
Heredogramas



O que é um heredograma?

Também chamado do pedigree ou
genealogia.

Representa as relações de parentesco
entre indivíduos.

Representa o padrão de certa herança
em uma família.





SÍMBOLOS
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Numeração do heredograma

•A quem se refere II-5, III-3, II-4 e I-2?



Como montar um heredograma?

Exercício 1: Como fica esse heredograma?

•Um casal normal para visão em cores teve quatro
filhos: três mulheres e um homem, todos normais,
nessa ordem de nascimento. A primeira filha casa-
se com um homem normal e tem quatro crianças,
todas normais, sendo duas mulheres, um homem e
uma mulher, nessa ordem. A segunda filha casa-se
com um homem normal e também tem quatro
crianças: uma menina normal, um menino
daltônico, um menino normal e o último daltônico.



RESPOSTA



Como montar um heredograma?

Exercício 2: como fica esse heredograma?

•Um homem normal, cujo pai era afetado e a mãe
era normal, casa-se com uma mulher normal cujos
pais também eram normais. Esse casal tem seis
filhos: duas mulheres e um homem afetados, uma
mulher normal, um homem e uma mulher afetados
nessa ordem.





RESPOSTA



Herança Autossômica

Gene localizado num cromossomo 
autossômico.

Mesma probabilidade de homens e 
mulheres serem afetados.

Pode ser recessiva (aa) ou dominante 
(AA ou Aa).



Como descobrir se é autossômica 
dominante ou recessiva.

•CUIDADO: “Está pintado é recessivo” 
NÃO!!!!!  Tem que analisar.
•Se o casal não tem a condição e tem 
filho (a) com a condição, SEMPRE serão 
heterozigoto e a condição recessiva.

Aa Aa

aa



Como descobrir se é autossômica 
dominante ou recessiva.

•Toda vez que o casal é igual e tem um 
filho (a) diferente, SEMPRE o casal será 
heterozigoto e o filho (a) recessivo.

Aa Aa

aa



Dominante ou Recessivo?

• Herança autossômica recessiva• Herança autossômica dominante



Exemplo de herança autossômica 
recessiva



Exemplo de herança autossômica 
dominante






