 deutan 
9 M OD 23 20/25 deutan 
10 F OE 20 20/16 deutan 
11 M OD 22 20/10 deutan 
12 M OD 39 20/16 deutan 
13 M OE 27 20/10 deutan 
14 M OE 19 20/32 deutan 
15 M OD 26 20/16 deutan 

 
ID = identificação; AV = acuidade visual. 
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3.3.4. Coleta de sangue e extração de DNA 

 Amostras de sangue foram coletadas em tubos contendo citrato de sódio a 0,2% no 

laboratório do Hospital Universitário da USP por profissionais especializados. A extração do 

material genético foi realizada com o kit PUREGENE DNA purification Kit (Gentra 

Systems), segundo instruções do fabricante, dentro de no máximo cinco dias após a coleta do 

sangue. As amostras foram quantificadas num espectrofotômetro (NanoVue, GE Health Care) 

e armazenadas de 2º a 8ºC. 

 

3.3.5. Estimativa dos genes L e M 

 Para estimar a quantidade de genes L e M na sequência do cromossomo X, Jay Neitz e 

Maureen Neitz desenvolveram sondas e primers específicos para identificar o primeiro gene 

da sequência e os genes posteriores a este através da reação em cadeia da polimerase, em 

tempo real (RT-PCR, real time - polimerase chain reaction) (Neitz & Neitz, 1995; Kainz et 

al., 1998b; Sjoberg et al., 1998). 

 O princípio desta metodologia consiste em utilizar duas sondas, uma específica para o 

quinto éxon do gene L, marcada com uma molécula fluorescente e outra específica para o 

quinto éxon do gene M, marcada com um fluoróforo diferente do anterior de modo que a luz 

emitida seja detectada pelo aparelho e possibilite a identificação de cada gene. 

 Após a extração de DNA, foi realizada a reação em cadeia da polimerase em tempo 

real (RT-PCR real time - polimerase chain reaction). O kit utilizado para essa reação foi o 

TaqMan PCR Core Reagents Kit, (Applied Biosystems). Em tubos de 0,2ml foram 

adicionados 5µl de MgCl2 (20 mM), 2µl de deoxi-nucletídeos trifosfatos (dATP, dCTP, 

dGTP, dTTP), 2,5µl de tampão (10x buffer), 2,5µl de cada sonda (50 mM), 1µl de cada 

primer, 3,125µl de água deionizada, 0,25µl da enzima UNG e 0,125µl da enzima Taq gold.  

As condições da RT-PCR foram de 2 min a 50°, 10 min a 95°, 3 ciclos de 30 seg a 97° 
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e 1 min a 63°, 37 ciclos a 95° por 15 seg e 63° por 1 min e finalizando a 50° por 2 min. As 

reações foram feitas na máquina 7300 Real Time PCR System (Applied Biosystems) e 

analisadas numa planilha Excel. Os cálculos para análise dos resultados foram desenvolvidos 

por Jay Neitz, da University of Washington. 

 

3.3.6. Amplificação do DNA por reação em cadeia da polimerase (PCR) 

A reação em cadeia da polimerase (PCR) foi utilizada para amplificar os segmentos 

dos genes que codificam as opsinas L e M. Os kits para PCR utilizados foram o AmpliTaq  

Gold  DNA Polymerase e o rTth  DNA  Polymerase (Applied Biosystems). 

Primeiramente foi realizada a reação de PCR para separar o gene L do gene M, através 

de primers que amplificam desde o íntron 1 até o éxon 5 de cada gene L e M. O éxon 5 foi 

utilizado para diferenciar os genes L e M pois ele é responsável pela expressão dos 

aminoácidos de posição 277 e 285. Esses aminoácidos são responsáveis pela diferenciação do 

pico de absorção espectral das opsinas L e M. As condições de PCR utilizadas foram de 94° 

por 1 min, 37 ciclos de 94° por 15 seg, temperatura de anelamento por 30 seg (Tabela 10), 72° 

por 5 min e por último uma temperatura de extensão de 72° por 20min. 

Após a reação de PCR, o produto amplificado passou por uma eletroforese em gel de 

agarose low melting a 0,8% para posterior corte das bandas contendo apenas a sequência 

amplificada. Este material foi armazenado em tubos de 1,5ml a 4°C e posteriormente 

aquecidos em banho seco a 37°C por meia hora antes de serem utilizados. 

Uma segunda reação de PCR foi realizada para amplificação dos éxons 2, 3 e 4 de 

cada gene L e M utilizando o segmento amplificado na reação de PCR descrita anteriormente. 

As condições de PCR foram iguais às descritas anteriormente. 
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Tabela 10. Descrição dos primers e temperatura de anelamento destes ao DNA. 

Sequência 
amplificada 

Identificação 
do primer 

Temp. de 
anelamento 

(°C) 
Sequência de nucleotídeos do primer 

x2 ao x5 do gene L 
new5'x2  

62 
5' gtctctggcttgagggacag 

3'redX5 5' GCAGTACGCAAAGATCATCACC 
x2 ao x5 do gene 

M 
610-628 

59 
5' CCTTCGAAGGCCCGAATTA 

3'green x5 5' CAGCAGAATGCCAGGACCATC 

x2, gene L 
Int1up74x2Fwd 

60 
5' GGTGGGATCAGCACTGGTAT 

Int2dn50x2Rev 5' GCAGGGTGAATGAGTGGTTT 

x2, gene M 
3'green x5 

68 
5' CAGCAGAATGCCAGGACCATC 

3'exon2 5' CTCGAATTCGAGCCTGGGCCCCGACTGGC 

x3, gene L ou M 
In2u136x3F 

61 
5' TGTCGTTTTTTCCACCTCAGTCC 

In3dn46x3R 5' CAGAGTCTGACCCTGCCCACT 

x4,  gene L ou M 
In3up23x4F 

62 
5' TGGCTGCCGGCCCTTC 

In4dn62x4R 5' TTGAGGGCAGAGCAGCTTAGG 
* Temp. de anelamento = temperatura de anelamento do primer à sequência específica a ser 
amplificada; x = éxon. 
 

3.3.7. Sequenciamento genético 

O sequenciamento dos produtos de PCR foi realizado no sequenciador MegaBACE 

1000 (GE Healthcare) através do kit DYEnamic ET Dye Terminator (MegaBACETM, GE 

Healthcare). 

As sequências foram analisadas com o programa Sequencher 4.8 (Gene Codes 

Corporation, EUA). 

 

3.3.8. Classificação genética dos sujeitos 

Após as análises genéticas, os sujeitos foram classificados em três grupos: controles, 

protan e deutan para análise e comparação dos resultados obtidos nos testes psicofísicos 

descritos a seguir.  
3.3.9. Avaliação da visão de cores 

Os sujeitos encaminhados para o Laboratório da Visão do Instituto de Psicologia da 

USP, realizaram uma bateria de 4 testes para avaliar a visão de cores, com duração total 

aproximada de quatro horas, podendo ser realizados em dois dias a serem definidos com o 
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sujeito. Os testes foram: teste de Pranchas de Ishihara, teste de ordenamento Farnsworth 

Munsell 100 Hue Test, teste de equiparação Anomaloscópio e Teste de Visão de Cores de 

Cambridge. Todos os testes foram realizados monocularmente. 

 

3.3.9.1. Teste de Pranchas Pseudo-isocromáticas de Ishihara 

No teste de Ishihara (Kanehara & CO., LTD., Tokio, Japão) o sujeito foi instruído a 

identificar um número multicolorido presente contra um fundo preenchido por vários círculos 

de tamanhos, saturação e luminância variados. Essa variação exclui a possibilidade do sujeito 

identificar o número através de diferenças de tamanho, saturação e brilho entre o número e o 

fundo restando apenas o matiz como forma de identificação do número.  O exame foi 

realizado a uma distância de 1 metro, monocularmente nos dois olhos e com tempo médio de 

resposta de dois segundos. A versão utilizada foi a edição de 24 placas. 

 

3.3.9.2. Teste de Ordenamento: Farnsworth-Munsell 100 Hue Test 

O teste de ordenamento Farnsworth-Munsell 100 Hue Test (Munsell® Color Gretag 

Macbeth) é constituído por 85 peças de 1,2 cm de diâmetro (Figura 18). Cada peça representa 

um matiz definido pelo Sistema Munsell e as peças conservam o mesmo valor de saturação e 

brilho (Farnsworth, 1943). 

 

Figura 18. Foto do teste Farnsworth Munsell 100 Hue (Munsell® Color Gretag Macbeth). As 85 peças 
são armazenas em 4 caixas nas quais a primeira e a última são fixas para auxiliar no ordenamento. 
Fonte: http://www.qcqa.com/product/product.asp?prodpid=2552. 
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O sujeito é instruído a olhar a disposição das peças que estão ordenadas conforme a 

semelhança da cor. A primeira e a última peça são fixas na caixa de resposta, como pontos de 

referência para o início do ordenamento, após o examinador misturar todas as peças. Não foi 

determinado tempo para a realização do ordenamento. O teste foi realizado numa mesa 

iluminada por duas lâmpadas fluorescentes (Sylvania Octron 6500 K FO32W/65K) cuja 

emissão espectral se assemelha à luz solar, com nível de luminosidade constante de 120 lux, 

posicionadas a 58 cm de altura em relação ao tampo da mesa. O teste completo foi realizado 

quatro vezes para todas as seqüências e ao final foi calculada a média e o desvio padrão dos 

erros. 
Os resultados obtidos neste teste foram analisados através dos valores dos erros 

cometidos para cada peça durante o arranjo e sequenciamento dos estímulos. Esses valores 

foram plotados em gráficos polares (Figura 19) nos quais os raios correspondem a cada uma 

das peças e sua extensão corresponde ao número de erros. Se não houver nenhum erro o 

resultado é o círculo de menor tamanho do gráfico.  Os valores de erro total representam a 

magnitude dos erros do indivíduo de tal forma que quanto maiores os valores de erro, pior o 

desempenho do indivíduo na tarefa de ordenamento das matizes.  

Outro resultado quantitativo analisado foi a localização dos pontos centrais direito, 

esquerdo, superior e inferior do conjunto de erros cometidos em cada setor do espaço de cor 

FM 100. Esses valores representam a direção média do pior desempenho para a respectiva 

região do gráfico polar. Pessoas com alterações hereditárias para visão de cores, moderada ou 

severa, apresentam um padrão de deficiência caracterizado pela disposição bipolar dos 

gráficos, formado pelo agrupamento dos erros em duas regiões aproximadamente opostas do 

diagrama de Munsell. A classificação do tipo de deficiência para a visão de cores é baseada na 

posição dos agregados de erros, os quais definem os eixos de confusão (Farnsworth, 1957). 
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Figura 19. Gráfico polar representando os resultados de um sujeito controle ao longo dos 85 matrizes 
do teste Farnsworth 100. Os raios correspondem a cada uma das 85 peças e sua extensão corresponde 
ao número de erros. Os eixos de confusão estão identificados pelas linhas vermelha, verde e azul. 
 

3.3.9.3. Anomaloscópio 

O teste de equiparação com anomaloscópio é considerado padrão ouro para o 

diagnóstico de defeitos da visão de cores para o eixo verde-vermelho – defeitos protanópicos 

ou protanômalos e deuteranópicos ou deuteranômalos (Pokorny et al., 1979). 

O anomaloscópio HMC (Heidelberg Multi-Color, Oculus) (Figura 20), usado no 

presente estudo, permite a determinação da equação de Rayleigh. Esta equação diferencia 

tricromatas normais de sujeitos com perdas na discriminação de cor para o eixo verde-

vermelho, assim como classifica o tipo de perda. A equação de Rayleigh é uma equiparação 
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de cor que envolve comparar uma mistura de luz produzida por dois filtros, um com pico 

espectral em 545 nm (verde) e outro em 670 nm (vermelho) com um padrão amarelo (589 

nm) (Pokorny et al., 1979). 

 

 

Figura 20. Foto do anomaloscópio HMC (Heidelberg Multi-Color, Oculus). Na objetiva é apresentado 
o estímulo, um círculo bipartido no qual a metade superior é uma mistura de luzes produzidas por dois 
filtros e a luz inferior é um padrão amarelo. O teste pode ser acompanhado através de um computador 
acoplado ao equipamento. 
 

Dois dados são extraídos desta mistura: a amplitude e o ponto médio da equiparação. 

A amplitude inclui todas as proporções de 545 nm e 670 nm com as quais o sujeito consegue 

equiparar a um valor de brilho no amarelo de 589 nm. Para um indivíduo tricromata poucas 

modificações podem ser realizadas na proporção da mistura sem alterar a percepção da 

equiparação (Pokorny et al., 1979). 

O procedimento consiste na observação de um campo circular bipartido 

horizontalmente compreendendo 2º de ângulo visual. No hemicampo inferior existe um filtro 

amarelo com uma estreita faixa espectral centrada em 589 nm, que pode variar em luminância 

de escuro até amarelo brilhante. No hemicampo superior existem dois filtros de igual 

luminância: um verde (545 nm) e um vermelho (670 nm) que, quando somados, emitem uma 

luz amarela. Quando ambos os campos são pareados em cromaticidade, a luminância do 

campo é de aproximadamente 5cd.m-2 para um indivíduo tricromata (Pokorny et al., 1981).  

A luminância do campo amarelo pode variar em um contínuo ao girar o botão inferior 
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localizado na lateral direita do equipamento. Quando este botão é ajustado, a luminância do 

amarelo varia de escuro total (valor 0 unidades da escala) até amarelo brilhante (87 unidades 

da escala). A metade superior do campo é preenchida com uma mistura dos filtros verde e 

vermelho acima descritos e suas proporções relativas também podem ser ajustadas pelo botão 

superior. Com valor da escala em zero, o campo aparece verde, pois apenas o filtro verde está 

presente. Conforme o botão é ajustado continuamente para valores mais altos, há um aumento 

na proporção de vermelho adicionado ao verde variando a aparência para verde-amarelado, 

amarelo, laranja e ao final da escala (73 unidades) vermelho, uma vez que neste ponto 

somente o filtro vermelho está presente. O exame foi realizado em sala escura. 

O primeiro passo para avaliação foi medir o valor da proporção verde-vermelho 

necessária para equiparação com o padrão amarelo, com a intensidade do padrão fixa em 15 

unidades. Em seguida, foi medida a intensidade do padrão necessária para equiparar 

diferentes valores de mistura de vermelho e verde. 

Logo após, foi medido o valor da proporção verde-vermelho para diferentes valores de 

intensidade do padrão amarelo. 

Outra medida obtida é o quociente de anomalia (Q.A.). Ele foi introduzido por 

Trendeleburg (1929) e involve o cálculo da equiparação relativa de um observador em relação 

a outro observador ou a um grupo. A fórmula para o cálculo do Q.A. é; 

 

A mistura varia de 0 (verde puro) a 73 (vermelho puro). Para um grupo de tricromatas 

normais, se, por exemplo, se o ponto médio de equiparação do grupo for 45, este valor 

representa a quantidade de vermelho. Para obter a quantidade de verde, basta subtrair este 
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valor de 73. A razão entre 28 e 45 é a razão do grupo controle. Para comparar um indivíduo 

com o grupo controle, basta fazer o mesmo cálculo e dividir o valor do indivíduo pelo valor 

da razão do grupo controle.    

 

3.3.9.4. Teste de Visão de Cores de Cambridge. 

Para avaliar os limiares de discriminação cromática foi utilizada a versão comercial do 

Cambridge Colour Test (CCT v2.0 – Cambridge Research Instruments, Rochester, UK), 

instalado em um microcomputador (Dell Dimension XTC – T600), com uma placa gráfica 

VSG 2/5 com resolução de 15bits (Cambridge Research Instruments, Rochester, UK). Os 

estímulos foram gerados em um monitor de 21”, colourido, com resolução de 800 x 600 

pixels (Sony FD Trinitron modelo GDM-F500T9).  

Os estímulos são semelhantes aos que constituem as placas pseudoisocromáticas do 

teste de Ishihara. O alvo consiste de uma letra “C” de Landolt que difere em cromaticidade do 

fundo. A abertura da letra subentende 1º de ângulo visual a esta distância (Figura 21). 

 

 

Figura 21. Exemplo de um estímulo apresentado no Cambridge Colour Test. 
 

O alvo e o fundo são constituídos de pequenos círculos com tamanhos variados e com 

6 níveis de luminância entre 7 e 15 cd.m2 distribuídos aleatoriamente. Isto garante que o 
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sujeito perceba o alvo apenas pela discriminação da cor deste, sem usar pistas de contorno ou 

de diferenças de luminância. 

O alvo é apresentado aleatoriamente em uma de quatro direções: superior, inferior, 

direita e esquerda, durante 3 segundos. Durante este intervalo de tempo o sujeito deve apertar 

um dos quatro botões da caixa de resposta (CT – Cambridge Research Instruments, Rochester, 

UK), correspondente à direção da abertura da letra “C”. A diferença de cromaticidade entre o 

fundo e o alvo é dinamicamente ajustada de acordo com o desempenho do sujeito. 

No início da sequência de testes, a mira apresenta uma cor saturada e, utilizando a 

metodologia psicofísica da escada, se obtém o limiar de discriminação de cor correspondente 

às cromaticidades da mira e do fundo, ou seja, à diferença mínima entre as cromaticidades 

necessárias para que o sujeito possa informar a orientação da letra “C”. 

O primeiro procedimento realizado foi o Trivector que determina o limiar 

discriminativo para os eixos protan, deutan e tritan. Logo após, foram determinadas três 

elipses através de oito vetores, sendo a primeira gerada em torno da mesma cromaticidade de 

fundo do Trivector (elipse central) e as outras duas em coordenadas superior e inferior à 

primeira (Figura 22):  

1° elipse: 0.1977u’, 0.4689v’ 

2° elipse: 0,1925u’, 0,5092 v’ 

3° elipse: 0,2044u’, 0,4160 v’ 

Os sujeitos permaneceram sentados a 3 metros de distância do monitor, com a sala 

totalmente escura. 

Neste teste os resultados analisados foram os limiares de discriminação para os eixos 

de confusão protan, deutan e tritan e as elipses de discriminação determinadas pelos limiares 

de 8 vetores de variação cromáticas gerados ao redor de um ponto do espaço de cor CIE 1976. 

As elipses foram analisadas em relação à área e o ângulo de inclinação do eixo maior, 
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aspectos importantes que indicam o fenótipo da visão de cores do sujeito. 

 

Figura 22. Representação do diagrama de CIE (Commission Internationale de Iommission ) 1976 e a 
posição das três elipses em relação ao diagrama. Exemplo do resultado de um sujeito controle. 
 

 

3.3.10. Correlação dos resultados com os dados da população de Belém - PA 

 Os resultados deste trabalho foram comparados aos achados descritos na dissertação 

de mestrado de Gonçalves (2006) sobre sujeitos daltônicos do estado do Pará, cuja avaliação 

da visão de cores foi realizada no Núcleo de Medicina Tropical da Universidade Federal do 

Pará sob orientação do Prof. Dr. Luiz Carlos de Lima Silveira. 

 A análise genética deste trabalho foi realizada no Medical College of Wisconsin sob 

orientação da Profa. Dra. Maureen Neitz em 2008, durante o estágio de doutorado sanduíche 

para treinamento em técnicas de biologia molecular dos pigmentos visuais.  

 No protocolo de avaliação da visão de cores não foi realizado o teste Trivector no 

grupo da UFPA. Para comparar os dados obtidos em São Paulo, os limiares de discriminação 
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de cores para os três vetores que correspondem aos eixos de confusão protan, deutan e tritan 

foram calculados a partir dos dados obtidos nas elipses de discriminação, as quais também são 

geradas a partir de vetores. Todo o procedimento foi realizado em Matlab pelo Prof. Dr. 

Givago da Silva Souza da Universidade Federal do Pará. 
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3.4. Resultados 
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3.4.1. Grupo Controle 

Na estimativa dos genes L e M, todos os sujeitos do grupo controle tiveram as 

proporções destes genes coerentes com a visão de cores tricromata. Porém, 3 mulheres do 

grupo controle são portadoras de uma discromatopsia protan por possuírem mais de um gene 

L na sequência de um dos cromossomos X (Tabela 11). 

Os resultados do teste de Pranchas de Ishihara para todos os sujeitos controles foram 

normais com porcentagem de acertos de 100%. As médias de erro após quatro tentativas no 

FM-100 variaram entre 17±5,3 e 124±46,07 (Figura 23).  

No exame de equiparação por anomaloscopia, todos os sujeitos estavam dentro da 

faixa de normalidade, ao se calcular o quociente de anormalidade para os valores extremos de 

equiparação que representam o limiar do indivíduo. A Tabela 11 resume estes resultados.
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Tabela 11. Resultado da porcentagem de genes L e pós L (Downstreams - Ds) e de três testes psicofísicos realizados com o grupo controle. 

ID Sexo Olho Idade 
(anos) AV %L %M Número de genes 

L               M 
Número de genes 

L              M 
Ishihara 

Anomaloscópio FM 100 

CA max CA min Erro médio DP 

1 F OD 29 20/20 55 50 1 1 1 1 100% 1,07 0,89 48 6,89 
2 F OE 25 20/16 56 68 1 1 1 2 100% 1,21 0,84 17 5,3 
3 M OE 42 20/20 33 65 1 3   100% 1,21 0,77 45 15,45 
4 M OE 49 20/12,5 53 50 1 1   100% 1,32 0,98 46 4 
5 F OD 24 20/10 39 65 1 2 1 2 100% 1,32 0,98 103 11,49 
6 M OD 25 20/16 33 49 1 1 ou 2   100% 1,87 0,73 32 5,6 
7* F OD 34 20/20 34 65 1 2 2 1 100% 1,19 0,96 114 21,79 
8 F OD 26 20/20 31 58 1 1 1 2 100% 1,27 1,07 47 6,83 
9* F OD 28 20/16 50 63 1 2 2 1 100% 1,27 0,79 14 6,93 
10 M OD 25 20/12,5 33 57 1 2   100% 1,27 1,02 24 3,27 
11 M OD 29 20/16 34 48 1 1 ou 2   100% 1,05 0,96 55 19,9 
12 F OD 25 20/12,5 36 52 1 2 1 1 ou 2 100% 1,14 0,80 30 5,16 
13 F OE 30 20/12,5 34 60 1 2 1 2 100% 1,00 0,75 47 19,69 

14 F OE 27 20/12,5 42 65 1 1 1 2 100% 0,94 0,87 39 10,52 
15 F OD 31 20/20 38 65 1 2 1 2 100% 1,12 0,94 37 8,25 
16 F OE 29 20/40 32 47 1 1 1 2 100% 0,98 0,96 56 13,86 
17 F OE 44 20/16 22 69 1 3 1 4 100% 1,27 1,05 52 18,18 
18 F OE 48 20/20 33 64 1 2 1 2 100% 1,24 0,67 49 11,49 
19* F OE 17 20/12,5 50 64 1 2 2 1 100% 1,14 0,80 70 23,21 

 
 
*Mulheres portadoras de defeito deutan. ID = identificação; AV = acuidade visual; L = gene L; M = gene M; CA = coeficiente de 
anomalia; DP = desvio padrão. OD = olho direito, OE = olho esquerdo. 
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Figura 23. Organização dos genes L e M na sequência do cromossomo X descrita para todos os sujeitos 
controles, conforme sequência da Tabela 11. Os genes estão identificados por setas. Somente os dois 
primeiros genes da sequência no cromossomo X são expressos. As setas vermelhas (L) representam os genes 
que expressam as opsinas L, as setas verdes (M) representam os genes que expressam os pigmentos M e os 
genes que não são expressos (NE). No caso das mulheres, por possuírem dois cromossomos X, estes estão 
separados com um sinal de + entre eles. Em dois sujeitos, 6 e 11, duas possibilidades de organização em 
sequência dos genes L e M são ilustradas por não haver uma certeza na quantidade exata de genes devido a 
pequenas variabilidades da técnica. Três mulheres (7, 9 e 19) são portadoras de deficiência deutan por 
possuírem em um dos cromossomos X mais de um gene L na sequência. 
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A média dos limiares de discriminação de cores medidos com o Cambridge Colour 

Test no grupo controle foi de 42±25, 42±22 e 56±20 para os eixos protan, deutan e tritan 

respectivamente, medidos na versão Trivector. As elipses de discriminação tiveram área 

média de 631±345, 619±278 e 3321±3506 para a elipse 1, elipse 2 e elipse 3, 

respectivamente (Tabela 12). 

 
Tabela 12. Limiares de discriminação de cores do grupo controle medidos com o 
Cambridge Colour Test no teste Trivector e elipse. 
 

ID Gênero Olho 
Trivector Ângulo 

Elipse 1 

Área 

Protan Deutan Tritan  
Elipse 

1 
Elipse 

2 
Elipse 

 3 

1 F OD 29 26 42 105,4 473 462 676 
2 F OE 26 73 69 79,4 614 860 2262 
3 M OE 30 39 56 102,6 425 623 1493 
4 M OE 60 56 85 79,2 1082 1122 6473 
5 F OD 48 46 75 83,3 716 484 2169 
6 M OD 33 42 30 0,03 1162 849 3847 
7 F OD 33 38 43 83,7 325 284 528 
8 F OD 30 26 63 64,8 369 484 5641 
9 F OD 41 30 83 130,6 695 425 16236 
10 M OD 38 23 36 98,9 417 284 770 
11 M OD 29 33 26 86,9 614 433 3897 
12 F OD 26 26 61 77,8 239 271 5522 
13 F OE 33 29 45 94,9 575 884 1798 
14 F OE 28 32 47 35,5 264 347 2169 
15 F OD 30 26 45 82,5 385 493 2675 
16 F OE 33 42 30 52,2 325 803 1524 
17 F OE 62 36 76 88,4 931 401 1175 
18 F OE 43 29 77 73,2 684 837 726 
19 F OE 29 38 36 37,8 726 1082 3035 
  Média 42 42 56 76,85 631 619 3321 

  DP 25 22 20 29,34 345 278 3506 

* ID = Identificação, OD = olho direito, OE = olho esquerdo. 
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3.4.2. Mulheres portadoras de defeito deutan 

Entre os 19 sujeitos controles avaliados 3 mulheres (sujeitos 7, 9 e 19 da Tabela 11) 

foram identificadas como portadoras de um defeito deutan. O resultado da análise genética 

mostrou que em um dos cromossomos X existem dois genes L e um gene M em sequência 

em todos os casos. 

Os resultados dos testes psicofísicos foram normais nos três casos, com 100% de 

acerto no teste Ishihara, e desempenho normal nos testes FM100, anomaloscópio e CCT. 

As elipses de discriminação também estavam dentro dos limites de normalidade (Figura 

24). 
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Figura 24. Elipses de discriminação de cor das três mulheres portadoras de deficiência deutan 
obtidas com o Cambridge Colour Test. 
 

 

3.4.3. Grupo discromatópsico – São Paulo, SP 

A estimativa dos genes L e M para os 15 sujeitos avaliados em São Paulo resultou 

no genótipo protan para 5 sujeitos, deutan para 8 sujeitos e 2 sujeitos apresentaram 

porcentagem de genes L e M coerentes com uma tricromacia. Nestes dois casos, os resultados 

indicam a existência de um polimorfismo no gene M causador do fenótipo dicromata. 
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Todos os sujeitos protan tiveram resultado de deleção do gene que expressa a opsina 

L e, entre os 10 sujeitos deutan, 7 tiveram deleção do gene M, 2 sujeitos apresentaram mais 

de um gene L na sequência e em um deles, com genes 2L e 2M foi detectada uma mutação 

na posição C203R no gene M que caracteriza o fenótipo deutan. A Figura 25 ilustra a 

organização genotípica dos sujeitos daltônicos avaliados neste trabalho. 

Figura 25. Organização dos genes L e M na sequência do cromossomo X descrita para todos os 
sujeitos controles, conforme sequência da Tabela 11. Os genes estão identificados por setas. 
Somente os dois primeiros genes da sequência no cromossomo X são expressos. As setas vermelhas 
(L) representam os genes que expressam as opsinas L, as setas verdes (M) representam os genes que 
expressam os pigmentos M e os genes que não são expressos (NE). No caso da única mulher, os 
dois cromossomos X estão separados com um sinal de + entre eles. 

 

Os resultados do teste de Pranchas de Ishihara tanto para o grupo protan quanto 

deutan mostraram uma porcentagem de erros maior que 90%. Não houve distinção entre os 

sujeitos tricromatas anômalos ou dicromatas.  
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Os resultados obtidos no teste de ordenamento de matizes FM 100, representados 

pela média de erros, mostraram uma diferença entre os grupos protan e deutan em relação 

ao controle. Porém, entre os grupos tricromatas anômalos e dicromatas não houve diferença 

(Figura 26). 

No exame de equiparação por anomaloscopia, dois sujeitos de cada grupo, protan 

(sujeitos 1 e 2) e deutan (sujeitos 6 e 13), tiveram resultado característico de uma 

tricromacia anômala. 

A Tabela 13 resume os resultados descritos acima. 

 

 

 

Figura 26. Comparação do erro médio obtido nos sujeitos controle e daltônicos no teste de 
ordenamento FM 100. 
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Tabela 13. Dados descritivos do grupo de daltônicos avaliados em São Paulo. 
 
 

 
* ID = identificação; ** mutação que resultou numa substituição do aminoácido cisteína (C) por uma arginina (R) na posição 203 da proteína. AV 
= acuidade visual; L = gene L; M = gene M; Diag. genético = diagnóstico genético; CA = coeficiente de anomalia; DP = desvio padrão. OD = 
olho direito, OE = olho esquerdo. 

ID Gênero Olho Idade AV %L  %Ds L M L M Diag. 
genético 

Ishihara Anomaloscópio 
FM 100 

Erro médio DP 
1 M OE 28 20/25 0 76.87 0 4     protan protan médio protanômalo (CA: 0,12 - 0,22) 125.3 24.4 
2 M OD 28 20/12.5 0 76.87 0 4 protan ausente protanômalo (CA: 0.29 - 1.15) 78 14.8 
3 M OD 15 20/12.5 0 66.66 0 3 protan ausente protanope 142 42.4 
4 M OD 9 20/16 0 66.66 0 3 protan ausente protanope 326 2.8 
5 M OE 26 20/16 0 75 0 4 protan ausente protanope 196 36.2 

                                

                                
6 M OD 21 20/12 50 75 2 2 deutan deutan grave deuteranômalo (CA: 1 - 109,4) 113.5 14.7 

7 M OD 27 20/20 38 71 1 3 
  

normal 
Mutação 
C203R** 

deuteranope 176 11.78 

8 M OE 23 20/20 36 0 1 0 deutan deutan grave deuteranope 150 18.62 
9 M OD 23 20/25 72 0 1 0 deutan deutan grave deuteranope 149 21.26 
10 F OE 20 20/16 105 37 1 0 2 1 deutan deutan grave deuteranope 294 24.98 
11 M OD 22 20/10 88 82 4 4 deutan deutan deuteranope 153 20.49 
12 M OD 39 20/16 100 0 1 0 deutan deutan grave deuteranope 336 45.61 
13 M OE 27 20/10 90 0 1 0 deutan deutan deuteranômalo (CA: 8.2 - 1.54) 81 33.53 
14 M OE 19 20/32 89 0 1 0 deutan deutan grave deuteranope 256 67.88 
15 M OD 26 20/16 100 0 1 0     deutan deutan grave deuteranope 220 36.22 
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Entre os sujeitos com discromatopsia hereditária a média dos limiares de 

discriminação de cores medidos com o Cambridge Colour Test na versão Trivector foi de 

536±120, 242±67 e 54±9 no grupo protan e de 285±101, 797±274 e 72±27 no grupo 

deutan, para os eixos protan, deutan e tritan respectivamente (Tabela 14). Comparando 

esses resultados com os resultados obtidos no grupo controle, foi observada uma diferença 

nos limiares dos eixos protan e deutan entre os grupos, ao contrário do eixo tritan que se 

manteve semelhante ao grupo controle (Figura 27). 

As elipses de discriminação no grupo protan tiveram área média de 15.349±5.896, 

16.360±7.123 e 13.440±7.858, e no grupo deutan 10.167±6.138, 10.080±7.505 e 

17.238±7.658 para a elipse 1, elipse 2 e elipse 3, respectivamente (Tabela 14). Em muitos 

casos, as elipses coincidiram com os eixos de confusão e, portanto, a área dessas elipses foi 

infinita. A Figura 28 ilustra exemplos de resultado de um indivíduo controle, um protan e 

um deutan.  

O ângulo de inclinação do eixo maior da elipse 1 do grupo protan teve valor médio 

de 73±85 e para o grupo deutan 139±65 (Tabela 13). 
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Figura 27. Limiares de discriminação de cores para os três eixos de confusão protan, deutan e tritan. 
Valores obtidos no teste Trivector do CCT para os sujeitos controles e com deficiência do tipo 
protan ou deutan. 
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Tabela 14. Dados descritivos dos grupos com discromatopsia hereditária de São Paulo. 

ID Gênero Olho 
Trivector Ângulo 

Elipse 
1 

Área 
Classif. 

Protan Deutan Tritan  
Elipse 

1 
Elipse 

2 
Elipse 

3 

1 M OE 369 172 41 176,6 9402 ∞ 6829 Protan 
2 M OD 752 296 62 4,5 22708 23678 13950 Protan 
3 M OD 686 277 54 178,3 13936 ∞ 19172 Protan 
4 M OD 586 300 62 4,8 ∞ ∞ ∞ Protan 
5 M OE 291 168 52 3,1 ∞ 9043 13807 Protan 

  

Média 537 243 54 73 15349 16360 13440 
 

  

DP 179 60 8 85 5896 7123 7858 
 

  

                  

6 M OD 304 1100 83 171,5 11331 ∞ ∞ Deutan 
7 M OD 407 514 87 176,5 ∞ 6535 ∞ Deutan 
8 M OE 350 418 65 175,2 9606 7711 17800 Deutan 
9 M OD 376 602 48 175,1 ∞ 26272 ∞ Deutan 
10 F OE 229 1100 36 163,8 14164 6039 29344 Deutan 
11 M OD 151 689 62 4,7 1373 2892 5559 Deutan 
12 M OD 100 610 42 11,4 4287 3742 ∞ Deutan 
13 M OE 375 742 123 176,9 8749 ∞ 22794 Deutan 
14 M OE 307 1100 95 162,5 ∞ 17939 11106 Deutan 
15 M OD 251 1100 77 169 21662 9509 16821 Deutan 

Média 285 798 72 139 10167 10080 17238 
 DP 96 261 25 65 6138 7505 7658 
  

* ID = identificação; classif. = classificação; DP = desvio padrão. OD = olho direito, OE = olho 
esquerdo. ∞ = limiar infinito. 
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Figura 28. Exemplos das elipses de discriminação obtidas em sujeitos tricromata normal (A, sujeito 
1), dicromata protan (B, sujeito 5) e dicromata deutan (C, sujeito 9) com o Cambridge Colour Test.  
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3.4.4. Grupo discromatópsico – Belém, PA 

A estimativa dos genes L e M para os 23 sujeitos avaliados em Belém (Tabela 15) 

resultou no genótipo protan para 13 sujeitos e deutan para 10 sujeitos. 

Todos os sujeitos protan tiveram resultado de deleção do gene que expressa a opsina 

L e entre os sujeitos deutan 7 tiveram deleção do gene M, 1 sujeito apresentou mais de um 

gene L na sequência e outros dois possuem mutações no gene M que caracterizam o 

fenótipo deutan. A Figura 29 ilustra a organização genotípica dos sujeitos daltônicos 

avaliados neste trabalho. 
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Tabela 15. Dados descritivos dos grupos com discromatopsia hereditária de Belém, PA. 
 
 

N° ID Gênero % L % M L M 
Diagnóstico Diagnóstico 

genético Psicofísico 

1 IAM 020422 D M 0 0 0 1 Protan Protan 
2 RCR 050630 D M 0 0 0 1 Protan Protan 
3 AGS 020429 D M 0 64 0 3 Protan Protan 
4 RSL 030509 D M 0 0 0 1 Protan Protan 
5 FBA 000517 D M 0 50 0 2 Protan Protan 
6 AMC 050517 D M 0 0 0 1 Protan Protan 
7 MAO 030538 E M 0 50 0 2 Protan Protan 
8 IAM 020422 D M 0 0 0 1 Protan Protan 
9 RNS 030604 D M 0 0 0 1 Protan Protan 
10 LDP 050407 D M 0 69 0 3 Protan Protan 
11 PJS011114D M 0 57 0 2 Protan Protan 
12 ACS 050505 E M 0 0 0 1 Protan Protan 
13 RSL 030509 D M 0 0 0 1 Protan Protan 
  

                

14 HSS 021217 D M 100 0 1 0 Deutan Deutan 
15 JAP 021107 D M 100 0 1 0 Deutan Deutan 
16 MJC 020923 D M 100 0 1 0 Deutan Deutan 
17 JMS 030813 E M 100 0 1 0 Deutan Deutan 
18 VPF 050119 E M 100 0 1 0 Deutan Deutan 
19 RMC 020320 E M 100 0 1 0 Deutan Deutan 
20 EJC 050624 D M 100 0 1 0 Deutan Deutan 
21 UML 030923 D M 100 0 1 0 Deutan Deutan 
22 JMS 030813 E M 100 0 1 0 Deutan Deutan 
23 VSS 040306 D M 100 0 1 0 Deutan Deutan 

* ID = identificação; L = gene L; M = gene M. 
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Figura 29. Organização dos genes L e M na sequência do cromossomo X descrita para todos os 
sujeitos com discromatopsia hereditária avaliados na UFPA, conforme sequência da Tabela 15. Os 
genes estão identificados por setas. Somente os dois primeiros genes da sequência no cromossomo 
X são expressos. As setas vermelhas representam os genes que expressam as opsinas L (L), as setas 
verdes representam os genes que expressam os pigmentos M (M) e os genes que não são expressos 
(NE).  
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3.4.5. Resultados da comparação entre São Paulo, SP e Belém, PA 

Os limiares de discriminação de cores para o teste Trivector foram diferentes 

(p=0.05) entre os grupos de São Paulo - SP e de Belém - PA nos limiares deutan para o 

grupo protan e nos limiares protan para o grupo deutan (p=0,05) (Tabela 16) (Figura 30).  

 

 

 

Tabela 16. Limiares de discriminação de cores do Cambridge Colour Test para o teste Trivector. 

  Trivector 

Protan Deutan Tritan 
  Média DP Média DP Média DP 

Controle 42.05 25.08 42.05 22.58 56.36 19.60 
Protan SP 536.80 199.73 242.60 66.86 54.20 8.67 
Protan PA 701.05 230.00 591.59 175.06 101.84 26.48 
Deutan SP 285.00 101.55 797.50 274.60 71.80 26.71 
Deutan PA 661.27 208.32 928.87 376.94 100.22 29.57 
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Figura 30. Comparação dos limiares de discriminação de cores nos eixos protan, deutan e tritan, 
entre os sujeitos controles e com deficiência de visão de cores do tipo protan (acima) e deutan 
(abaixo), avaliados em São Paulo e no Pará. 
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Na comparação das médias de erros do teste de ordenamento FM 100 entre o grupo 

de São Paulo e Belém, não houve diferença dentro dos grupos controle, protan e deutan 

(Figura 31). 

 

 

 

 

Figura 31. Comparação do erro médio entre os sujeitos avaliados em São Paulo, SP e Belém, PA no 
teste de ordenamento FM 100. 
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3.5. Discussão 
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Este é o primeiro trabalho sobre genética dos pigmentos visuais e sua relação com o 

fenótipo em sujeitos com e sem discromatopsias visuais no Brasil. 

Na correlação entre o fenótipo e o genótipo dos sujeitos estudados neste trabalho, 

foi observada uma correspondência de 100% entre a classificação da discromatopsia 

descrita com as análises genéticas e todos os testes psicofísicos.  

Na década de 1990, Neitz et al. (1996) descreveram o genótipo de 16 sujeitos 

identificados como deuteranômalos no teste de equiparação de Rayleigh. Para classificar o 

grau de deficiência, todos os sujeitos fizeram o teste das placas pseudoisocromáticas AO-

HRR (American Optical Hardy-Rand-Rittler). Após as análises genéticas, os resultados 

mostraram a presença de vários genes L e M híbridos responsáveis pela mudança no pico 

de absorção da opsina e, consequentemente, o fenótipo anômalo.  

Deeb et al. (2002) genotiparam 23 homens protanopes e 27 deuteranopes para 

diagnosticar a base molecular do fenótipo determinado pelo anomaloscópio de Nagel Type 

1. Todos os protanopes e a maioria dos deuteranopes (85%) possuíam um gene híbrido 

causador da dicromacia. Neitz et al. (2004) também descreveram a genética dos pigmentos 

L e M de 128 dicromatas e correlacionaram os resultados com 4 testes psicofísicos: as 

placas pseudoisocromáticas de Ishihara e AO-HRR  e os testes de ordenamento FM100 e 

Lantony D-15. Os autores observaram que todos os arranjos dos genes descritos pela 

análise de biologia molecular predisseram o fenótipo da deficiência verde-vermelho. 

O presente trabalho, portanto confirma o caráter preditivo do genótipo em relação 

ao fenótipo de visão de cores, acrescentando aos testes usados em estudos anteriores, o 

Cambridge Colour Test, que poderia trazer novos resultados em virtude de suas 

características de rigor psicofísico, possibilidade de quantificação dos resultados e de 

apresentar uma tarefa diferente da do único outro teste quantitativo, o anomaloscópio.. Os 
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testes AO-HRR e as pranchas de Ishihara não são testes quantitativos, apresentando 

portanto menor precisão de diagnóstico. O anomaloscópio é um teste quantitativo e é 

considerado o padrão ouro para avaliação de defeitos no eixo verde-vermelho. Ao obter 

resultados compatíveis com os genótipos obtidos também no Cambridge Colour Test, 

estamos reforçando os achados anteriores de alta correspondência entre genótipo e fenótipo 

para visão de cores. 

 

3.5.1. Mulheres portadoras de defeito deutan 

Três mulheres foram identificadas como portadoras de um defeito deutan (2 genes L 

e 1 gene M na sequência) em um dos cromossomos X através da estimativa dos genes L e 

M. Os resultados psicofísicos foram compatíveis com resultados de sujeitos tricromatas 

normais em todos os testes realizados.  

Na literatura, Hood et al. (2006) descrevem uma pior, porém não patológica, 

discriminação de cores em portadoras de defeitos deutan em relação a um grupo não 

portador. Neste trabalho, o fenótipo foi determinado através da avaliação dos filhos das 

portadoras utilizando para tal o teste do anomaloscópio. Todas as portadoras incluídas na 

pesquisa tinham pelo menos um filho daltônico e um total de 55 portadoras de protanopia 

(N=9), protanomalia (N=10), deuteranopia (N=8) e deuteranomalia (N=28) forama 

avaliadas no teste de sensibilidade ao contraste cromático. Bimler & Kirkland (2009), ao 

descreverem o espaço de cor para portadoras de defeito deutan utilizando a metodologia de 

julgamento de dissimilaridades de cores, encontraram uma tendência a uma compressão na 

dimensão verde-vermelho no espaço de cor das portadoras de defeito protan e deutan, em 

relação ao grupo controle. Isto pode causar uma pequena diferença na percepção de cores 

de portadoras em relação a um grupo de tricromatas normais. 
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No caso das portadoras de defeito protan, Miyhara et al. (1998) descrevem a 

genética e avaliam psicofisicamente a discriminação de cores de duas irmãs portadoras de 

protanopia. O resultado de ambas foi uma discriminação de cores normal no teste de 

equiparação anomaloscópio e no teste de ordenamento FM100. Neste último, ambas 

obtiveram valores de erro médio inferiores ao grupo controle indicando uma discriminação 

cromática superior. Hood et al. (2006), Bimler & Kirkland (2009) e Tait & Carroll (2009) 

não encontraram diferença no resultado da avaliação da visão de cores de mulheres 

portadoras de deficiência protan ao comparar com grupo controle, utilizando outras 

metodologias.  

A diferença na discriminação de cores entre portadoras de defeitos protan e deutan é 

justificada pela maior probabilidade de expressão do gene L em relação ao gene M 

conforme descrito por Hofer et al. (2005). Estes autores descrevem uma variação de 1,1:1 a 

16,5:1 na taxa L:M de cones presentes na retina de sujeitos tricromatas normais. Para 

portadoras de defeito protan, a taxa de cones L:M foi de 0,37:1 e eles não avaliaram 

portadoras de defeito deutan. Assim como Hood et al. (2006) citam em seu trabalho, a taxa 

de cones L:M presentes na retina não necessariamente influencia a discriminação de cores, 

pois portadoras de defeito protan com taxa de cones L:M de 0,37:1 tem fenótipo normal. O 

mesmo raciocínio, portanto pode-se aplicar para portadoras de defeito deutan as quais não 

necessariamente irão apresentar uma pior discriminação de cores. O motivo pelo qual 

portadoras de deficiência deutan apresentam essa variabilidade no fenótipo ainda necessita 

de investigação. 
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3.5.2. Mutação C203R 

 Um dos sujeitos daltônicos avaliado em SP, sujeito 7, teve uma proporção de genes 

L e M do cromossomo X (1L e 3M) igual àquela esperada para um sujeito tricromata 

normal, porém com resultado psicofísico característico de um indivíduo com deuteranopia. 

Após o sequenciamento dos genes L e M, observou-se que o fenótipo deuteranópico 

foi causado por uma mutação no gene M com a substituição do aminoácido cisteína por um 

aminoácido arginina na posição 203 da proteína (C203R). Essa mutação foi descrita 

relacionada a casos de protanomalia (Neitz et al, 2004), deuteranopia (Bollinger et al., 

2001; Neitz et al, 2004), deuteranomalia (Winderickx et al., 1992) e monocromacia do cone 

S (Nathans et al., 1989, 1993). Estruturalmente, esta mutação rompe a dobra natural da 

opsina inativando-a, pois impede a formação de uma ligação dissulfeto entre as hélices 3 e 

4 da proteína (Karnik et al., 1988; Karnik & Khorana, 1990; Kazni et al., 1997) (Figura 32). 
 

 

Figura 32. Representação esquemática da opsina. Na posição 203, ocupada por um aminoácido 
cisteína em sujeitos com visão de cores tricromata, está representada a ligação dissulfeto entre as 
hélices 3 e 4, a qual mantem a dobra localizada na segunda volta extracelular da proteína. 
Modificado de Neitz et al. (2004). 
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3.5.3. Comparação dos resultados entre sujeitos avaliados em SP e PA 

Apesar do número maior de sujeitos avaliados no Pará, a variação genética 

observada nos sujeitos de São Paulo foi maior. Todos os daltônicos avaliados em Belém 

apresentaram deleção de um dos genes L ou M, porém, em São Paulo, foi observado 

arranjo genético mais variado, incluindo 1 mutação genética (C203R). Apesar desta 

pequena diferença, as populações são comparáveis, pois os genótipos e fenótipos 

encontrados se correlacionam e as variáveis encontradas já foram descritas na literatura 

(Neitz et al, 2004; Deeb et al., 2002). 
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3.6. Conclusões 
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As conclusões deste capítulo são: 

 

� A avaliação dos genes das opsinas em sujeitos com discromatopsias 

hereditárias teve uma correlação de 100% com os resultados obtidos na 

avaliação psicofísica. 

� No teste Farnsworth Munsell 100 Hue houve uma concordância na 

determinação do tipo de defeito protan ou deutan quando comparados 

sujeitos de São Paulo e do Pará. 

� O grupo de sujeitos de São Paulo mostrou uma maior variabilidade de 

combinações genéticas responsáveis pelas discromatopsias hereditárias 

quando comparadas aos sujeitos do Pará. 
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Anexo 1.  

Artigo: Soares JG, Fiorani M, Araujo EA, Zana Y, Bonci DM, Neitz M, Ventura DF, 

Gattass R. 2010. Cone photopigment variations in Cebus apella monkeys evidenced by 

electroretinogram measurements and genetic analysis. Vision Res. Jan;50(1):99-106. 
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Anexo 2. Aprovação do Comitê de Ética do Hospital Universitário da Universidade de 
São Paulo. 
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Anexo 3. Aprovação do Comitê de Ética do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa do 

Hospital Israelita Albert Einstein. 
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Anexo 4. Termo de consentimento Livre e Esclarecido 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Estudo Psicofísico e Genético das Deficiências Hereditárias na Visão de Cores 

 

Pesquisadores: Daniela Maria Oliveira Bonci, Profa. Dra. Dora Fix Ventura,  

Profa. Dra. Maureen Neitz, Prof. Dr. Mauro Nishi. Prof. Dr. Luiz Carlos de Lima Silveira.  

 

O principal objetivo desta pesquisa é estudar a correlação entre as alterações na 

visão de cores com a seqüência dos genes que expressam os pigmentos visuais. Essa 

avaliação será realizada em sujeitos daltônicos e pacientes com Neuropatia Óptica 

Hereditária de Leber. 

Você responderá um questionário para registro das informações pessoais e será 

realizada uma avaliação psicofísica da função visual através de quatro testes que detectam 

perdas visuais na discriminação de cores: teste de equiparação de cores, Anomaloscópio; 

teste das pranchas de Ishihara; teste de ordenamento, Farnsworth Munsell 100-Hue; e o 

teste de Visão de Cores de Cambridge - CCT. Nestes exames, imagens serão apresentadas e 

você receberá instruções de como fazer os diferentes testes que envolvem discriminação de 

formas ou objetos Colouridos. Dependendo do teste, poderá ser utilizado um tampão 

adesivo, anti-alérgico, para testar um olho de cada vez. A avaliação tem duração média de 4 

horas para cada olho e pode ser feita em dois dias ou mais. O questionário e os testes 

psicofísicos não são invasivos e oferecem nenhum risco imediato ou tardio. 

Após os testes de visão de cores, será coletada uma amostra de sangue 

(aproximadamente 3ml) de cada indivíduo, para extração do material genético (DNA) e 

sequenciamento dos genes que expressam os pigmentos visuais. As amostras de sangue 
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serão coletadas por um profissional especializado no Laboratório de Análises do Hospital 

Universitário da USP, e todas as medidas de segurança serão realizadas de acordo com a 

resolução RDC nº 33/03 estabelecida pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária), a qual determina local adequado para coleta e descarte de material, utilização de 

material descartável e estéril e uso de vestimenta apropriada. As amostras de sangue que 

forem coletadas serão guardadas no Laboratório de Psicofisiologia do Instituto de 

Psicologia da USP e serão utilizadas somente neste estudo. Esse procedimento é invasivo e 

o grau de risco é mínimo, podendo causar apenas manchas roxas no local onde será 

realizada a coleta, que devem desaparecer dentro de poucos dias. As análises genéticas 

serão realizadas pela doutoranda Daniela M. O. Bonci no Brasil. Todo procedimento de 

coleta de sangue e sequenciamento genético será realizado apenas com o consentimento 

prévio do voluntário ou do responsável que deverá declará-lo através da assinatura deste 

termo. 

Apesar deste exame não ter fins diagnósticos, alterações inesperadas podem ser 

encontradas em pessoa sadia. Se isto ocorrer, será discutido com você e serão dadas as 

orientações necessárias conforme o achado.  

 A sua participação no exame é totalmente voluntária. Sua assinatura neste termo de 

consentimento, após ter lido a informação descrita acima (ou, caso não seja alfabetizado, 

alguém ter lido para você), indica que você concorda em realizar todos os testes e permite a 

utilização dos resultados para a pesquisa científica realizada neste estudo.  

Você terá acesso a todas as informações sobre eventuais dúvidas, procedimentos, 

riscos e benefícios relacionados a essa pesquisa. Todas as informações que possam 

identificá-lo serão retiradas e codificadas de maneira a garantir o sigilo e a privacidade 

quanto aos seus dados confidenciais. A qualquer momento você poderá se recusar a 

participar do estudo e retirar seu consentimento, sem penalização alguma e sem prejuízo no 

seu tratamento médico.  
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 Você pode esclarecer suas dúvidas sobre qualquer aspecto deste estudo, a qualquer 

momento que desejar, com o CEP-HU, Av. Prof. Lineu Prestes, 2565 – Cidade 

Universitária, CEP: 05508-900, São Paulo-SP, telefones: 3039-9457 ou 3039-9479, e-mail: 

cep@hu.usp.br. Ou com os pesquisadores responsáveis: Daniela M. O. Bonci (11) 9967-

9625 (cel.), (11) 3091-1914 ou 3091-4263 (lab.) e Dora Fix Ventura (11) 3091-1916 no 

endereço Av. Prof. Mello Moraes, 1721, Cidade Universitária, CEP 05508-900, São Paulo-

SP.  
Nome do voluntário: _____________________________________________________ 

Responsável (grau de parentesco): __________________________________________ 

RG: ________________      Sexo:  (   ) M   (   ) F     Data de nascimento: ___/ ___ / ___     

Endereço: ______________________________________________________________ 

Bairro: _______________ CEP: _________ Cidade: __________________ UF: ______ 

Telefones: _____________________________________________________________ 

“Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que 

me foi explicado, consinto em participar do presente Projeto de Pesquisa.” 

 

 

      Local: ________________________                          Data:  ____/ ____ / ____ 

 

 

 

     ___________________________                      ________________________________ 

            Assinatura do Voluntário                    Assinatura do Pesquisador Responsável 

              ou Responsável Legal                                              Universidade de São Paulo 
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Anexo 5. Anamnese. 

Código: __________________________ 
Nome: ___________________________________________________________________ 
Endereço: ________________________________________________________________ 
Cidade: _______________________ Estado: _________ Tel.: ______________________ 
Residência anterior: ________________________________________________________ 
Data de Nascimento: ________________ Naturalidade: ____________________________ 
Sexo:    (   ) M     (   ) F                                  Idade: ______________ 
Estado civil: (   ) solteiro (   ) Casado (   ) Viúvo (   ) divorciado 
Cor: (   ) Branco (   ) Pardo (   ) Negro (   ) Índio (   ) Amarelo 
Escolaridade: _________________________  
Profissão Atual: _____________________ Profissão Anterior: ____________________ 
Encaminhamento: _______________________________________________________ 
Grupo: ________________________________________________________________ 
 
Ascendência: 
Pai: ________________ Avô paterno: ________________ Avó paterna: ____________ 
Mãe: _______________ Avô materno: _______________ Avó materna: ____________ 
 
1. Apresenta dificuldade em discriminar cores? (   ) Sim           (   ) Não 
Se NÃO - Há alguém na família que apresente? Quem? __________________________ 
Se SIM - Desde quando? ___________________________ Como percebeu? ________ 
______________________________________________________________________ 
Há mais alguém na família com a mesma dificuldade? __________________________ 
 
2. Apresenta algum problema de visão?  (   ) Sim           (   ) Não 
Se NÃO - Há alguém na família que apresente? Quem? __________________________ 
                 Qual o problema? _______________________________________________ 
Se SIM - Qual o problema e quando começou? ________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
            - Faz algum tratamento pra ele? _________________________________________ 
Obs.: sempre que possível, lembrar de pedir cópias de exames oftalmológicos 
complementares realizados pelo paciente. 
 
3. Apresenta algum problema de saúde? 
3.1. Diabetes mellitus     (   ) Sim           (   ) Não 
Se NÃO - Há alguém na família que apresente?  (   ) Sim           (   ) Não 
               - Quem e qual o tipo?________________________________________________ 
Se SIM - Qual o tipo? __________________________ Há quanto tempo? _____________ 
Está controlada? __________________________ Quais os medicamentos e dosagem 
utilizados? ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Já apresentou alguma complicação relacionada a diabetes? __________________________ 
_________________________________________________________________________ 



 

158 
 

Obs.: sempre que possível, lembrar de pedir cópia da última dosagem de glicemia e 
hemoglobina glicosilada. 
 
3.2. Hipertensão arterial sistêmica   (   ) Sim           (   ) Não 
Se NÃO - Há alguém na família que apresente?  (   ) Sim           (   ) Não 
               - Quem? ______________________ 
Se SIM - Há quanto tempo? _____________________ Está controlada? ____________ 
Quais os medicamentos utilizados e qual a dosagem? ___________________________ 
3.3. Síndromes reumatológicas (Lúpus, artrite reumatóide, etc.)   (   ) Sim   (   ) Não 
Se NÃO - Há alguém na família que apresente? ________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Se SIM - Qual a patologia? ________________________________________________ 
Há quanto tempo? ________________________ Está controlada? _________________ 
Quais os medicamentos utilizados e qual a dosagem? ___________________________ 
______________________________________________________________________ 
Se faz uso de cloroquina ou hidroxicloroquina - há quanto tempo? _________________ 
Sempre foi a mesma dose? ________________________________________________ 
Apresenta algum sintoma diferente quando toma este medicamento? _______________ 
______________________________________________________________________ 
 
3.4. Malária                     (   ) Sim           (   ) Não 
Se SIM - Quantas vezes? ______________ Que medicação foi utilizada? ___________ 
______________________________________________________________________ 
Realizou o tratamento de forma correta? _____________________________________ 
 
3.5. Tuberculose              (   ) Sim           (   ) Não 
Se SIM - Qual a medicação utilizada? ________________________________________ 
 
3.6. Apresenta algum problema neurológico ou neuropsicológico?   (   ) Sim   (   ) Não 
Se SIM - Qual? ______________________________ Há quanto tempo? ____________ 
Faz uso de medicação? ___________________________________________________ 
 
3.7. Já foi submetido a algum procedimento cirúrgico?     (   ) Sim           (   ) Não 
Se SIM - Qual? _________________________________________________________ 
Quando? ______________________________________________________________ 
Houve alguma complicação durante a cirurgia? ________________________________ 
 
3.8. Já foi vítima de algum acidente que tenha atingido alguma região da cabeça? _ 
______________________________________________________________________ 
 
3.9. Doenças da fase infantil: _____________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
4. Interrogatório Complementar 
 
4.1. Tabagista?   (   ) Sim           (   ) Não 
Se SIM - Que tipo? ______________________________________________________ 
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Há quanto tempo? ___________________________ Que quantidade? ______________ 
 
4.2. Etilista?       (   ) Sim           (   ) Não 
Se SIM - Que tipo de bebida? ______________________________________________ 
Há quanto tempo? __________________________ Que quantidade? _______________ 
 
4.3. Usuário de drogas?   (   ) Sim           (   ) Não 
Se SIM - Que tipo? ______________________________________________________ 
Há quanto tempo? __________________________ Que quantidade? _______________ 
 
4.4. Faz uso de algum medicamento freqüentemente? _________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
4.5. Exerceu alguma atividade em contato com substâncias químicas? (   ) Sim  (   ) 
Não 
Se SIM - Qual atividade? __________________________________________________  
Que tipo de substância? ____________________________________________________ 
Qual a freqüência de exposição? _____________________________________________ 
Apresentou algum sintoma durante essa atividade? ______________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
5. Avaliações Oftalmológicas: 
 
5.1. Acuidade Visual (Optotipos de Snellen - 6 metros) 

OD: __________________________ 
OE: __________________________ 

 
5.2. Grau de correção: 

OD: __________________________ 
        __________________________ 
OE: __________________________ 
       __________________________ 

 
 
5.3. Exame oftalmológico: __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
5.4. Comentários: _________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 


