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RESUMO

A Síndrome do X Frágil (SXF) é uma doença genética de padrão de herança ligada ao X
dominante que constitui a principal causa de deficiência intelectual (DI) hereditária. O
distúrbio  é  causado  predominantemente  por  uma  expansão  de  repetições  de
trinucleotídeos  CGG no  gene  FMR1,  gerando  perda  de  função  e  hipermetilação.  A
deficiência  intelectual  é  uma  característica  pertencente  a  várias  morbidades,  sendo
necessário um longo acompanhamento com o objetivo de determinar a verdadeira causa.
Em função desta variabilidade, o diagnóstico clínico da SXF não é suficiente, sendo
necessária a aplicação de técnicas moleculares capazes de detectar a mutação causadora
da  doença,  permitindo  ao  médico  geneticista  realizar  o  diagnóstico  e  promover  o
aconselhamento  genético.  Entretanto,  o  diagnóstico  molecular  ainda  não  é  bastante
difundido no Brasil, principalmente na rede pública. O Hospital Universitário Antônio
Pedro (HUAP), que atende pelo Sistema Único de Saúde (SUS), ainda não dispõe de
tais metodologias. Portanto, o objetivo deste estudo é mapear todo o procedimento de
diagnóstico  de  DI,  incluindo  SXF,  desde  a  triagem  até  o  diagnóstico  definitivo,  e
determinar  um método  molecular  adequado  para  uso  no  HUAP.  O mapeamento  de
processos  foi  realizado  no  formato  de  fluxograma,  sendo  dividido  em  3  partes:
diagnóstico completo de DI e SXF, diagnóstico de DI e SXF realizado no HUAP, e
diagnóstico  citogenético  existente  no  hospital.  O método  escolhido  utiliza  apenas  a
tecnologia de PCR convencional e eletroforese horizontal, sendo capaz de determinar a
presença  de  alelos  expandidos  e  diagnosticar  a  maior  parte  dos  casos  da  SXF.
Entretanto, não consegue dimensionar o tamanho dos alelos nem identificar seu estado
de metilação. Com este trabalho, espera-se conseguir demonstrar a importância desta
doença, e fazer uma proposta para a administração do hospital, visando, eventualmente,
a implantação desta técnica e melhoria da qualidade do atendimento aos pacientes no
hospital universitário.

Palavras-chave: Síndrome do X-Frágil,  diagnóstico molecular, deficiência intelectual,
mapeamento de processos, protocolo



ABSTRACT

The Fragile X Syndrome (FXS) is  an X-linked dominant disease which is  the main
cause of hereditary intellectual disability (ID). The disorder is caused by the expansion
of  a  CGG  triplet  repeat  within  the  gene  FMR1,  inducing  loss  of  function  e
hypermethylation. Intellectual disability occurs in many morbities, which demands an
efficient  medical  monitoring  to  determinate  the  real  cause.  However,  molecular
diagnostics  is  not  common  in  Brazil,  especially  in  the  public  health  system.  The
Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), an affiliated to Sistema Único de Saúde
(SUS)  institution,  does  not  have  the  financial  resources  to  afford  such  techniques.
Therefore,  the  goal  of  this  study is  to  map  the  entire  procedure  of  ID  evaluation,
including FXS, since screening to definite diagnosis, and identify a molecular method
suitable to be used in HUAP. The process mapping was realized in a fluxogram format,
divided in 3 parts: complete FXS and ID diagnosis, FXS and ID diagnosis in HUAP,
and cytogenetic diagnosis used in the hospital. The selected method is based only on
conventional  PCR  technology,  being  capable  of  detecting  expanded  alleles  and
diagnosing most of FXS cases. However, it  cannot scale allele sizes neither identify
methylation status. We hope to show the importance of this disease and make a proposal
to the hospital administration, aiming, eventually, the implantation of this technique and
a better patient care in the University hospital. 

Keywords: Fragile X Syndrome, molecular diagnostics, intellectual disability, process
mapping, protocol
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1. INTRODUÇÃO

1.1 DOENÇAS GENÉTICAS E DIAGNÓSTICO MOLECULAR 

As  doenças  genéticas  são  distúrbios  gerados  por  alguma  alteração  no  genoma  dos
indivíduos. Elas podem ocorrer devido a anomalias cromossômicas, mutações genéticas,
fatores  ambientais,  ou  todo  o  conjunto,  embora  muitas  vezes  não  seja  possível
determinar  esta  relação precisamente  (Bushman,  2000).  Elas  são  classificadas  em 3
grupos  principais:  cromossômicas,  monogênicas  e  multifatoriais  (Nussbaum  et  al.,
2008). O custo do tratamento de distúrbios genéticos é alto e a recuperação total do
paciente normalmente se mostra impossível. A frequência de doenças genéticas depende
de vários fatores, como a genética da população e os fatores ambientais aos quais está
exposta (Risch et al., 2002).

Doenças causadas por mutação em único gene seguem o padrão de herança descrito por
Mendel,  sendo chamadas de mendelianas ou monogênicas.  A frequência de todas as
doenças monogênicas mundialmente ao nascimento é aproximadamente 1/100 (OMS,
2013). Ao contrário das doenças multifatoriais, elas dependem da expressão de apenas
um gene, sem levar em conta contribuição de vários genes e fatores ambientais. Desse
modo,  as  doenças  mendelianas  possibilitam  uma  chance  única  para  determinar
componentes, pois têm uma etiologia única, tratamentos relativamente uniformes, e o
papel de seus genes geralmente já é conhecido (Antonarakis e Beckmann, 2006). Elas
são transmitidas para as gerações posteriores por diferentes mecanismos. As doenças
autossômicas  dominantes necessitam de apenas um alelo mutado do gene envolvido
para se  manifestar.  As doenças  autossômicas recessivas,  por  outro lado,  ocorrem na
presença de dois alelos mutados, gerando o fenótipo alterado. As doenças ligadas ao X
estão  relacionadas  a  mutações  presentes  no  cromossomo  X,  afetando  diferentes
proporções entre os sexos. As doenças ligadas ao X dominantes ocorrem com maior
frequência em mulheres,  enquanto as doenças ligadas ao X recessivas ocorrem com
maior  frequência  nos  homens.  Nas  doenças  ligadas  ao  cromossomo  Y,  apenas  os
homens são afetados. 

Os  distúrbios  cromossômicos  são  aqueles  que  envolvem  cromossomos  inteiros  ou
segmentos destes. As alterações mais comuns são aquelas relacionadas com o número
de  cromossomos,  e  podem  ser  classificadas  em  aneuploidias  e  euploidias.  As
aneuploidias, em que ocorre a presença ou ausência de um ou poucos cromossomos,
ocorre em cerca de 5% de todas as gestações, sendo a Síndrome de Down ou trissomia
do 21 o exemplo viável mais comum observado em humanos. As euploidias são mais
raras  em  humanos,  envolvendo  acréscimo  de  conjuntos  cromossômicos  haplóides
inteiros,  nas  quais  os  bebês  vivem no máximo por  algumas semanas.  As alterações
cromossômicas  estruturais  dividem-se  em  balanceadas,  nas  quais  o  complemento
cromossômico pode ser normal, e desbalanceadas, apresentando acréscimo ou perda de
material genético. Estas alterações incluem, respectivamente: inversões, translocações
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(recíprocas  ou  Robertsonianas)  e  rearranjos  subteloméricos;  deleções,  duplicações,
cromossomos em anel e isocromossomos (Nussbaum et al, 2008). 

Sítios  frágeis  são  loci que  demonstram  instabilidade  cromossômica  e  que  são
visualizados como quebras ou falhas nos cromossomos metafásicos, ocorrendo devido à
inibição parcial da síntese de DNA e falha da condensação da cromatina (Hussein, 1998;
Félix,  2011).  O  erro  no  empacotamento  da  cromatina  seria  provocado  por  uma
replicação  tardia  (Laird  et  al.,  1987).  Estes  sítios  tendem a  ser  hereditários,  sendo
transmitidos de forma mendeliana entre as famílias. Eles podem ser classificados como
comuns ou raros. Os sítios comuns são encontrados em todos os indivíduos, compondo
a  estrutura  cromossômica  normal,  como  aqueles  induzidos  por  afidilcolina  e  5-
azacitidina;  os sítios raros são expressos em menos de 5% da população mundial  e
geralmente estão associados com expansão de trinucleotídeos, como o FRAXA (sítio
frágil) da Síndrome do X Frágil (SXF) (Sutherland, 1991; Félix, 2011).

O diagnóstico molecular combina medicina laboratorial com o conhecimento e técnicas
da genética molecular,  tendo crescido enormemente ao longo das últimas décadas à
medida que novas tecnologias de biologia molecular têm sido criadas. As aplicações são
variadas, sendo que a principal é a triagem neonatal, mas há outros usos como testes
para  portadores,  diagnóstico  pré-natal,  diagnóstico  e  prognóstico  de  doenças,  e
susceptibilidade a distúrbios genéticos (Genetic Alliance, 2010). Dentre as principais
descobertas que permitiram o desenvolvimento da biologia molecular, destacam-se, em
ordem cronológica: descoberta do DNA dupla-hélice, isolamento de DNA-polimerases,
primeiras técnicas de hibridização, descoberta das enzimas de restrição e transcriptase
reversa, Southern Blotting, sequenciamento de Sanger, invenção da Reação em Cadeia
da Polimerase (PCR), criação da Hibridização in Situ por Fluorescência (FISH), uso da
Taq-Polimerase,  aplicação  de  microarranjos  de  DNA  (microarray),  criação  da
Amplificação  Multiplex  de Sondas  Dependentes  de Ligação (MLPA), e  advento das
tecnologias de Sequenciamento de Nova Geração, 

A identificação e a caracterização da base genética de uma doença são vitais para um
diagnóstico preciso. A descoberta de genes e marcadores moleculares permite analisar
os mecanismos das doenças, assim como avaliar predisposição e a criação de métodos
diagnósticos  melhorados  (Patrinos  et  al.,  2005).  Nas  últimas  décadas,  as  técnicas
moleculares  têm  sido  incorporadas  aos  laboratórios  de  análises  clínicas.  Elas
apresentam  alta  sensibilidade,  especificidade,  reprodutibilidade,  menor  tempo  de
execução  e  possibilidade  de  automação,  sendo  capazes  de  detectar  doenças
precocemente. Por outro lado, são técnicas custosas, que necessitam de profissionais
instruídos e treinados e alto nível de padronização em função da sensibilidade a erros
(Melo  e  Sequeiros,  2012).  Apesar  dos  avanços,  ainda  há  um desequilíbrio  entre  a
possibilidade  diagnóstica  e  a  disponibilidade  para  o  cidadão  (Luz  et  al.,  2015).
Distúrbios genéticos afetam milhões de famílias no mundo, sendo que uma em cada
vinte gestações leva ao nascimento de uma criança com alguma anomalia congênita,
deficiência ou doença genética que comprometerá seu desenvolvimento ou qualidade de
vida (Meira e Acosta,  2009). Na maioria dos países em desenvolvimento,  nos quais
vivem cerca de 80% da população mundial, existem muitos obstáculos para o progresso



17

e a aplicação de tecnologias genéticas na prática médica (Vieira e Favoreto, 2016). No
cenário  brasileiro,  especialmente,  o  diagnóstico  molecular  ainda  não  se  tornou  uma
realidade, principalmente no setor público. Isso se deve ao alto custo das técnicas em
comparação com os métodos de análises clínicas convencionais, que são capazes de
diagnosticar  a  maioria  das  doenças,  embora  sejam  mais  laboriosos  e  demorados
(Schlatter et al., 2015).

 

1.2. DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

A Deficiência intelectual é um transtorno relativamente comum, atingindo cerca de 3%
da  população  mundial  (Srour  e  Shevell,  2014).  Ela  tem  seu  início  no  período  de
desenvolvimento,  apresentando  déficits  em  funções  cognitivas,  como  raciocínio,
solução  de  problemas,  planejamento  e  aprendizagem,  determinados  pela  avaliação
clínica e testes de inteligência, além de déficits em funções adaptativas geradas pela
falha no cumprimento de padrões de desenvolvimento e socioculturais  em relação à
comunicação, independência pessoal e responsabilidade social  (American Psychiatric
Association, 2014). 

O  estabelecimento  da  etiologia  da  deficiência  intelectual  é  um  desafio  para  os
profissionais envolvidos, tendo em vista o enorme espectro de distúrbios possivelmente
relacionados e os diversos exames complementares necessários de acordo com cada
indivíduo. A condição pode ser gerada por vários fatores: problemas neurológicos, como
microcefalia  e  paralisia  cerebral,  capazes  de  serem  visualizados  por  neuroimagem
(eletroencefalograma, tomografia e ressonância magnética); alterações cromossômicas e
rearranjos subteloméricos, capazes de serem detectados por cariotipagem, microarray,
FISH  e  MLPA;  síndromes  dismórficas,  como  Sotos,  Prader-Willi  e  Down,
diagnosticadas  por  exames físicos  e  testes específicos,  distúrbios  metabólicos,  como
fenilcetonúria, detectadas por testes bioquímicos; Síndrome do X Frágil e Síndrome de
Rett, diagnosticadas por testes moleculares, como PCR e sequenciamento (Moeschler et
al.,  2006;  Boy,  2016).  O conhecimento  da  causa  do  distúrbio,  risco  de  recorrência,
prognóstico de curto e longo-prazo, tratamento, disponibilidade de serviços especiais e
contato com outras famílias na mesma situação é de grande importância para o paciente
e sua família (Karnebeek, van et al., 2005) 

1.3. SÍNDROME DO X-FRÁGIL
A Síndrome do X-Frágil (SXF) é uma doença de herança ligada ao X dominante, que
consiste  na  causa mais  comum de deficiência  intelectual  hereditária  dentre  todas  as
populações humanas, e a segunda de etiologia genética (a primeira é a Síndrome de
Down) (Cherubini, Bosa e Bandeira, 2008). A incidência mundial é de cerca de 1/4000
homens e 1/8000 mulheres (Amancio et al., 2015; Stembalska et al., 2016). A síndrome
é  considerada  a  de  maior  importância  para  homens  com deficiência  intelectual  no
Brasil, mas ainda não há dados epidemiológicos confiáveis em relação à distribuição
desta e de outras doenças genéticas, embora os indicadores nacionais de saúde tenham
melhorado nas últimas décadas (Pinto et al., 2014).
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A SXF foi primeiramente descrita em 1943 por James P. Martin e Julia Bell apenas
como um distúrbio causador de deficiência intelectual ligado ao sexo. Em 1969, Hebert
Lubs  relacionou  a  condição  com  a  observação  citogenética  de  uma  constrição
secundária (sítio frágil) no cromossomo X, levando ao estabelecimento do nome atual
por Grant Sutherland na década de 70 (Andrade,  2012). O gene envolvido (Fragile
Mental Retardation 1 - FMR1) e a proteína traduzida (FMRP) só foram descritos na
década de 90.

O sítio  frágil  fra(X)(q27.3)  (FRAXA) foi  o  primeiro  sítio  frágil  relacionado a  uma
sintomática  clínica  (Lubs,  1969).  Existem mais  5  sítios  frágeis  no  cromossomo  X:
fra(X)(p22.31)  (FRAXB);  fra(X)(q22.1)  (FRAXC);  fra(X)(q27.2)  (FRAXD);  fra(X)
(q28) (FRAXE) e (FRAXF). Os 3 primeiros não estão associados a fenótipo clínico
(Jacky,  1996),  enquanto  os  dois  últimos  são  indistinguíveis  citogeneticamente  do
FRAXA, sendo que FRAXE é relacionado a deficiência intelectual moderada e FRAXF
não está associado a um fenótipo patogênico (Sutherland e Baker, 1992; Hirst  et al.,
1993; Nelson e Gu, 2006). Foi constatado que o sítio FRAXA apresenta de fato uma
replicação tardia (Yu et al., 1990; Webb, 1992) que seria o mecanismo que resulta na
formação de lacunas e constrições em cromossomos metafásicos de células cultivadas
sob estresse replicativo (Ozeri-Galai, Bester e Kerem, 2012)

O gene FMR1 é caracterizado por ser altamente conservado em mamíferos, formado por
17 éxons e  apresentando uma região  repetitiva  de  CGG na região  não traduzida  5’
(Yudkin et al., 2015). A proteína FMRP, principal produto gênico do FMR1, participa da
sinalização celular de proteínas relacionadas com a formação dendrítica, plasticidade
neuronal e maturação sináptica. Desde a descoberta, a perda de produção de FMRP tem
sido  apontada  como  a  responsável  direta  pelas  manifestações  fenotípicas  da  SXF
(Hagerman et al., 2008; Abbeduto, et al., 2014)

A maioria dos indivíduos com SXF (>99%) apresenta uma variante de perda de

função  do  gene  FMR1 causada  pela  expansão  do  número  de  repetições  de

trinucleotídeos CGG acompanhada pela metilação anormal do gene. Dois mecanismos

principais estariam envolvidos nessa expansão, como o slippage (erro da polimerase no

processo  de  replicação  no  qual  adiciona-se  nucleotídeos  extras)  ou  o  crossing-over

desigual (pareamento desigual dos cromossomos homólogos gerando duplicações de um

segmento) (Luo, 2015). Há também a possibilidade de geração de mosaicismo celular

ou mosaicismo de metilação, pela alteração do número de repetições ou do estado de

metilação entre as populações celulares. Quanto maior for a quantidade de repetições

CGG, maior será a instabilidade da região, aumentando a ocorrência de erros e gerando

o surgimento de mosaicismos celulares (Pretto et al., 2014).  Outras variantes do gene

podem  ocorrer  devido  à  deleção  completa,  mutações  pontuais  e  rearranjos

cromossômicos, correspondendo a menos de 1% do total de afetados (Myrick  et al.,

2014). Na década de 90, foram identificadas sequências AGG intercaladas às repetições
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CGG que tornariam o gene FMR1 mais estável, impedindo futuras expansões. (Eichler

et al., 1994; Latham et al., 2014)

Os  alelos  de  FMR1 são  classificados  conforme  o  número  de  repetições  de

trinucleotídeos CGG, conforme o Quadro 1. Nas mutações completas, a maior extensão

de repetições CGG causa um processo de metilação do gene, induzindo o silenciamento

do mesmo.  Dessa forma,  o  fenótipo de  SXF é gerado pela  diminuição ou ausência

completa da proteína FMRP (Brasa  et al.,  2016). Os portadores da pré-mutação não

possuem alterações significativas nos níveis de FMRP; o problema envolve o aumento

da  concentração  de  RNAm,  levando  a  uma ação  tóxica  do  RNA e  gerando  outras

morbidades relacionadas ao  FMR1 (Tassone  et al., 2012; Berman  et al., 2014; Suhl e

Warren, 2015) (Figura 1). Os alelos intermediários (Grey zone) não geram o fenótipo da

SXF, apenas tem um risco aumentado de expansão para a faixa da pré-mutação (Nolin

et al., 2011).

Quadro 1: Caracterização dos alelos conforme o número de repetições CGG (Eichler et
al., 1994).

ALELO FAIXA DE REPETIÇÕES CGG

Normal 5-44

Intermediário (Grey zone) 45-54

Pré-mutação 55-200

Mutação completa >200
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Figura 1:Expressão e fenótipos para o gene FMR1 (adaptado de Berman et al., 2014)

Os indivíduos com SXF apresentam um quadro de deficiência intelectual (DI)

associado a problemas comportamentais e cognitivos, como ansiedade, atraso na fala,

problemas de desenvolvimento, coordenação motora lenta, etc. A condição também tem

sido  associada  ao  Transtorno  do  Déficit  de  Atenção  e  Hiperatividade  (TDAH)  e

Transtorno do Espectro Autista (TEA) (Wheeler  et al., 2015). A SXF e o TEA seriam

entidades clínicas distintas, mas com características em comum, com cerca de 2 a 6%

dos casos de TEA estarem associados ao FMR1 (Wei et al., 2016; López-Mourelo et al.,

2017). Por ser uma síndrome ligada ao X dominante, as características fenotípicas da

SXF nas mulheres manifestam-se menos severamente que nos homens, e estes são mais

frequentemente  afetados  (Freund,  Reiss  e  Abrams,  1993).  As  mulheres  costumam

apresentar  DI  branda  ou  nenhuma  manifestação  fenotípica,  enquanto  os  homens

apresentam  DI  moderada  a  severa.  Os  sintomas  físicos  da  síndrome  também  se

manifestam  quase  que  exclusivamente  nos  homens.  Durante  infância,  os  sintomas

dismórficos são pouco aparentes, com apenas a parte psicomotora comprometida. Na

adolescência,  os indivíduos apresentam orelhas largas e antevertidas,  face triangular,

longa e estreita, queixo proeminente, palato alto e curvo, estrabismo, pés planos, e, após

a puberdade, macroquirdia (Figura 2) (Kidd et al., 2014) 
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Figura 2: Fenótipo da SXF (retirado de https://medicinaonline.co/2019/03/01/sindrome-

dellx-fragile-in-uomini-e-donne-sintomi-aspettativa-di-vita-cure/).

Cerca de 50% dos portadores de pré-mutação do sexo masculino apresentam a

chamada Síndrome do Tremor e Ataxia ligada ao X-Frágil (STAXF), que se inicia entre

40  e  50  anos  (Liu  et  al.,  2012).  A síndrome  se  caracteriza  como  um  distúrbio

neurológico progressivo com tremor de intensão e  ataxia  cerebelar  motora,  além de

algumas características psiquiátricas, como irritabilidade, perda de memória, ansiedade,

depressão  e  apatia.  Por  outro  lado,  cerca  de  20% das  mulheres  portadoras  da  pré-

mutação  apresentam  Falha  Ovariana  Precoce  (FOP),  caracterizada  pela  redução  da

reserva  ovariana  associada  a  um  ciclo  menstrual  irregular,  amenorreias  repetitivas,

infertilidade e alteração hormonal antes dos 40 anos (Spath  et al.,  2011; Hagerman,

2008)

Há várias formas de testes diagnósticos para a SXF, como o exame citogenético,

a Reação em Cadeia de Polimerase (PCR) e o  Southern Blotting,  cada um com sua

aplicabilidade.  O  exame  citogenético  induz  a  formação  de  um  sítio  frágil  no

cromossomo X através da restrição do ácido fólico (Sutherland, 1977) e inibição do

metabolismo  de  timidilato  (Tommerup,  Poulsen  e  Brondum-Nielsen,  1981).  A PCR

específica para a região repetitiva de CGG é capaz de amplificar e detectar os alelos em

si, embora tenha tendência a falhar conforme o aumento do número de repetições, em

função do alto conteúdo de CG (Tassone et al., 2008). O Southern Blotting detecta os
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tipos de alelos e o estado de metilação.  A união da PCR com  Southern Blotting era

considerada o padrão ouro para o diagnóstico, mas atualmente, a PCR juntamente com

eletroforese  capilar  em  sequenciador  têm  sido  implementados  nos  laboratórios  de

referência (Saul e Tarleton, 2019).

O diagnóstico da SXF é de vital importância para um aconselhamento genético

adequado.  Este  processo permite  oferecer  aos  pacientes e suas famílias  informações

sobre a natureza,  herança e  implicações das doenças genéticas,  permitindo-os tomar

decisões  pessoais  mais  informadas.  Os  alelos  normais  não apresentam instabilidade

mitótica  ou  meiótica,  sendo  transmitidos  sem  alteração;  alelos  intermediários  não

causam  SXF,  mas  podem  expandir  para  um  alelo  de  pré-mutação  na  transmissão

materna (Nolin et al., 2011); alelos de pré-mutação tem a capacidade de expandir para a

mutação completa quando transmitido por mulheres, gerando filhos com SXF. Mulheres

com pré-mutações têm um maior risco de desenvolver FOP e STAXF, enquanto homens

têm  um  maior  risco  de  desenvolver  STAXF.  Homens  com  pré-mutação  são

considerados “homens transmissores”, passando o alelo para nenhum de seus filhos e

todas as suas filhas. Estas são portadoras apenas da pré-mutação, já que não ocorre a

expansão das repetições CGG na transmissão masculina (em alguns casos, ocorre até a

regressão).  É importante destacar  que a antecipação,  fenômeno no qual  os sintomas

ocorrem de maneira mais precoce e severa conforme acontece a expansão de repetições

de trinucleotídeos, não ocorre de maneira clássica na SXF. Os indivíduos, muitas vezes,

apresentam poucos ou nenhum dos sintomas da síndrome na faixa de pré-mutação até

que ocorra a formação de uma mutação completa (Saul e Tarleton, 2019).

O tratamento da doença consiste no apoio pedagógico, terapias e intervenções

farmacológicas.  A  educação  especial  ajuda  a  promover  o  desenvolvimento  dos

pacientes; as terapias comportamentais diminuem os comportamentos problemáticos e

contribuem para melhoria da qualidade de vida; a farmacoterapia permite combater a

ansiedade,  hiperatividade,  instabilidade  de  humor  e  outros  comportamentos  mal

adaptativos. Quanto mais cedo for iniciado o tratamento, melhor a qualidade de vida dos

pacientes (Sastre et al., 2015).

1.4. MEDICINA LABORATORIAL
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A medicina  laboratorial/patologia  clínica  é  uma  especialidade  relacionada  a

realização de  exames complementares  no  auxílio  ao  diagnóstico,  tendo impacto  em

diversos  estágios  da  cadeia  de  saúde:  prevenção,  diagnóstico,  prognóstico  e

acompanhamento  terapêutico.  Em  conjunto  com  a  anatomia  patológica  e  exames

radiológicos e de imagem, constituem o ramo chamado medicina diagnóstica (Campana,

Oplustil e Faro, 2011)

A especialidade é dividida em vários setores, como microbiologia, bioquímica,

urianálise, imunologia, parasitologia, hematologia, e mais recentemente, citogenética e

biologia molecular. Se antigamente os processos utilizados eram manuais, atualmente, a

tendência  é  a  automação  dos  processos  e  uso  de  plataformas  integradas  (Campana,

Oplustil e Faro, 2011). Para tal, o uso de ferramentas de gestão é essencial, permitindo a

introdução de novas tecnologias, ao mesmo tempo que diminuem erros e melhoram a

qualidade do serviço, e no setor privado, geram maior lucro e competitividade para as

empresas (Novis e Konstantakos, 2006).

O laboratório de análises clínicas tem a obrigação de assegurar que seu produto

(laudo  diagnóstico)  reflita,  de  forma  fidedigna  e  consistente,  a  situação  clínica

apresentada pelos pacientes. Para isto, é necessário o controle da qualidade, garantindo

domínio sobre todas as etapas do processo analítico, as chamadas fases pré-analítica,

analítica e pós-analítica. É importante que haja uma gestão da qualidade, formando a

estrutura  operacional  que  garanta  a  qualidade  do  serviço,  recursos  necessários,

padronização dos procedimentos e definição das responsabilidades. A qualidade também

é garantida através da conformação às resoluções da Anvisa (RDCs – Resolução da

Diretoria Colegiada - 050, 066, 302 e 306), e participação em programas de acreditação

como  Programa  de  Acreditação  em  Laboratórios  Clínicos  (PALC)  da  Sociedade

Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/ML) e Departamento de

Inspeção e Credenciamento da Qualidade (DICQ) da Sociedade Brasileira de Análises

Clínicas (SBAC).

1.5. MAPEAMENTO DE PROCESSOS

Um processo  pode  ser  entendido  como  a  maneira  pela  qual  se  realiza  uma

determinada  operação.  Este  é  uma  sequência  definida  de  etapas,  realizada  por
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equipamentos ou pessoas, com o intuito de atingir uma meta (ABPMP, 2009). Na visão

da qualidade,  os  processos  constituem um conjunto de atividades  inter-relacionadas,

que,  conduzidas  numa  determinada  sequência,  produzem  um  resultado  esperado  e

atingem as necessidades e expectativas dos clientes. Portanto, processos transformam

insumos em produtos ou serviços (FNQ, 2011).

O  mapeamento  de  processos  é  uma  maneira  de  se  colocar  um processo  ou

mesmo  um  setor  na  forma  de  um  diagrama,  permitindo  que  possa  ser  projetado,

avaliado e redesenhado, se necessário (Cheung, 1998). O mapeamento de cada processo

deve ser realizado para se visualizar  as diversas etapas  e tarefas  em uma sequência

cronológica, permitindo sua melhoria (Mello e Salgado, 2005). Ele deve estar em forma

gráfica,  permitindo que todas as suas etapas e interfaces sejam descritas de maneira

precisa, possibilitando analisar o processo como um todo e encontrar melhorias a serem

introduzidas (Tseng et al., 1999).

Para  realizar  o  mapeamento,  é  preciso  representar  graficamente,  e  de  forma

padrão,  as  etapas  ou  atividades  de  que  são  compostos  os  processos,  na  forma

cronológica  de  execução  e  na  forma  em  que  se  possa  interpretar  todas  as  etapas

(Pradella  et  al.,  2012).   Os  modelos  de  mapeamento  são  variados:  fluxograma,

representando os processos de maneira simplificada por símbolos padronizados (Figura

3) (Barnes, 2004); diagramas, representando processos com entradas, saídas, métodos,

indicadores, pessoal envolvido e recursos utilizados (Barbará, 2011); mapa fluxograma,

no qual é possível visualizar o layout da área juntamente com os processos realizados

(Gomes, 2009); e diagrama sistemático do UML (Unified Modeling Language), que dá

ênfase às atividades e ações realizadas, entre outros (Junior e Scucuglia, 2011)
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Figura 3: Exemplo de fluxograma aplicado a inclusão de novas tecnologias no mercado

(retirado de Agência Nacional de Saúde Suplementar, 2008).

O  mapeamento  de  processos  funciona  como  uma  ferramenta  de  gestão,

permitindo o seu gerenciamento. O gerenciamento de processos pode ser definido como

a seleção de insumos, operações,  fluxos de trabalho e  métodos que transformam os

insumos  em resultados.  As  decisões  envolvendo  os  processos  lidam com a  aptidão

humana  e  de  equipamentos  e  quais  partes  devem ser  desempenhadas  por  estes.  As

seguintes situações necessitam de uma decisão pela gestão de processos: oferta de um

produto  ou  serviço  novo  ou  modificado  no  mercado,  necessidade  de  melhoria  da

qualidade, alteração das prioridades competitivas, mudança na demanda, desempenho

atual  inadequado,  mudança no custo ou disponibilidade dos  insumos,  vantagem dos

concorrentes  com  o  emprego  de  novos  processos,  e  disponibilidade  de  novas

tecnologias (Johansson et al., 1995).

A  metodologia  de  mapeamento  de  processos  já  tem  sido  utilizada  nos

laboratórios de análises clínicas, com diversas finalidades. Um estudo realizado para

determinar perdas produtivas em laboratórios de análises clínicas identificou que 77,6%

dos processos laboratoriais, entre perdas por movimentação e perdas por espera, não

agregam valor ao cliente, manifestando a implantação de normas certificadoras (ISO
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9001, 17024 e 15189) que melhorariam o gerenciamento (Souza, 2015). A técnica já foi

utilizada para aplicar a ferramenta 5S (sensos de utilização, arrumação, limpeza, saúde e

higiene,  e  autodisciplina)  em laboratórios  de  institutos  de  ensino,  verificando  quais

destes requisitos teriam conformidade com o ambiente laboratorial (Agnol et al., 2017).

1.6. PROTOCOLO

O protocolo funciona como um plano de ação, demonstrando as instruções para

conduzir  o  teste.  Ele  ilustra  o  que  será feito  no experimento explicando cada  parte

essencial  e  como  ela  será  realizada.  Para  isso,  precisa  alcançar  alguns  objetivos:

esclarecer sua importância, conter embasamento científico através de revisão literária,

apresentar  um  objetivo  conciso,  esclarecer  considerações  éticas,  sugerir  uma

metodologia  para  resolver  o  problema  e  alcançar  seu  objetivo,  apresentar  os

requerimentos e limitações do mesmo (Al-Jundi et al., 2016).

O protocolo tem a função de responder, detalhadamente, as seguintes questões a

respeito do processo abordado no mesmo: qual é o estudo; qual a sua importância; qual

a metodologia a ser utilizada; como esta será realizada; qual a duração do processo; e

quais são os recursos necessários (técnicos, científicos e financeiros) (Al-Jundi  et al.,

2016)

É  essencial  que  protocolo  seja  padronizado,  permitindo  a  realização  de  um

processo  reprodutível.  Essa  padronização  tem  a  finalidade  de  prevenir,  identificar,

detectar e corrigir erros ou variações que possam ocorrer em todas as fases de realização

do teste. A padronização correta dos processos permite alcançar a qualidade desejada,

enquanto o sistema de controle de qualidade avalia e garante essa qualidade (Martelli,

2011).

1.7. RELEVÂNCIA DO ESTUDO E DIAGNÓSTICO DA SXF

A  Síndrome  do  X  Frágil  é  uma  doença  de  herança  ligada  ao  X  dominante,
correspondendo a principal causa de deficiência intelectual hereditária no mundo. Além
disso,  ela  é  heterogênea  e  de  difícil  diagnóstico  clínico,  sendo  fundamental  o
diagnóstico molecular (Liu et al., 2012). Os sintomas psiquiátricos e comportamentais
são difusos, cursando com diversas doenças, e os aspectos físicos não são específicos
nem constantes (Fryns, 1989). 
O Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) ainda não dispõe de técnicas genéticas
de diagnóstico, salvo o Bandeamento G, que se configura como um projeto de extensão
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intitulado “Implantação de Técnicas de Citogenética no Laboratório de Biologia Celular
Aplicada” e não um serviço. Além disso, a técnica de indução de sítio frágil, que vem
sendo  introduzida  no  hospital,  não  é  mais  utilizada  nos  laboratórios  clínicos  de
referência. Assim, muitos pacientes recebem um diagnóstico incompleto e inconclusivo.
Tal  fato  justifica  a  importância  da  introdução  de  técnicas  capazes  de  gerar  um
diagnóstico definitivo.
O  mapeamento  de  processos  é  uma  ferramenta  de  gestão  que  permite  demonstrar
visualmente o fluxo de atividades para gerar um produto ou serviço. Tendo em vista a
falta de um método para o diagnóstico conclusivo da SXF no HUAP, é interessante
realizar  o  mapeamento  a  fim de  demonstrar  detalhadamente  o  que  já  é  realizado e
detectar pontos críticos no fluxo de atividades. Isto facilita a introdução de um novo
processo,  no  caso,  uma  nova  técnica  diagnóstica,  contribuindo  para  a  melhoria  da
qualidade do serviço prestado aos pacientes.  
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Mapear os processos envolvidos no diagnóstico da Síndrome do X Frágil, da triagem ao
diagnóstico, propondo um protocolo de diagnóstico molecular no Hospital Universitário
Antônio Pedro.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Pesquisar os procedimentos necessários para o diagnóstico dos distúrbios relacionados
à deficiência intelectual, principalmente, a Síndrome do X Frágil.
- Identificar os procedimentos já realizados no Hospital Universitário Antônio Pedro,
especialmente aqueles relacionados com diagnóstico citogenético de SXF.
- Propor um protocolo para o diagnóstico molecular da Síndrome do X Frágil baseado
em artigos  encontrados  na  literatura,  tendo  em vista  capacidade  diagnóstica,  custo-
benefício e estrutura e reagentes necessários, visando uma proposta de implantação no
Hospital Universitário Antônio Pedro.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 LOCAL DE ESTUDO 
O local de estudo deste trabalho é o Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP). O
hospital foi inaugurado em 15 de janeiro de 1951, como Hospital Municipal Antônio
Pedro. O nome é uma homenagem ao clínico-geral Antônio Pedro Pimentel, um dos
fundadores  da  Faculdade  Fluminense  de  Medicina.  Durante  seus  primeiros  anos,  o
hospital funcionava com verbas da Prefeitura de Niterói e aquelas geradas pela cobrança
dos serviços  prestados,  até  que a  Prefeitura proibiu esta  cobrança.  O hospital  então
passou por longo tempo de falta de fundos, equipamentos e insumos, permanecendo
desativado,  até  que  foi  cedido  pela  Prefeitura  à  Universidade  Federal  Fluminense,
tornando-se o HUAP. Atualmente,  é a maior e mais complexa unidade de saúde da
Grande  Niterói,  sendo  considerado  na  hierarquia  do  SUS  como  hospital  de  nível
terciário e quaternário, ou seja, alta complexidade, atendendo cerca de 2 milhões de
habitantes entre Niterói e a região metropolitana. Desde abril de 2016, é filiado à rede
Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares), estatal vinculada ao MEC que
administra 40 hospitais universitários federais.

3.2 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS
O presente trabalho não utilizou amostras humanas, pesquisa com pacientes, análises de
prontuários ou outra atividade que necessite de aprovação pelo Comitê de Ética em
Pesquisa.  O  estudo  foi  baseado  exclusivamente  em revisão  bibliográfica,  coleta  de
dados e mapeamento de processos.

3.3 COLETA DE DADOS
A coleta de dados usou o documento  “Dimensionamento de Serviços Assistenciais do
HUAP-UFF”, elaborado  pela  Ebserh  (disponível  no  link
http://www2.ebserh.gov.br/documents/15796/1065184/Dimensionamento+de+Servi

%C3%A7os+-+HUAP-UFF.pdf) e o documento  “Lista de Exames da Patologia Clínica”
do Serviço de Patologia do HUAP, relatando detalhadamente os exames laboratoriais
realizados  no  hospital.  Os  POPS de  citogenética  do  laboratório  de  Hematologia  do
Departamento de Patologia do HUAP foram utilizados para o mapeamento de cariótipo
e sítio frágil.  O objetivo foi de coletar informações sobre até que ponto do processo
diagnóstico da DI, e consequentemente, SXF, é possível ser atingido e as técnicas e
exames realizados no hospital. Estes dados foram utilizados para o mapeamento.

3.4 MAPEAMENTO DE PROCESSOS
O mapeamento de processos foi realizado com a ferramenta de software CmapTools. O
Cmap software é o resultado da pesquisa realizada no Institute for Human and Machine
Cognition, localizado na Florida, EUA. A ferramenta é gratuita, estando disponível no
link:  https://cmap.ihmc.us/cmaptools/.  Seu  objetivo  é  possibilitar  aos  seus  usuários  a
construção,  navegação,  compartilhamento  e  críticas  de  modelos  de  conhecimento
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representados na forma de mapas de conceitos. Os mapas são constituídos por conceitos
ou processos, interligados por setas e frases conectivas, gerando sentido e permitindo a
criação de  uma sequência  lógica.  O  software é  utilizado em escolas,  universidades,
organizações governamentais e empresas, permitindo aos seus usuários a promoção de
educação,  treinamento,  gestão  de  conhecimento,  criação  de  ideias  e  organização de
informações. 

3.5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A revisão  bibliográfica  foi  realizada  a  partir  de  trabalhos  publicados  como artigos,
livros, monografias, dissertações, teses e documentos. A pesquisa bibliográfica permite
a avaliação do produto de pesquisas antecedentes, enfatizando conceitos, discussões,
procedimentos, resultados e conclusões (Prodanov e Freitas, 2013). Os bancos de dados
e  buscadores  usados  foram:  PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed),  Scielo
(https://www.scielo.br),  Google  (https://www.google.com.br),  Google  Scholar
(https://scholar.google.com.br/) e Portal da Capes (http://www.periodicos.capes.gov.br/).
As palavras-chave inseridas nos buscadores foram: Síndrome do X-Frágil (Fragile X
Syndrome);  deficiência  intelectual/mental  (intellectual  disability);  doenças  genéticas
(genetic  disorders),  diagnóstico  molecular  (molecular  diagnosis/diagnostics);
mapeamento  de  processos  (process  mapping);  protocolo  (protocol).  Os  critérios  de
inclusão  foram:  trabalhos  de  revisão,  discutindo  os  principais  pontos  presentes  na
introdução e no mapeamento da DI; trabalhos relativos a exemplos pontuais que foram
abordados  no  mapeamento  da  DI;  trabalhos  contendo  protocolos  de  diagnóstico
molecular da SXF baseados na metodologia de PCR, excluindo-se aqueles com outras
metodologias, como Southern Blotting e Sequenciamento.

3.6 PROTOCOLO
O modelo  de  protocolo  utilizado é  aquele  empregado  pelas  disciplinas  Controle  de
Qualidade e Estágio Curricular Obrigatório do Departamento de Patologia da Faculdade
de Medicina para a elaboração de Procedimentos Operacionais Padrões (POPs). Foram
abordados vários parâmetros, como objetivos, campo de aplicação, definições, siglas e
abreviaturas, condições gerais e específicas, de forma que o protocolo funcione como
um documento independente deste trabalho de conclusão de curso, tornando o método
entendível e reproduzível apenas através dele.   
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4. RESULTADOS

4.1 MAPEAMENTO DE PROCESSOS
O mapeamento de processos foi baseado em 3 documentos principais obtidos a partir da
revisão  bibliográfica:  “Clinical  Genetic  Evaluation  of  The  Child  with  Mental
Retardation” (Moeschler et al, 2006), “Diagnostic Evaluation of Mental Retardation of
Developmental Delay/Mental Retardation” (Battaglia e Carey, 2003) e “Diretrizes para
Atenção Integral para as Pessoas com Doenças Raras” (Ministério da Saúde, 2014).
Todos  estes  documentos  contém  as  orientações  necessárias  para  o  processo  de
atendimento  e  diagnóstico  de  indivíduos  com  DI,  incluindo  SXF.  Os  documentos
“Dimensionamento de Serviços Assistenciais do HUAP-UFF”, elaborado pela Diretoria
de Atenção à Saúde da Ebserh, e “Lista de Exames da Patologia Clínica”, elaborado
pelo  Serviço  de  Patologia  Clínica  do  HUAP,  foram  utilizados  para  determinar  os
procedimentos  realizados  no  hospital.  Os  POPS  de  citogenética  do  laboratório  de
Hematologia  do  Departamento  de  Patologia  do  HUAP  foram  utilizados  para  o
mapeamento de cariótipo e sítio frágil. Todos estes dados foram cruzados e organizados
de forma a criar fluxograma reunindo essas informações. 
Neste  sentido,  foram  elaborados  3  mapas  distintos:  1  mapa  descrevendo  todos  os
procedimentos  necessário  para  o  diagnóstico  de  DI  e  SXF,  1  mapa  representando
aqueles  realizados no HUAP, e  1 mapa demonstrando em detalhes  as duas  técnicas
genéticas relativas a SXF realizadas no HUAP, cariótipo e sítio frágil. 

4.1.1 Mapeamento da deficiência intelectual completo
O  mapeamento  completo  buscou  demonstrar  todo  o  fluxo  de  processos  desde  o
atendimento do paciente, até o diagnóstico e tratamento de sua condição (Figura 4). 
As  atenções  básica  (clínico  geral)  e/ou  especializada  (geneticista,  neurologista  etc.)
correspondem a  primeira  etapa  do  processo diagnóstico.  Elas  são responsáveis  pela
anamnese,  com  atenção  especial  para  antecedentes  gestacionais  e  do  parto,
desenvolvimento psicomotor, desempenho escolar, histórico familiar e consanguinidade
parental;  e  pelo  exame  físico  completo,  com  atenção  para  antropometria  e  sinais
dismórficos, avaliação neurológica por meio de testes de QI e de capacidade adaptativa.
(Ministério da Saúde, 2014; Battaglia e Carey, 2003). Além disso, devem interrogar as
mães a respeito de doenças maternas, uso de medicamentos e drogas de abuso, tendo em
vista seu efeito teratogênico. (Boy, 2016). É possível que o diagnóstico seja dado apenas
pela  avaliação  clínica  e  exames  laboratoriais,  sem  necessidade  de  exames
complementares clínicos (no que se refere a etiologia, sem levar em conta condições
associadas), como, por exemplo, no caso da Síndrome de Down (Ministério da Saúde,
2013)
Exames clínicos  normalmente são solicitados a  fim de investigar  a  etiologia da DI.
Achados oftalmológicos encontrados na fundoscopia, como palidez do nervo óptico e
hipoplasia; problemas refracionários, como miopia e hipermetropia; e estrabismo estão
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relacionados com deficiência visual, que em idade precoce altera o desenvolvimento
motor, cognitivo e linguístico da criança (Finello, Hanson e Kekelis, 1994; Leal et al.,
1995).  A audiometria permite  determinar  o grau de perda auditiva segundo diversas
frequências,  enquanto o Potencial  Evocado Auditivo do Tronco Encefálico (PEATE)
avalia  a  sua  causa  conforme  alteração  nas  vias  auditivas,  e  este  é  capaz  de  gerar
deficiência intelectual ou comportamento autista em crianças em desenvolvimento. A
neuroimagem,  que  compreende  diversos  exames,  como  radiografia,  tomografia
computadorizada  e  ressonância  magnética,  permite  a  visualização  de  alterações  no
sistema nervoso central associadas com DI, como calcificações cranianas, microcefalia,
holoprosencefalia, heterotopia cortical, lissencefalia e outras (Boy, 2016)
Encerrada a avaliação clínica, é necessário iniciar os testes laboratoriais. Nesta etapa,
diferentes análises são realizadas, conforme a ocorrência de DI de maneira isolada ou
associada  a  outros  sintomas.  A  DI  isolada  pode  estar  relacionada  a  macro-
cromossomopatias, como a Síndrome de Klinefelter (Battaglia e Carey, 2003) anomalias
subteloméricas, como a deleção subtelomérica 8p (Sismani  et al.,  2001) e distúrbios
monogênicos, como a Síndrome do X Frágil, relacionada ao FMR1, e Síndrome de Rett,
causada por mutações em MECP2 (Boy, 2016). 
No  que  se  refere  a  DI  associada,  uma  das  causas  mais  importantes  são  infecções
congênitas.  Nesse  sentido,  o  grupo  STORCH,  cujo  acrônimo  se  refere  à  Sífilis,
Toxoplasmose,  outras  doenças  (malária,  doença  de  Chagas,  etc.),  Rubéola,
Citomegalovírus  (CMV) e Herpes simples  (HSV), bem como as infecções por HIV,
Hepatites B e C, são importantes fontes de defeitos congênitos em fetos e neonatos,
gerando posterior DI. Metodologias sorológicas como aglutinação (VDRL da sífilis),
imunofluorescência  (FTA-Abs),  Elisa  (Rubéola,  Hepatite  B)  e  testes  rápidos  por
imunocromatografia  (HIV)  podem  ser  utilizadas  neste  diagnóstico  (Miranda  et  al.,
2012). No contexto brasileiro, a infecção por Zika é o achado mais recente, tendo em
vista sua associação com ocorrência de microcefalia  em neonatos de mães expostas
durante a gravidez, produzindo grave DI (Kleber de Oliveira et al., 2016) 
Quanto às anomalias morfológicas, elas podem estar presentes na SXF, como já descrito
anteriormente  (orelhas  largas,  face  longa  e  estreita  etc.),  de  maneira  sindrômica,
podendo exigir estudos confirmatórios específicos, como a Síndrome de Wolfram. Há
também as doenças que podem ser detectadas por cariótipo convencional (bandeamento
G), como Síndrome Cri-Du-Chat (deleção de 5p), FISH ou MLPA para microdeleção de
15q.11 em Prader-Willi, array CGH (Comparative Genomic Hybridization) na Síndrome
de Phelan-Mcdermid (microdeleção de 22q13), e alguma alteração subtelomérica que é
acusada por cariótipo (por exemplo, deleção terminal de 1p) e confirmada por outros
métodos  (Boy,  2016;  Moeschler  et  al.,  2006).  O sequenciamento  de  genoma ou de
exoma permitem analisar  uma grande quantidade de genes  ao mesmo tempo,  sendo
ideal para definir a etiologia de DI em pacientes nos quais as outras técnicas não foram
capazes de detectar uma alteração (Linhares et al., 2012).
Quando  não  há  anomalias  morfológicas,  as  possíveis  associações  são  distúrbios
metabólicos  e  o  transtorno  do  espectro  autista  (TEA).  Os  principais  distúrbios
relacionados com DI são: fenilcetonúria, homocistinúria, doença do xarope de bordo,
deficiência  de  biotinidase,  hipotireoidismo  congênito  (Araújo,  2004).  Já  o  TEA é
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extremamente heterogêneo, cursando com DI em cerca de 70% dos casos (Mefford,
Batshaw e Hoffman, 2012)
Após todos os procedimentos diagnósticos, a DI pode ter sua etiologia determinada ou
não (idiopática). A partir daí, deve-se retornar para o atendimento inicial, trazendo os
resultados dos exames, orientar a família sobre como proceder para o tratamento do
paciente, encaminhá-lo para outros especialistas para identificação da causa, conceder
terapia de apoio e habilitação, buscando melhorar a qualidade de vida do indivíduo e
inseri-lo  de  maneira  efetiva  na  sociedade,  e  promover  aconselhamento  genético  em
casos de hereditariedade da condição. 
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Figura 4: Mapeamento completo dos procedimentos necessários para o diagnóstico de DI e SXF

4.1.2 Mapeamento da deficiência intelectual no HUAP 
O mapeamento dos procedimentos realizados no Hospital Universitário Antônio Pedro
(Figura  5)  é  idêntico  ao  fluxograma  completo  e  ideal  de  processos  com relação  a



35

avaliação clínica. O hospital dispõe de médicos (clínicos, geneticista, neurologista) e
exames  clínicos  (fundoscopia,  audiometria,  neuroimagem)  para  um  diagnóstico
conclusivo durante toda esta etapa.  O mesmo vale para as condutas pós-diagnósticas. A
deficiência se encontra no setor laboratorial. 
A única  técnica genética presente  no HUAP é o cariótipo  por  bandeamento  G,  que
detecta  apenas  macro-cromossomopatias,  tanto  para  DI  isolada  quanto  associada  a
outros sintomas.  A partir  deste,  há o acréscimo da indução do sítio  frágil,  capaz de
diagnosticar  SXF  até  certo  ponto.  O  único  distúrbio  metabólico  diagnosticável
laboratorialmente no HUAP é hipotireoidismo, pelas medições de TSH, T3 total,  T4
livre e total, anti-TPO e anti-tireoglobulina, e dosagem de tireoglobulina. Além disso,
do grupo de infecções congênitas, apenas a herpes simples e zika não tem diagnóstico
sorológico disponível. 
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Figura  5: Mapeamento dos procedimentos realizados no HUAP para o diagnóstico de
DI e SXF.

4.1.3 Mapeamento do cariótipo e sítio frágil
Este mapeamento (Figura 6) procurou demonstrar e descrever o fluxo de atividades
pertencentes  a  única  técnica  genética  presente  no  HUAP,  destacando  as  etapas
necessárias para o bandeamento G e indução de sítio frágil. 
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O bandeamento G é uma técnica que permite a visualização dos cromossomos e sua
diferenciação  por  meio  das  bandas.  Assim,  é  possível  detectar  anomalias
cromossômicas,  tanto  numéricas  quanto  estruturais  (estas  últimas  com  algumas
limitações). A técnica se inicia com a coleta de amostras, que podem ser sangue total,
líquido amniótico, aspirado de medula óssea, vilosidade coriônica etc. Foram destacadas
apenas as realizadas no hospital.  A partir daí, realiza-se a cultura de células, em um
meio de cultura contendo soro fetal bovino, permitindo o aumento do número de células
para  estudo.  A fitohemaglutinina  é  um  citoproliferador,  necessário  para  cultura  de
linfócitos do sangue total, mas não para líquido amniótico e medula óssea, cujas células
apresentam uma alta taxa de divisão. Após a retirada da cultura, ocorre a adição de
colchicina,  que inibe a  divisão celular,  parando-a na metáfase,  de KCl que provoca
turgência  das  células  e  de  fixador  de  Carnoy que  destrói  hemoglobina  e  fixa  a
concentração celular,  limpando a solução. Ocorre então o gotejamento desta solução
com pipeta  pasteur sobre uma lâmina limpa, com o objetivo de lisar as células por
choque  mecânico,  liberando  os  cromossomos  do  núcleo.  As  lâminas  então  serão
mergulhadas em tripsina, lavadas com tampão fosfato NaOH, e mergulhadas no corante
Giensa.  Após  a  secagem,  procede-se  para  a  visualização  ao  microscópio  e
fotodocumentação. (Setor de Hematologia, HUAP). 
A SXF  é  caracterizada  pela  presença  de  um  sítio  visualizado  como  uma  região
descontínua no braço q do cromossomo X. A detecção citogenética deste sítio requer
que  as  células  sejam  cultivadas  sob  a  atividade  antagonista,  restringindo  a
disponibilidade de ácido fólico a ser processado pela via do folato (Sutherland, 1977) ou
inibindo o metabolismo do timidilato (Tommerup, Poulsen e Brondum-Nielsen, 1981).
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Figura 6: Mapeamento dos procedimentos envolvidos no cariótipo por bandeamento G e
indução de sítio frágil.
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4.2 PROPOSTA DE PROTOCOLO
A proposta de protocolo para o diagnóstico de SXF no HUAP foi baseada em 2 artigos
selecionados  na  revisão  bibliográfica:  “A Rapid  Polymerase  Chain  Reaction-Based
Screening Method for Identification of All Expanded Alleles of the Fragile X (FMR1)
Gene in Newborn and High-Risk Populations” (Tassone et al., 2008), e “An Enhanced
Polymerase  Chain  Reaction  Assay  to  Detect  Pre-  and Full  Mutation  Alleles  of  the
Fragile X Mental Retardation 1 Gene” (Saluto et al., 2005). Estes apresentam o método
avaliado com o melhor custo-benefício para as condições do HUAP, se comparado com
as diversas metodologias de PCR disponíveis para o diagnóstico de SXF. Com relação à
descrição dos kits,  foram utilizadas as bulas  Gentra®  Puregene® Handbook (Qiagen,
2014),  Expand  Long  Template  PCR  System (Roche,  2017),  e  o  documento
“Recomendações da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica Medicina Laboratorial
para coleta de sangue venoso” (SBPC, 2008). 
O método diagnóstico proposto utiliza a técnica de PCR, especificamente, um TP-PCR
(Triplet Primed PCR), para o diagnóstico da SXF. Primeiramente, realiza-se a coleta de
amostras de sangue (3-5 mL), das quais será extraído o DNA. Para isto, utiliza-se o kit
de extração Gentra® Puregene® Blood Kit, que tem um rendimento médio de 25 µg por

mL  de  sangue  total  (Qiagen,  2014).  O  DNA  extraído  é  quantificado  por
espectrofotometria pela absorbância no comprimento de onda de 260 nm, e tem seu grau
de pureza determinado pela relação de absorbância 260/280. Valores próximos a 1,8
indicam  um grau  de  pureza  adequado,  enquanto  valores  menores  que  1,8  indicam
contaminação por proteínas, e valores maiores que 1,8 indicam contaminação por RNA
(Turner et al., 1997).
A técnica de PCR deve ser realizada em 2 etapas, ambas utilizando-se o kit  Expand
Long Template PCR System, contendo tampão e  Taq Polimerase (Roche, 2017), bem
como  betaína,  para  otimizar  a  amplificação.  O  PCR  primário  utiliza  primers
convencionais (c e f), que flanqueiam o gene, gerando produtos de 221 pares de bases
(excluindo-se a região variante repetitiva). Após a eletroforese em gel de agarose, em
caso de ausência de bandas em amostras masculinas (falha na amplificação de alelos
expandidos)  e  banda  única  em  amostras  femininas  (homozigose  aparente),  deve-se
realizar uma segunda PCR. Para tal, utiliza-se o primer c e um primer quimérico CCG
que anela aleatoriamente na região de repetição CGG. Com isso, é formado um rastro
no gel de agarose, demarcando a presença de alelos expandidos (Tassone et al., 2008)
A figura  7  apresenta  um  esquema  do  funcionamento  da  PCR  secundária  para  a
resolução da falha de amplificação (especificamente, homozigose aparente em amostras
femininas)  e  suas  respectivas  bandas  na  eletroforese  (gel  de  agarose  2%).  Para  as
pacientes com alelos normais, forma-se uma banda (linha 2) com o uso dos primers c e f
(setas abertas), e pequenas bandas de vários tamanhos (linha 4) com o uso de c e primer
quimérico (setas - linha). Para as pacientes com mutação completa, forma-se uma banda
em caso de homozigose aparente (linha 3) com os  primers c e f, mas com uso de c e
primer quimérico,  forma-se  um rastro  no  gel,  refletindo  o  anelamento  aleatório  no
interior da zona repetitiva de CGG.
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Figura 7: Resultados da eletroforese no gel de agarose com alelos normais e de mutação

completa, e representação gráfica do anelamento dos primers (retirado de Tassone et al.,

2008).



41

4.2.1 Proposta de protocolo para diagnóstico da SXF

1. Objetivos:
Este  protocolo  tem como objetivo  estabelecer  uma metodologia  para  o  diagnóstico
molecular da Síndrome do X Frágil passível de ser implantada no Hospital Universitário
Antônio Pedro.

2. Campo de Aplicação
O  método  deverá  ser  introduzido  no  Serviço  de  Patologia  Clínica  do  Hospital
Universitário Antônio Pedro.

3. Definições
Extração de DNA: isolamento do material genético de diferentes fontes amostrais, tendo
com produto final o DNA purificado.

Quantificação do DNA: determinação da quantidade de DNA ng/ul e seu grau de pureza
segundo a relação de absorbância A260/A280

PCR: técnica de amplificação do DNA, gerando milhões de cópias de uma determinada
sequência a partir de poucas moléculas-molde.

Eletroforese:  Deslocamento  de  moléculas  (DNA)  numa  matriz  sólida  (agarose)  em
função de um campo elétrico, permitindo a separação das moléculas por tamanho (pb)

4. Siglas e abreviaturas
PCR: Reação em Cadeia da Polimerase
pb: pares de base
pH: potencial hidrogeniônico
EPI: Equipamento de Proteção Individual
x g: aceleração da gravidade 
mL: mililitro
mol/L: mol/litro
µmol/L: micromol/L
°C: grau Celcius
M: molar
mM: milimolar
µM: micromolar
g: gramas
ng: nanogramas
V/cm: volts/centímetro
h: horas
min: minutos
s: segundos
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5. Condições gerais

- As atividades devem ser desenvolvidas em capela e bancada, numa superfície plana,
longe de interferentes.
- Para a realização deste procedimento, que envolve material biológico, é necessário o
uso de EPI: jaleco, luvas, óculos de proteção, sapato fechado.

5.1. Descrição dos Kits
Gentra Puregene Blood Kit:
- Solução de lise de células vermelhas
- Solução de lise de células nucleadas
- Solução de precipitação de proteínas
- Solução de hidratação de DNA
- Solução de RNAase A

Expand Long Template PCR System:
- Mix enzimático para expansão de molde de cadeia longa:
  - enzima Taq DNA polimerase; enzima Tgo DNA polimerase (3,75 U/50 µL de reação)

  - tampão enzimático: Tris HCl 20mM; pH 7.5 a 25ºC; KCl 100 mM; ditiotreitol 1 mM;
EDTA 0,1 mM; Nonidet P-40 0,5% (v/v); polisorbato 20 (v/v); glicerol 50% (v/v)
- Tampões para expansão de molde de cadeia longa:
  - Tampão 1: concentração 10x com MgCl217,5 mM
  - Tampão 2: concentração 10x com MgCl227,5 mM
  - Tampão 3: concentração 10x com MgCl227,5 mM e detergentes

5.2 Materiais, reagentes e equipamentos necessários
Coleta de sangue total venoso:
- Torniquete
- Algodão ou gaze
- Álcool 70%
- Escalpe
- Adaptador
- Tubo a vácuo
- Curativo

Extração de DNA:
- Isopropanol 100%
- Etanol 70%
- Microtubos
- Tubos
- Pipetas e ponteiras
- Agitador de tubos (vórtex)
- Centrífuga 
- Banho-maria
- Gelo
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- Água deionizada
- Gentra Puregene Blood Kit

Quantificação do DNA:
- Água deionizada
- Espectrofotômetro 

PCR:
- Termociclador
- Microtubos
- Pipetas e ponteiras
- Gelo 
- Minicentrífuga
- Agitador de tubos (vórtex)
- dNTPs (dATP, dTTP, dCTP, dGTP)
- Primer c (5’-GCTCAGCTCCGTTTCGGTTTCACTTCCGGT-3’)
- Primer f (5’-AGCCCCGCACTTCCACCACCAGCTCCTCCA-3’)
- Primer CCG-quimérico (5’-AGCGTCTACTGTCTCGGCACTTGC(CCG)4-3’)
- Solução de betaína 2,2 M
- DNA molde
- Expand Long Template PCR System

Eletroforese:
- Água deionizada
- TBE
- Agarose
- GelRed® 

- Tampão de amostra
- Forma e pente
- Cuba eletroforética
- Fonte 
- Transiluminador UV

6. Condições específicas
6.1. Coleta de sangue
- Confirmar o pedido médico e etiquetas
- Conferir e organizar o material a ser utilizado
- Abrir a embalagem e remover o escalpe
- Rosquear o escalpe no adaptador
- Higienizar as mãos e calçar as luvas
- Posicionar o braço do paciente, inclinando para baixo na altura do ombro
- Aplicar o torniquete para seleção da veia, e afrouxar por 2 min
- Realizar a antissepsia
- Garrotear o braço do paciente
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- Remover o plástico que cobre a agulha
- Realizar a punção segurando as abas do escalpe, em 30º, com o bisel da agulha para
cima
- Conectar o adaptador ao tubo a vácuo
- Desgarrotear conforme o sangue flui para dentro do tubo
- Homogeneizar por inversão (5-10 vezes) após a retirada do tubo
- Remover a agulha e fazer a compressão no local de punção com algodão ou gaze
- Descartar a agulha em local para matérias perfurocortantes
- Aplicar o curativo oclusivo

6.2. Procedimentos para extração de DNA
- Pré-aquecer o banho-maria para 37ºC
- Despejar 9 mL da solução de lise de células vermelhas em um tubo de 15 mL
- Adicionar 3 mL de sangue total, misturando por inversão (10x)
- Incubar durante 5 min a temperatura ambiente, invertendo pelo menos 1 vez (15-25°C)
- Centrifugar por 2 min a 2000 x g para formar um pellet de leucócitos
- Descartar o sobrenadante, deixando 200 µL do líquido residual e pellet
- Vortexar o tubo para ressuspender o pellet
- Adicionar 3 mL de solução de lise de células, misturando para lisar as células
- Adicionar 15 µL de solução de RNase A, misturando por inversão 25x
- Incubar por 15 min a 37 ºC, e depois incubar em gelo por 3 min
- Pré-aquecer o banho-maria para 65ºC
- Centrifugar por 5 min a 2000 x g
- Pipetar 3 mL de isopropanol para um tubo de 15 mL, adicionando o sobrenadante 
-  Misturar  por  5 min por inversão até  a  visualização do DNA na forma de fios ou
aglomerado
- Centrifugar por 3 min a 2000 x g 
- Descartar o sobrenadante e secar o tubo virado para baixo em um papel absorvente
- Adicionar 3 ml de etanol 70% e inverter várias vezes para lavar o pellet de DNA
- Centrifugar por 1 min a 2000 x g
- Descartar o sobrenadante, secando o pellet por 5-10 min
- Adicionar 300 µL de solução de hidratação de DNA, vortexando por 5 min
- Incubar a 65ºC por 1h
- Incubar overnight a temperatura ambiente

6.3. Procedimentos para quantificação do DNA
- Ligar o espectrofotômetro (ex.: NanoDrop)
- Adicionar o branco com água deionizada
- Aplicar a amostra 
- Determinar a relação de absorbância A260/A280 

6.4. Procedimentos para PCR
- Centrifugar os reagentes
- Colocar o microtubo de mix em gelo 
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- Preparar os reagentes, conforme a tabela 1 

Tabela  1:  Reagente  necessários,  concentrações  desejadas  e  volumes  sugeridos  para

reação final de 50 µL.

REAGENTES CONCENTRAÇÃO VOLUME (µL)

Água deionizada - 11,9

Tampão 2 (27,5 Mm MgCl2) 2,25 mM MgCl2 4,1 

Solução de betaína 5 M 2,2 M 22,4

DNTPs 10 Mm 500 µM 2,5

Primer c 5 µM 0,33 µM 3,3

Primer f 5 µM 0,33 µM 3,3

Obs.: Multiplicar os volumes para o número de amostras
- Vortexar o microtubo de mix
- Distribuir em microtubos de PCR (0,2 mL) no termociclador
- Inserir as especificações de ciclos, conforme a tabela 2

Tabela  2:  Ciclos  de  desnaturação,  anelamento  e  extensão,  com  suas  respectivas

temperaturas e durações.

ETAPA TEMPERATURA (ºC) DURAÇÃO

Desnaturação inicial 98 10 min

10 Ciclos    Desnaturação

Anelamento

97

64

35 s

35 s
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Extensão 68 4 min

25 Ciclos    Desnaturação

Anelamento

Extensão

97

64

68

55 s

55 s

4 min e 20 s

Extensão final 68 10 min

- Adicionar DNA molde e tampão enzimático 2, conforme a tabela 3 (hot start)

Tabela  3:  Reagentes necessários, concentrações desejadas e volumes sugeridos para o

hot start

REAGENTES CONCENTRAÇÃO VOLUME (µL)

DNA molde 100 ng 1,75

Tampão Enzimático 2 1x 0,75 µL

- Iniciar imediatamente o procedimento (PCR Primário)
- Repetir o mesmo procedimento, utilizando neste caso os primers c e CCG-quimérico,
para os casos de falha de amplificação em homens ou mulheres, e homozigose aparente
em mulheres (PCR Secundário)

6.5. Procedimentos para eletroforese
- Pesar 2,0 g de agarose
- Preparar TBE 1x (99 água deionizada e 1 TBE v/v)
- Misturar e aquecer até formar uma solução homogênea
- Resfriar em forma com pente 
- Depositar o gel na cuba
-  Aplicar  5  µL de  amostra  amplificada,  juntamente  com 1µL de  GelRed e  1µL de
tampão de amostra, totalizando 7 µL
- Ligar a fonte a 6 v/cm
- Visualizar os resultados no transiluminador após a corrida eletroforética
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5. DISCUSSÃO

5.1. MAPEAMENTO DE PROCESSOS
O mapeamento de processos descreve de maneira gráfica o fluxo de atividades dentro
de um determinado serviço. Isto permite entender os componentes de todo o processo,
bem como determinar os pontos críticos dentro do fluxo. 

5.1.1 Avaliação clínica
A atenção básica e especializada tem papel fundamental, tanto no início, quanto no final
do processo de diagnóstico. Entretanto, a falta de médicos, principalmente no SUS, é
um entrave para estas etapas de grande importância. Apesar da média de 2,18 médicos
por mil habitantes, ainda há uma concentração de médicos nas regiões Sudeste, Sul e
Centro-Oeste, se comparadas com Nordeste e Norte (Tabela 4). Essa falta de médicos
envolve vários fatores, como aspectos demográficos e epidemiológicos da população,
disponibilidade  de  verbas  e  relação  entre  o  sistema  público  e  privado  de  saúde,  e
remuneração,  carreira  e  condições  de  trabalho  dos  profissionais.  No  quesito
especialidades,  a  situação  fica  mais  crítica,  com  cerca  1,3%  de  especialistas  em
neurologia, e principalmente, cerca de 0,1% de especialistas em genética médica. Este
fator  prejudica  o tratamento  dos  pacientes,  bem como um aconselhamento  genético
adequado (Scheffer et al., 2018).

Tabela 4: Densidade de médicos a cada mil habitantes por região do Brasil (adaptado de
Scheffer et al., 2008)

REGIÃO DENSIDADE (médicos/mil habitantes)

Norte 1,16

Nordeste 1,41

Centro-oeste 2,36

Sudeste 2,81

Sul 2,31

Em relação aos exames clínicos, a principal dificuldade é a sua realização de
maneira precisa, gerando resultados válidos. Os indivíduos com deficiência intelectual,
muitas vezes, mostram uma baixa cooperação para a realização dos exames pretendidos,
dificultado  o  trabalho  dos  profissionais  da  saúde.  Um estudo  que  pretendia  avaliar
pacientes  com  múltiplas  deficiências  encontrou  dificuldades  para  o  diagnóstico
oftalmológico,  apresentando  exames  incompletos  (11,2%)  e  com  resultados  mais
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simples e menos precisos para acuidade visual (Remígio et al., 2006). Uma pesquisa de
triagem audiométrica de indivíduos com DI precisou utilizar diferentes equipamentos
para a  audiometria,  como auscultadores  (94%),  auriculares  (0,9%),  e  por  fim,  auto-
falante (5,1%)  a fim de reduzir a ansiedade e conquistar a confiança dos pacientes, e
apesar disso, cerca de 0,5 % ainda se recusou a ser examinado (Andersson et al., 2013).
Além disso, é necessário estar atento as particularidades de cada exame. A tomografia
computadorizada é interessante para pesquisar calcificações intracranianas, enquanto a
ressonância  magnética  é  apropriada  para  investigação  de  malformações  cerebrais  e
mielinização da substância branca, etapa essencial para neurodesenvolvimento durante
os primeiros anos de vida (Boy, 2016).

5.1.2. Avaliação laboratorial 
As doenças do grupo STORCH, bem como outras infecções congênitas, apresentam um
espectro  de  sintomas  semelhantes,  desde  cardiológicos,  como  estenose  aórtica  ou
pulmonar, oftalmológicos, como catarata, glaucoma e microftalmia, e até neurológicos,
como  meningoencefalite  e  DI.  Para  determinar  a  verdadeira  etiologia  dessas
manifestações, é necessário um bom acompanhamento pré-natal, avaliando as condições
maternas. Deve-se investigar se a mãe já manifestou alguma dessas doenças, bem como
se está vacinada (Rubéola e Hepatite B). Além disso, é importante estar atento para as
janelas  imunológicas  (tempo  necessário  para  a  produção  de  uma  quantidade  de
anticorpos  detectável)  e  as  particularidades  na  sorologia  de  cada  infecção.  A
toxoplasmose pode apresentar IgM residual em casos com IgM/IgG positivos, sendo
necessário fazer um teste de avidez de IgG para determinar se está na fase aguda ou
crônica conforme a menor ou maior avidez. O rastreamento de Sífilis deve ser realizado
no início da gravidez e no terceiro trimestre da gestação, tendo em vista a maior chance
de causar sequelas no feto. O Ministério da Saúde recomenda que todas essas doenças
sejam testadas  sorologicamente,  com exceção de Citomegalovírus  e  Hepatite  C, nas
quais  ainda  não  está  esclarecido  a  relação  dos  títulos  sorológicos  com  infecção
congênita. 
Os exames genéticos apresentam diferentes aplicações, cada um com suas vantagens e
desvantagens. O estudo cromossômico com bandeamento GTG de alta resolução (550 a
850 bandas) permite a detecção de perdas ou duplicações de segmentos cromossômicos
entre 3 e 5 Mb. (Conta e Breitbart, 2010). O FISH utiliza-se de sondas locus específica
para detectar rearranjos de entre 30-40 kb, mesmo em mosaicismo ou em tumores, mas
não é indicado para busca de variantes no número de cópias (CNV). O MLPA, por outro
lado,  diagnostica  pequenos  rearranjos  cromossômicos,  detectando  CNVs  de  até  50
sequências genômicas ao mesmo tempo. (Conta e Breitbart, 2010; Boy, 2016). A técnica
de  microarray,  que  utiliza-se  da  hibridização  com  microarranjos  comparativos
depositados sobre um chip, tem duas aplicações: array CGH, que pode ser usado tanto
para  o  genoma  inteiro  quanto  para  pequenos  rearranjos,  e  o  array SNP  (single
nucleotide  polymorphism)  que  detecta  polimorfismos  gerados  pela  diferença  de  um
nucleotídeo (Stuppia  et al., 2012). O sequenciamento detecta alterações pontuais, não
sendo  capaz  de  identificar  anomalias  cromossômicas  (Duarte,  2018).  A técnica  de
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cariótipo convencional  (450 a 550 bandas) apresenta uma resolução de 5 a  10 Mb.
(Conta e Breitbart, 2010). Além disso, é uma técnica laboriosa, demorada, e propensa a
erros, sendo necessário contar várias metáfases para gerar um diagnóstico conclusivo.
Sendo  o  cariótipo  convencional  uma  das  poucas  técnicas  genéticas  disponíveis  no
HUAP,  percebe-se  então  a  falta  da  capacidade  diagnóstica  de  diversas  doenças
genéticas.   

Com relação a SXF, a outra técnica genética disponível no HUAP,  a indução de

um sítio frágil no cromossomo X, não é mais utilizada nos laboratórios de referência,

pois não permite verificar a extensão das expansões CGG e identifica o sítio frágil em

uma porção mínima de células (Snow et al., 1993; Tassone, 2015). A PCR específica

para a região repetitiva de CGG é eficiente para amplificação de alelos normais e com

pré-mutação  pequena,  mas  tem  menor  sensibilidade  para  alelos  com  pré-mutação

maiores e com mutação completa. O  Southern Blotting tem a capacidade de detectar

todos os tipos de alelos e o estado de metilação, embora seja mais demorado e tenha

uma margem de erro alta para o número de repetições. (Saul e Tarleton, 2019).

Os distúrbios  metabólicos  relacionados  a  DI,  em sua  maioria,  necessitam de

exames  e  equipamentos  fora  da  rotina  laboratorial  das  análises  clínicas.  A

fenilcetonúria,  homocistinúria  e  doença  do  xarope  de  bordo  utilizam-se  da

cromatografia de aminoácidos; a deficiência de biotinidase utiliza-se de cromatografia

gasosa de ácidos orgânicos. O hipotireoidismo é o único distúrbio metabólico passível

de ser diagnosticado no HUAP. Através de imunoensaio, dosa-se as concentrações de

TSH, o hormônio que estimula a tiroide, e T4 livre, hormônio precursor de T3 ativo, que

são os mais importantes para o hipotireoidismo congênito, bem como o T4 total e T3. É

possível quantificar também os anticorpos anti-TPO e anti-tireoglobulina, relacionados

a hipotireoidismo pela doença de Hashimoto, um distúrbio autoimune.  

O TEA, por sua vez, é um transtorno que pode ter diversas causas, muitas vezes

cursando com a DI. Assim, o comportamento autista pode estar presente nos casos de

defeitos  congênitos  do  SNC,  síndromes  genéticas,  infecções  congênitas,  rearranjos

cromossômicos  e  doenças  geradas  por  mutações  em  diversos  genes.  Para  a

determinação  da  etiologia,  é  necessário  um  longo  caminho  de  acompanhamento  e

exames, da mesma forma que a DI. (Srivastava e Schwartz, 2014; American Psychiatric

Association, 2013). A análise molecular de MECP2 por sequenciamento tem ampliado o

espectro fenotípico da Síndrome de Rett  para as meninas com DI leve,  TEA e para

meninos com encefalopatia grave (Heilstedt, Shahbaziam e Lee , 2002).
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5.2. AVALIAÇÃO DO PROTOCOLO DIAGNÓSTICO

O protocolo diagnóstico proposto é baseado nos métodos de Tassone  et al. (2008) e
Saluto  et  al. (2005),  com  modificações.  Tassone  et  al. utiliza  amostras  de  sangue
periférico  e  amostra  de  sangue  em papel  cartão  (dried  blood spots)  para  avaliação
relativa  a  SXF através  da  técnica  de  TP-PCR com visualização  dos  resultados  por
eletroforese em gel de agarose ou hibridização em membrana de  nylon, e análise por
Southern blot. Tassone é coautora do artigo liderado por Saluto, do qual foi extraído o
protocolo de amplificação da PCR. Este trabalho propõe o uso de apenas amostras de
sangue periférico,  e  TP-PCR com análise dos resultados  por  eletroforese em gel  de
agarose conforme ambos os autores. 
O uso exclusivo do TP-PCR foi proposto em função da sua capacidade de detectar
alelos expandidos tanto em homens quanto mulheres. Esta metodologia utiliza, além de
primers convencionais  (c  e  f),  utiliza  um terceiro  primer quimérico  com repetições
CCG. Este se anela aleatoriamente na região de repetições CGG dentro de FMR1. Esta
estratégia permite detectar grandes expansões (pré-mutação longa e mutação completa)
através do rastro que se forma no gel de agarose. A grande utilidade é a capacidade de
identificar grandes expansões em homens, quando não são encontradas bandas no gel
devido  a  falha  na  amplificação,  e  resolver  a  questão  da  homozigose  aparente  em
mulheres, quando é encontrada apenas uma banda no gel e não é possível distinguir
entre  homozigose  para  alelos  normais  ou  heterozigose  entre  alelos  normais  e
expandidos.  Portanto,  a  metodologia  é  uma  ótima  ferramenta  de  triagem  para  as
populações  com suspeita  de  patologia  relacionada  a  FMR1.  Isto  vale  também para
indivíduos mosaico e com diferentes estados de metilação em  FMR1 (Tassone  et al.,
2008).
Tal fato se mostra mais evidente quando se analisa a frequência de alelos com mutação
completa em homens e mulheres na população em geral. Considerando uma população
de 100.000 indivíduos, e uma distribuição igualitária entre homens e mulheres, a PCR
falharia em produzir banda em 10~15 casos de 50.000 homens (frequência alélica de
1/3000  ~  1/5000).  Estas  amostras  seriam submetidas  à  amplificação  com o  primer
quimérico. Na população feminina, cerca de 40% gera um resultado ambíguo com uma
única banda, e aproximadamente 99,9% representa homozigose verdadeira (alelos do
mesmo tamanho ou com diferença de 1-2 repetições). Portanto, para uma população de
50.000 mulheres, espera-se bandas únicas em 20.000 casos, e cerca de 10-15 amostras
produziriam um rastro no gel após PCR com primer quimérico (Figura 8) (Tassone et
al., 2008).
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Figura 8: Triagem de população feminina (adaptado de Tassone et al., 2008).

Além disso, esta metodologia apresenta vantagens se comparada com os padrões-ouro.
Ela é mais rápida, se comparada com PCR + Southern Blot, que pode levar dias para ser
executado (Hayward et al., 2017), e mais barata, se comparada com PCR + eletreforese
capilar, tendo em vista que o custo médio da técnica de PCR é de cerca de U$1,58 por
amostra, e da eletroforese capilar, U$ 9,75 (Schlatter et al., 2015). É importante destacar
que  o  uso  de  kits  comerciais  e  reagentes  específicos  (betaína)  poderá  encarecer  a
técnica,  mas  foram mantidos  na proposta  para efeito  de  padronização e  garantia  da
funcionalidade do método. O uso de kits comerciais é recomendado para laboratórios de
análises clínicas de médio e grande porte, já que oferecem padronização e poderão ser
totalmente aproveitados em função da alta demanda (SEBRAE, 2013). A betaína reduz a
formação de estruturas secundárias causada por regiões ricas em CG, sendo capaz de
aperfeiçoar a amplificação deste tipo de sequências, como no caso da SXF (Henke  et
al., 1997).
Todavia, o método completo utilizado por Tassone et al. apresenta algumas vantagens
em relação ao método proposto neste trabalho. O uso de Southern Blot e de hibridização
em membrana de nylon permite dimensionar o tamanho dos alelos, detectando o número
de repetições. A tecnologia de Southern Blot também é capaz de identificar o estado de
metilação do gene, embora esta característica não tenha sido aproveitada por Tassone
em seu estudo. Além disso, a coleta de amostras de sangue em papel cartão permite a
triagem de neonatos em larga escala. 
Da mesma forma, outras metodologias também possuem algumas vantagens em relação
ao  método  de  Tassone  et  al.  Tecnologias  de  PCR mais  recentes  foram capazes  de
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detectar  mutações  completas  de  pelo  menos  940  repetições  CGG  (Orpana,  Ho  e
Stenman, 2012) até 1300 repetições (Chen  et al.,  2010; Filipovic-Sadic  et al., 2010;
Hayward et al., 2016). Filipovic-Sadic et al., Chen et al. e Hayward et al. foram capazes
de determinar  o número de sequências AGG que se intercalam nas repetições CGG
através de análise por eletroforese capilar. Hayward  et al. e Orpana  et al. utilizaram
tampões sem K+ para evitar a estabilização de estruturas de CG (Usdin e Woodford,
1995) e com altas concentrações de betaína. Os protocolos de PCR atuais também foram
modificados para serem capazes de detectar o estado de metilação de FMR1 (Chen et
al., 2010; Grasso et al., 2014; Hayward et al., 2016). 
O  uso  exclusivo  de  PCR  proposto  neste  trabalho  visou  o  melhor  custo-benefício
possível. A técnica em questão é simples, barata, e com alta capacidade diagnóstica.
Assim, no que se refere ao intuito de diagnosticar molecularmente os indivíduos com DI
no HUAP, tendo em vista os recursos reduzidos oferecidos pelo SUS, o método alcança
o seu objetivo. Entretanto, é importante salientar que, para a implantação de qualquer
método no hospital, seria necessário a liberação de um novo espaço para a instalação do
laboratório de genética, atendendo às resoluções da Anvisa (RDCs 050, 066, 302 e 306)
e  buscando  certificação  de  órgãos  de  acreditação  (Inmetro,  PALC,  DICQ)  (Moura,
2010), além da liberação de recursos financeiros para a compra de reagentes e outros
insumos necessários para a realização da técnica proposta. 
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6. CONCLUSÃO
Este  trabalho  abordou  os  principais  distúrbios  causadores  de  DI,  incluindo  SXF,  e
descreveu os procedimentos necessários para determinar estas causas. A ação de agentes
teratogênicos  e  presença  de  doenças  genéticas  é  detectada  pela  avaliação  clínica,
exames  de  natureza  médica  (oftalmológicos,  radiológicos  e  neuroimagem),  testes
bioquímicos, moleculares e citogenéticos. Além disso, os procedimentos realizados no
HUAP foram relatados, com destaque para os testes relacionados à SXF. 
Para tal, foi utilizada a ferramenta de mapeamento de processos, permitindo transmitir
de maneira simples e objetiva o fluxo de atividades realizado no diagnóstico de DI e
SXF. A partir deste, facilitou-se o entendimento do processo como um todo, bem como
foram detectados e descritos os pontos críticos presentes no fluxo de atividades. 
O protocolo de diagnóstico molecular da SXF escolhido utiliza apenas a tecnologia da
PCR  e  eletroforese  horizontal.  É  uma  metodologia  simples,  que  não  necessita  de
estrutura  complexa  ou  reagentes  caros,  mas  que  apresenta  uma  grande  capacidade
diagnóstica, gerando um alto custo-benefício dentro das condições do HUAP.
A partir deste trabalho, foi demonstrado como o processo de diagnóstico da etiologia da
DI é demorado, laborioso e dispendioso. Entretanto, ele é de vital importância para os
pacientes, tendo em vista as implicações de cada causa. Nesse sentido, a SXF assume
um papel de destaque, uma vez que constitui a maior causa de DI hereditária, tendo um
impacto não somente na vida dos pacientes, mas de sua família e suas decisões pessoais.
Portanto, a implantação de uma técnica capaz de diagnosticar a SXF no HUAP seria de
grande importância. O objetivo final é abrir um caminho para que a administração do
hospital,  eventualmente,  possa  implantar  este  serviço,  permitindo  uma  melhoria  do
atendimento e qualidade de vida de seus pacientes. 
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