
A surdez é a deficiência sensorial mais comum. A forma grave tem incidência de
uma a cada mil crianças ao nascimento ou até o período pré-lingual. No Brasil, e
na maioria dos países em desenvolvimento, as causas infecciosas ainda são as
mais comuns, enquanto que em países desenvolvidos 60% dos casos de surdez
congênita e pré-lingual têm etiologia genética.
A surdez genética tem algumas características importantes. Geralmente é herdada
como uma herança monogênica, ou seja, mutação num só gene gera surdez, ao
contrário de alguns tumores de cabeça e pescoço, por exemplo, que precisam
mutações em vários genes. A mutação recente, em gene associado à conexina 26,
parece contradizer esse primeiro paradigma. Existe uma alta heterogeneidade na
apresentação, sendo que pacientes com genótipos exatamente iguais, têm 
fenótipos (manifestações clínicas) muito diferentes. Acredita-se que existam
aproximadamente 100 genes para surdez na espécie humana.
A surdez hereditária é classificada de acordo com a ocorrência de achados 
clínicos, associados em sindrômica e não-sindrômica. A forma sindrômica é a
menos comum (30%), embora seja a que mais chama atenção. A forma 
não-sindrômica, que corresponde a 70% dos casos, é a mais comumente 
encontrada nos consultórios. Dentro das não-sindrômicas, 85% são autossômicas
recessivas, lembrando que essas tendem a ser pré-linguais; 12% são dominantes e
tendem a ser pós-linguais; 3% são ligadas ao X e menos de que 1% tem herança
mitocondrial. Convém lembrar que, mesmo em casos isolados, vale a pena
pesquisar genes recessivos, ao contrário dos genes dominantes e mitocondriais,
por exemplo, em que a ocorrência familiar é universal. Ainda nos genes 
mitocondriais, convém lembrar que sua possibilidade como causa da surdez fica
excluída se, na formatação do pedigree, evidencia-se a transmissão por parte
paterna da herança da deficiência auditiva. Isso porque, praticamente só as 
mulheres doam mitocôndrias para a célula ovo humana. 
Várias síndromes bem conhecidas já estão mapeadas e o gene responsável 
seqüenciado, como por exemplo a síndrome de Alport (insuficiência renal e surdez),
de Jervel-Lange-Nielsen (prolongamento do intervalo Q-T e surdez), de
Waardenburg (heterotopia cantal e alterações pigmentares com surdez), de 
Treacher-Collins (atresia de maxila e surdez), de Usher (retinite pigmentosa com ou
sem labirintopatia e surdez), de Pendred (hipotireoidismo com bócio congênito e
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surdez), etc. Síndromes menos comuns, como a síndrome de Bjornstad, que 
caracteriza-se pela presença de pili torti, uma formação de cabelo que cresce até
1cm e depois cai, associado à surdez neurosensorial, também já tem o locus
definido. Lubianca Neto e cols localizaram o locus no braço longo do cromossomo
2, entre as bandas 34 e 36, numa região telomérica do cromossomo 2 (2q34-36).
A genética molecular da surdez não-sindrômica é uma ciência extremamente
nova, mas cujos conhecimentos são adquiridos de uma forma extremamente 
rápida. O primeiro locus foi descoberto em 1992, e até a presente data já foram
mapeados 102. Nas formas autossômicas dominantes já localizaram 45 loci, nas
recessivas 46, nas ligadas ao cromossomo X 5,e nas mitocondriais 2, num total de
102 loci.  Em relação aos genes, o primeiro clonado foi o da conexina 26 em 1997.
De lá para cá, já são 21 para as formas autossômicas dominantes, 21 para as 
formas autossômicas recessivas, 1 para as formas ligadas ao X e 7 para as formas
mitocondriais. Há uma superposição desses genes, já que alguns dos genes 
dominantes também causam perdas de transmissão recessiva. Mesmo com todo o
avanço vertiginoso dos últimos 10 anos, atualmente ainda não se chegou ao
seqüenciamento de metade dos 100 genes potenciais determinantes de surdez na
espécie humana.
Existem muitas particularidades sobre o primeiro dos genes não-sindrômicos
seqüenciado: o gene que codifica a conexina 26, ou GJB2 (gap junction beta 2).
As conexinas formam as junções do tipo gap, que são canais iônicos 
intercelulares. Tais canais permitem que os íons potássio, oriundos das células 
ciliadas, escoem rapidamente através das células de sustentação do órgão de Corti
e alcancem a estria vascular para serem secretados ativamente na endolinfa do
ducto coclear, dando origem ao potencial endococlear. 
Em torno de 80% dos casos autosômicos recessivos são devidos a mutações na
conexina 26. Mutação específica é responsável por 70% dos casos (pelo menos
em não-asiáticos), que é uma deleção da guanina na posição 35 desse
gene.Também ocorre em casos dominantes. Mas o mais importante é que 10 a
20% de todas as perdas neurosensoriais congênitas ou pré-linguais são
secundárias a mutações no gene da conexina 26. 
No Brasil, o principal grupo de pesquisadores desse gene está radicado em
Campinas, na Unicamp. A equipe, liderada pela Dra. Edir Satorato, pesquisando
recém-nascidos, demonstrou que até 3% da população pode ter esse gene em 
heterozigose. Um a cada 100 recém-nascidos tem essa mutação no Brasil, na Itália
1 para 32, em Portugal um para 40 e na Espanha 1 para 45. Isso perfaz média de
1 para 42 recém-nascidos. Por meio de cálculos genéticos, chega-se a estimativa
de que 1 a cada 5.000 crianças nasceriam surdas por essa mutação. Para se ter uma
idéia da importância desse gene, sua prevalência é mais comum do que as doenças
pesquisadas no teste do pezinho, como a fenilcetonúria e o hipotireoidismo 
congênito, por exemplo. 
Outro estudo publicado recentemente, também do grupo de Campinas, 
demonstrou que 50% de casos familiares tinham mutação na conexina 26, sendo
que essa cifra no Mediterrâneo era de 49%. Em casos esporádicos, os números
correspondentes foram de 11% e 37%, respectivamente. A similaridade da
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prevalência das mutações na conexina 26, em regiões tão distantes, só vem mais
uma vez atestar que distâncias geográficas não se correlacionam com distâncias
genéticas. Por isso, não se pode ignorar os achados europeus, por exemplo, no
campo de genética molecular da surdez porque, pelo menos em regiões 
colonizadas por pessoas de mesma origem, como é o caso de várias localidades do
Brasil, os aspectos genéticos são muito parecidos.
Para demonstrarmos a repercussão dos conhecimentos adquiridos para o 
aconselhamento genético, com relação ao gene da conexina 26, ilustramos três
situações abaixo. Em uma família esporádica, em que o recém-nascido não tenha
mutação, e os pais sejam ouvintes, sem história familiar de surdez, o risco de
recorrência no próximo filho é de 14%. Se a criança surda nasce com dois alelos,
com mutação nesse gene, o risco de recorrência é 25%. Se os cônjuges são
ouvintes, sendo um portador da mutação e o outro tem os dois alelos desse gene
normais, o risco de recorrência é só de 0,075%. 
Em relação as formas autossômicas dominantes não-sindrômicas de deficiência
auditiva, a conexina 26 já perde em importância. Um outro gene já seqüenciado
adquire maior relevância. É o gene COCH que é o que mais freqüentemente 
associa-se às formas autossômicas dominantes pós-linguais, tendo um 
componente vestibular evidente. Parece que ele está envolvido com alguns casos
de presbiacusia, que é um termo inespecífico que define perdas auditivas de
aparecimento tardio, associadas com a idade. Também formas semelhantes ao
Menière foram associadas com mutações nesse gene. Embora ainda não se 
consiga definir que tipo de proteína codifique, sua expressão ampla na cóclea, nas
estruturas de sustentação, mas não nas células ciliadas, pode apontar para o fato
de poder codificar algum tipo específico de colágeno. 
Conclusão
Hoje se avançou muito no entendimento da fisiologia coclear, conhecendo-se
muitos genes, que tipo de proteínas eles codificam, e quais são suas interferências,
na fisiologia coclear. Houve progressos também para a área de aconselhamento
genético, agora muito mais preciso. Já é possível solicitar a pesquisa de mutações
na conexina 26, utilizando-se somente uma gota de sangue recolhida por ocasião
do teste do pezinho. Já existe, inclusive experiência com a sua pesquisa em
amostras oriundas de amniocentese. Já se demonstrou o sucesso da terapia gênica
em cobaias ensurdecidas experimentalmente por aminoglicosídeos, com 
neoformação de células ciliadas a partir das células de sustentação do órgão de
Corti. Por fim, levando em conta a velocidade com que se adquirem novos 
conhecimentos nessa área, não será surpresa se, dentro de algum tempo, já 
estejam disponíveis protocolos de pesquisa de mutações específicas para uso clínico
rotineiro e, talvez, formas de tratamento dessas perdas auditivas de origem genética.
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