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Polialelia e sistemas sanguíneos 
 

Resumo 

 

A polialelia, ou alelos múltiplos, é uma condição na genética onde a herança pode ser determinada por mais 

de duas variações do alelo. Isso significa que, apesar de apenas dois alelos em conjunto expressarem a 

característica, pode haver mais do que apenas um alelo dominante e um recessivo para se combinar.A 

polialelia surge por mutações de um alelo, então ao invés de apresentar apenas A e a, o gene pode ter os 

alelos A, A’, A”, a, a”... 

 

 

Pelagem em coelhos 

A cor de pelos é determinada por um sistema de polialelia, com quatro alelos: C, cch, ch e ca. A partir da 

combinação destes alelos, temos quatro possíveis fenótipos: 

• Aguti ou selvagem: CC, Ccch, Cch, Cca 

• Chinchila: cchcch, cchch, cchca 

• Himalaia: chch, chca  

• Albino: caca  

Repare que temos uma ordem de dominância, onde o C é o mais dominante, seguido por cch, por ch e por fim 

o recessivo é o alelo ca. 

 
Exemplificação da coloração de pelos de coelhos. Os com fenótipo selvagem apresentam coloração marrom escura, os chinchila 

possuem pelos cinzas, os himalaia apresentam as extremidades (orelhas e nariz) pretas e os albinos não apresentam pigmentação. 

 



 
 

 

 

2 

Biologia 
 

Sistema sanguíneo 

Um outro exemplo de polialelia é a genética do sangue, onde três alelos podem se combinar em pares para 

a determinação do tipo sanguíneo. Os alelos IA e IB são codominantes entre si e ambos são dominantes em 

relação a i. Os genótipos possíveis para o tipo sanguíneo A são IA IA ou IA i; para o tipo B, podem ser IBIB ou 

IBi; para o tipo AB, é IAIB; e, por fim, o tipo sanguíneo O possui um genótipo ii. 

A presença de um alelo dominante determina a presença de determinado aglutinogênio, proteína que fica na 

superfície da membrana das hemácias. O alelo IA faz com que a hemácia apresente aglutinogênios A, 

enquanto IB faz com que se tenham aglutinogênios tipo B e o alelo recessivo i indica que não há nenhum 

aglutinogênio. 

O aglutinogênio pode ser identificado como corpo estranho caso haja uma transfusão com tipo sanguíneo 

diferente, promovendo a produção dos anticorpos chamados aglutinina. A aglutinina anti-A ataca hemácias 

com aglutinogênio A (seja tipo A ou tipo AB) enquanto a aglutinina anti-B ataca hemácias com aglutinogênio 

B (seja tipo B ou tipo AB). Veja a relação dos tipos sanguíneos com seu genótipo, aglutinogênios e aglutininas 

na tabela abaixo: 

 
Tipos sanguíneos em relação a seu aglutinogênio, genótipo e aglutinina. 
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Aglutinação  

A aglutinação do sangue leva a formação de um agrupamento das hemácias, formando coágulos que podem 

entupir os vasos sanguíneos. Quando as aglutininas entram em ação, ocorre a aglutinação. 

Sabendo da relação aglutinogênio x aglutinina, pode-se fazer testes para determinar o tipo de sangue, 

colocando anti-A e anti-B em diferentes amostras de sangue e observando como elas reagem. Caso o 

sangue aglutine apenas com o anti-A, ele é do tipo A, já que reage com os aglutinogênios A; caso o sangue 

aglutine apenas com o anti-B, ele é do tipo B, pois reage com os aglutinogênios B; se o sangue aglutinar com 

o anti-A e com o anti-B, ele é do tipo AB, pois possui os dois aglutinogênios; e, por fim, se o sangue não 

aglutinar com nenhuma das aglutininas, o sangue é tipo O. 

 
Reação dos diferentes tipos saguíneos ao entrar em contato com os antígenos (aglutininas). 

Fonte: Professora Rosane Santos; Disponível em: https://criatividadeeciencia.blogspot.com/2012/08/tipagem-sanguinea-

professora-rosane.html 

 

Transfusões: 

• O sangue tipo AB é considerado receptor universal. Um indivíduo de sangue AB não possui aglutininas, 

podendo assim receber sangue de qualquer tipagem. 

• Pessoa de fenótipo A possui aglutinina anti-B e pode receber sangue dos tipos O e A; 

• Pessoa de fenótipo B possui aglutinina anti-A e pode receber sangue dos tipos O e B 

• O sangue tipo O é considerado um doador universal já que, como a pessoa do tipo O não apresenta 

aglutinogênio, pode doar para os demais tipos. Entretanto, pessoas do tipo O possuem aglutininas anti-

A e anti-B podendo apenas receber sangue do tipo O.  

 
O sangue AB recebe de todos os tipos, mas só doa para ele mesmo, enquanto o tipo O só recebe sangue dele mesmo, porém doa para 

todos. Essas transfusões não levam em conta o fator Rh, como veremos a seguir. 
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Fator Rh 

O sangue também pode ser diferenciado pelo sistema Rh, que não segue a polialelia, mas sim a dominância 

completa (primeira lei de Mendel simples). Também se localiza na membrana das hemácias e quando está 

presente, chamamos de Rh positivo (Rh+), com genótipo RR ou Rr; quando está ausente, chamamos de Rh 

negativo (Rh-), com o gen[otipo rr. 

Sua descoberta advém das pesquisas com o macaco Rhesus, que dá o nome desse fator. Um indivíduo Rh- 

pode doar sangue para um indivíduo Rh+ ou Rh-, mas indivíduos Rh+ só podem doar para outros Rh+, senão 

o corpo produzirá anticorpos anti-Rh. É por conta deste sistema que pode ocorrer a eritroblastose fetal, 

doença que atinge o segundo filho Rh+ de uma mulher com sangue Rh-. 

 

Eritroblastose fetal ou Doença hemolítica do recém-nascido 

Ocorre quando há mulheres Rh- sensibilizadas para o Rh+, seja por transfusão ou por gravidez prévia de um 

feto Rh+, que estão gerando um indivíduo Rh+.  Anticorpos maternos anti-Rh conseguem atravessar a 

placenta e atingir as hemácias fetais, promovendo sua destruição. A prevenção para uma próxima gestação 

se dá pelo uso de soro contendo anticorpos contra o fator Rh logo após o nascimento do primeiro filho Rh+, 

fazendo com que esses anticorpos eliminem o fator Rh antes que a mãe possa deflagrar sua própria resposta 

imune contra o fator. 

 

Imagem exemplificando dois momentos de gravidez, onde ocorre a eritroblastose fetal. Fonte: Minuto Enfermagem. Disponível em: 
http://www.minutoenfermagem.com.br/postagens/2014/11/15/eritroblastose-fetal/ 
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Sistema MN 

Existem outros sistemas que compõem a superfície da hemácia, mas que não são capazes de desencadear 

uma resposta tão intensa em uma transfusão como no caso do sistema ABO e Rh. Um exemplo é o sistema 

MN, com indivíduos de fenótipo M, N e MN. 

 
Esquema dos genótipos e fenótipos do sistema sanguíneo MN. 

 

Efeito Bombaim, ou Falso O 

É uma condição rara, mas algumas pessoas, mesmo sem genes que conferem o fenótipo de O (ii), podem ter 

o sangue tipo O. Isso acontece por conta do efeito Bombaim. Ele ocorre com a interação de outro par de 

genes, além do que determina o tipo sanguíneo. Quando a pessoa apresenta dois alelos H recessivos, ou 

seja, apresenta genótipo hh, e não haverá formação dos antígenos A e B. 

Um indivíduo IaIa, ou seja, A, que não produza o antígeno H, apresentará hemácias sem antígeno, “carecas”, 

hemácias do tipo O, ocasionando em um “falso O”. Esse é o efeito Bombaim. O alelo H está ligado a produção 

do antígeno H, e se a pessoa tiver genótipo hh, ela não formará o antígeno H, independente de seu genótipo 

do sistema ABO, tendo então fenótipo similar ao O. 

Vale citar que mesmo o tipo O original apresenta o antígeno H, um falso O nem mesmo esse antígeno 

apresentará, logo, ele só pode receber sangue de outros falso O, tendo em vista que seu corpo não reconhece 

o antígeno H. 
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Exercícios 

 

1. Um casal fez um teste para determinar seu tipo sanguíneo. Pedro apresentou aglutinogênios A, 
aglutininas anti-B e fator Rh, e o sangue de Maria mostrou reações de aglutinação com os soros anti-
A e anti-Rh, como verificado na lâmina. 

 
 
Considerando os resultados pode-se concluir que: 

a) O casal apresenta o mesmo tipo de sangue para o sistema ABO e, se forem heterozigotos terão 
50% de probabilidade de originar uma criança de sangue tipo O. 

b) O casal tem, pelo menos, 25% de probabilidade de ter uma criança de sangue tipo AB. 

c) Em casos de necessidade de uma transfusão sanguínea, Pedro poderá ser receptor de Maria e 
não doador para ela. 

d) Se o segundo filho desse casal for de sangue A Rh+, pode haver doença hemolítica de recém-
nascido, a eritroblastose fetal. 

e) Para o loco do sistema ABO, Maria pode apresentar IAIA ou IAi. 
 

 
2. Em relação ao sistema sanguíneo ABO, um garoto, ao se submeter ao exame sorológico, revelou 

ausência de aglutininas. Seus pais apresentaram grupos sangüíneos diferentes e cada um apresentou 

apenas uma aglutinina. Os prováveis genótipos dos pais do menino são 

a) IBi - ii. 

b) IAi - ii. 

c) IAIB - IAi. 

d) IAIB - IAIA. 

e) IAi - IBi. 

 
 
3. Sílvio e Fátima têm três filhos, um deles fruto do primeiro casamento de um dos cônjuges. Sílvio é de 

tipo sanguíneo AB Rh– e Fátima de tipo O Rh+. Dentre os filhos, Paulo é de tipo sanguíneo A Rh+, Mário 

é de tipo B Rh– e Lucas é de tipo AB Rh+. Sobre o parentesco genético nessa família, é correto afirmar 

que: 

a) Paulo e Mário são irmãos por parte de pai e por parte de mãe, e Lucas é filho de Sílvio e não de 
Fátima.  

b) Lucas e Mário são meios-irmãos, mas não se pode afirmar qual deles é fruto do primeiro 
casamento.  

c) Paulo e Lucas são meios-irmãos, mas não se pode afirmar qual deles é fruto do primeiro 
casamento.  

d) Paulo e Mário são meios-irmãos, mas não se pode afirmar qual deles é fruto do primeiro 
casamento.  

e) Lucas e Mário são irmãos por parte de pai e por parte de mãe, e Paulo é filho de Sílvio e não de 
Fátima.. 

https://djalmasantos.files.wordpress.com/2013/01/01.jpg
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4. No romance Dom Casmurro, de Machado de Assis, Bentinho vive uma incerteza: Ezequiel, seu filho 

com Capitu, é mesmo seu filho biológico ou Capitu teria cometido adultério com Escobar?  

O drama de Bentinho começa quando, no velório de Escobar, momentos houve em que os olhos de 

Capitu fitaram o defunto, quais os da viúva. Escobar havia sido o melhor amigo de Bentinho e fora 

casado com Sancha, com quem tivera uma filha. Suponha que, à época, fosse possível investigar a 

paternidade usando os tipos sanguíneos dos envolvidos.  

O resultado dos exames revelou que Bentinho era de sangue tipo O Rh–, Capitu era de tipo AB Rh+ e 

Ezequiel era do tipo A Rh–. Como Escobar já havia falecido, foi feita a tipagem sanguínea de sua 

mulher, Sancha, que era do tipo B Rh+, e da filha de ambos, que era do tipo AB Rh–.  

Com relação à identificação do pai biológico de Ezequiel, a partir dos dados da tipagem sanguínea, é 

correto afirmar que 

a) permaneceria a dúvida, pois os tipos sanguíneos de Sancha e de sua filha indicam que Escobar 
ou tinha sangue tipo O Rh+, e nesse caso ele, mas não Bentinho, poderia ser o pai, ou tinha sangue 
tipo AB Rh–, o que excluiria a possibilidade de Escobar ser o pai de Ezequiel.  

b) permaneceria a dúvida, pois os tipos sanguíneos dos envolvidos não permitem excluir a 
possibilidade de Bentinho ser o pai de Ezequiel, assim como não permitem excluir a possibilidade 
de Escobar o ser.  

c) permaneceria a dúvida, pois, no que se refere ao sistema ABO, os resultados excluem a 
possibilidade de Escobar ser o pai e indicam que Bentinho poderia ser o pai de Ezequiel; mas, no 
que se refere ao sistema RH, os resultados excluem a possibilidade de Bentinho ser o pai e 
indicam que Escobar poderia sê-lo.  

d) seria esclarecida a dúvida, pois, tanto no sistema ABO quanto no sistema RH, os resultados 
excluem a possibilidade de Bentinho, mas não de Escobar, ser o pai de Ezequiel.  

e) seria esclarecida a dúvida, pois os tipos sanguíneos de Ezequiel e da filha de Sancha indicam que 
eles não poderiam ser filhos de um mesmo pai, o que excluiria a possibilidade de Escobar ser o 
pai de Ezequiel. 
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5. Coelhos podem ter quatro tipos de pelagem: chinchila, himalaia, aguti e albina, resultantes das 

combinações de quatro diferentes alelos de um mesmo loco. Num experimento, animais com 

diferentes fenótipos foram cruzados várias vezes. Os resultados, expressos em número de 

descendentes, constam na tabela a seguir.  

 
 
Se o animal progenitor aguti do cruzamento 1 for utilizado para a obtenção de filhotes com o 

progenitor chinchila do cruzamento 4, que proporção de descendentes poderemos prever? 

a) 1 aguti: 1 chinchila 

b) 1 aguti: 1 himalaia 

c) 9 aguti: 3 himalaia: 3 chinchila: 1 albino 

d) 2 aguti: 1 chinchila: 1 himalaia 

e) 3 aguti: 1 chinchila 
 
 
 

6. Em um dos vários programas televisivos, onde é muito frequente a presença de pessoas em busca da 

confirmação da paternidade, surge uma mulher que alega ser a filha de um famoso astro de televisão 

e requer que a paternidade seja reconhecida. Encaminhada ao tribunal de justiça, o juiz encarregado 

do caso solicita a retirada de uma amostra de sangue dessa pessoa e do suposto pai. Após a análise 

da tipagem sanguínea obteve-se o seguinte resultado: a mulher é do tipo AB, Rh negativo e o homem 

O, Rh positivo.  

Com base nessas informações o veredicto do juiz sobre essa questão deverá ser que a mulher:  

a) pode ser filha do famoso astro.  

b) com certeza, não é filha do homem citado.  

c) tem 25% de chance de ser filha do suposto pai.  

d) tem 50% de chance de ser filha do suposto pai.  

e) tem 75% de chance de ser filha do suposto pai. 
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7. Um jovem suspeita que não é filho biológico de seus pais, pois descobriu que o seu tipo sanguíneo é 
O Rh negativo, o de sua mãe é B Rh positivo e de seu pai é A Rh positivo. A condição genotípica que 
possibilita que ele seja realmente filho biológico de seus pais é que. 

a) o pai e a mãe sejam heterozigotos para o sistema sanguíneo ABO e para o fator Rh.  

b) pai e a mãe sejam heterozigotos para o sistema sanguíneo ABO e homozigotos para o fator Rh.  

c) o pai seja homozigoto para as duas características e a mãe heterozigota para as duas 

características. 

d) o pai seja homozigoto para as duas características e a mãe heterozigota para o sistema ABO e 

homozigota para o fator Rh.  

e) o pai seja homozigoto para o sistema ABO e hetero - zigoto para o fator Rh e a mãe homozigota 

para as duas características.. 

 
 

8. Um determinado banco de sangue possui 4 litros de sangue do tipo AB, 7 litros de sangue do tipo A, 1 

litro de sangue do tipo B e 9 litros de sangue do tipo O, todos Rh+. Se houver necessidade de 

transfusões sanguíneas para um indivíduo com sangue tipo AB, Rh+, estarão disponíveis para ele, do 

total acima mencionado: 

a) 4 litros. 

b) 8 litros. 

c) 12 litros. 

d) 13 litros. 

e) 21 litros. 

  

 

9. Assinale a alternativa incorreta em relação à possibilidade de doações e às possíveis transfusões 

sanguíneas. 

a) Pessoas do grupo sanguíneo O são as receptoras universais, enquanto as do grupo sanguíneo 

AB são as doadoras universais. 

b) Pessoas do grupo sanguíneo AB e fator Rh+ (positivo) são receptoras universais. 

c) Pessoas do grupo sanguíneo O e fator Rh- (negativo) são doadoras universais. 

d) Pessoas do grupo sanguíneo A podem doar para pessoas do grupo sanguíneo A e para as do 

grupo sanguíneo AB. 

e) Pessoas do grupo sanguíneo AB podem doar somente para as do grupo sanguíneo AB. 
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10. Antes de técnicas modernas de determinação de paternidade por exame de DNA, o sistema de 
determinação sanguínea ABO foi amplamente utilizado como ferramenta para excluir possíveis pais. 
Embora restrito à análise fenotípica, era possível concluir a exclusão de genótipos também. Considere 
que uma mulher teve um filho cuja paternidade estava sendo contestada. A análise do sangue revelou 
que ela era tipo sanguíneo AB e o filho, tipo sanguíneo B. 
O genótipo do homem, pelo sistema ABO, que exclui a possibilidade de paternidade desse filho é 
a) IAIA. 

b) IAi. 

c) IBIB. 

d) IBi. 

e) ii. 
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Gabarito 

 

1. E 
Como aglutinou para o soro anti-A, então a Maria possui o sangue do tipo A, que pode ter o genótipo 
IAIA ou Iai. 
 

2. E  
O menino é AB, pois não tem aglutininas, e como os pais têm uma cada, eles devem ser A e B.  
 

3. A 
Vendo os genótipos dos pais temos: 

Sílvio: IAIB rr 
Fátima: ii R_ 

Logo, os filhos só podem apresentar genótipo IAi e ou IBi, e fator Rh pode ser positivo ou negativo caso 
Fátima seja heterozigota. 
Vendo o genótipo dos filhos, temos: 

Paulo: IAi Rr 
Mário: IBi rr 
Lucas: IAIB Rr 

Lucas é sangue tipo AB, logo ele é o filho de um outro casamento, não sendo filho de Fátima (afinal ela 
só pode passar genes recessivos i). 
 
 

4. B 
Analisando o genótipo dos personagens 
Bentinho – O Rh-: ii rr 
Capitu – AB Rh+: IAIB Rr (como o filho é rr, a mãe deve ser heterozigota) 
Ezequiel – A Rh-: IA_ rr 
 
Sancha – B Rh+: IB_ Rr (como a filha é rr, a mãe deve ser heterozigota) 
Filha – AB Rh-: IAIB rr 
Escobar, para ter uma filha com sangue tipo AB, deveria ser A (IAIA ou IAi), e poderia ter Rh + heterozigoto 
(Rr) ou Rh- (rr). 
 
Pelo tipo sanguíneo, não é possível determinar quel é o pai de Ezequiel e se houve traição 
Capitu x Bentinho = ii rr x IAIB R_ → IAi rr 
Capitu x Escobar = IA_ _r x IAIB Rr → IAIA ou Iai rr 
 

5. D 
O aguti do cruzamento 1 tem como genótico C Ch, enquanto o chinchila do cruzamento 4 tem como 
genótipo Cch Ch, logo, deste cruzamento, a probabilidade é ½ aguti, ¼ chinchila, ¼ himalaia. 
 

6. B 
Pessoas do tipo O não podem ter filhos AB.  
 

7. A 
O filho com tipo O e rH negativo tem o genótipo ii rr. O jovem pode realmente ser filho deste casal caso 
os pais tenham os genótipos heterozigotos, ou seja, a mãe seria IBi Rr e o pai seria IAi Rr. 
 

8. E 
Como o sangue do tipo AB não possui aglutininas, ele receberá todos os tipos possíveis de sangue, em 
um total de 21 litros. 
 
 



 
 

 

 

12 

Biologia 
 

9. A 
Tipo O é doador universal e tipo AB receptor universal. 
 

10. A 
Se o pai fosse IAIA, ele apenas poderia enviar IA. Na presença do alelo IA, é impossível o fenótipo Tipo 
B, tendo em vista que há codominância entre os alelos IA e IB. 

 
 


