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Helacoes Seroantropologicas Luso-Brasileiras
pOl'

A. XAVrER DA CmmA C,)
(lnstituto de Antropologia da Uni ver sirlade de Coirnbra )

Sao decorridas mais de seis decadas desde 0 esclarecimento dos fenomenos de isoaglutinecao que levaram LANDS'l'EINER it des coberta dos gropos sangufneos classicos, do sistema ABO. Foi este 0 primeiro passo para uma aerie de
investigacoes de largo interesse pratico na Medicina human a
(prevencao contra acidentes dramaticos nil. pratica das transfusees sanguineas, esclarecimento da dosnca hemolitica do
recem-nascido , aplicacoes it Med icina Legal) e na Antropologia, que nos deram a conhecer uma serie de diferencas individuais nos elementos figurados e no sora do sangue humano,
com hereditariedade relativamente simples e hoje quase completamente esclarecida.
HmszFELD (1929) foi 0 pioneiro do emprego dos grupos
sanguineos na classificacao racial. Mas foi tambem a responsavel pela desconfianca inicial para com a metoda. HmszFELD
verificou, pela primeira vez, «diferen oas fundamentais na repartiyao dos gru pas sanguineos nos diferentes povos e rayas I).
A maior parte das vezes ha so mente difereneas quantitativas,
diferencas nas percentagens dos quatro grupos. Em casos
raros, observa-se a ausencia de um au mesmo de dois ou tres
grupos.

('~) R elatorio apresentado it V1I Sec yao (Medicina) do V Col6quio
Interriacional de E studos Luso-Br nsil eiros realiz ado em Coi mbr a de 2 a 8 de
Setembro de 1963.
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A accao dos mecanismos, isolamento , migm()i1o e mestiqaqem
explica de maneira satisfatoria a grande diversidade das distribuicoes raciais dos grupos sanguineos.
A descoberta de novos sistemas antigenicos e urn melhor
conhecimento da sua distribuicao geografica e racial levaram
it, aceitacao des metodos aeroant.ropologicos que se mostraram
capazes de melhor resolver alguns problemas fundamentais
de classificacao e interpret aeao de relacoes raciais do que os
meto dos biometrico s classicos.
Araya definida geneticamente pel a nova disci pIina, a
Seroantropoloqia, a, pois, urn grupo humano que difere significativamente de outros vizinhos, pela frequencia de um ou
varies genes, ou melhor, urn grupo humano definido pOl' urn
conjunto de frequencias caracteristicas de varies genes.
indice bioquimico de HlRSZFELD e outros indices propostos para definir serol ogicamente os grupos raciai s, breve
se mostraram desprovidos de utilidade. Eram indices artificiais, sem valor real, e levando, por vezes, a conclusoes
absurdas . Abandonada a tentativa da «serologia dos indices»
surgem outras classificaeoes segundo outros principios. As
primeiras foram a de aT'fE~BEI{G (1925) e a de LAHOVARY (1946).
Mas em 1946 conhecem-se ja outros .sistemas autigenicos e
LAHOVARY utiliza tam bern 0 sistema MN. Todavia com qualquer
destas classificacdes pouco se adiantou .
De maior interesse e repercussao sao as classificaedes de
WIENER (1946) e, as mais recentes, de BoYD (1950 e 1956).
Mas agora maior mimero de genes, especialmente dos grupos
sanguineos, sao abrangidos, alem dos gru pos olassicos do sistema ABO : subgrupos Al e A 2 , grupos M N, sistema Rh, etc.
Hoje temos com grande valor antropologico reconhecido os
seguintes sistemas antigenicos : At A 2B 0, M N S s, P, Lewis,
Rh, Lutheran, Kell-Oellano, Duffy, Kidd e Diego.
VV(J<:NER distingue tres gl'andes troncos raciais, baseando-se
sobretudo nos sistemas At A 2 B e Rh:
1) - Grupo caucas6ide. Caracterizado par uma fre quencia
maxima de Rll - ; per uma fre queucia relativamente elevada
de Rh t e de A 2 ; e pOl' uma frequencia moderada dos outros
genes des grupos sanguineos.
2) - Grupo negr6ide . Frequencia maxima do gene Rho;
frequeucia moderada do gene Rh-; grande fre quencia relativa
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