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RESUMO 

A cistinose é uma doença metabólica autossômica recessiva grave, rara e 

progressiva, caracterizada pela formação de cristais de cistina nas células de vários 

órgãos. O presente estudo, reconhecendo a importância do diagnóstico de doenças 

raras e da evolução da genética a esse respeito, se dispôs a rastrear as variantes 

dos genes CTNS envolvidos na patologia da cistinose, a partir dos dados gerados 

por um escaneamento genético de uma amostra de DNA. Os dados genéticos brutos 

incluem um grande número de SNPs encontrados no DNA, que são utilizados como 

marcadores para analisar regiões específicas do material genético. Neste contexto, 

as inovações tecnológicas se tornam essenciais, no que tange a necessidade de 

utilizar ferramentas de análise que permitam o cruzamento dos dados biológicos 

com dados de referência de maneira satisfatória, possibilitando a devida 

interpretação, para obter um diagnóstico assertivo acerca da patologia. Desta forma, 

com o objetivo de desenvolver uma metodologia descrevendo o fluxo do 

procedimento de análise e detecção da doença rara, utilizou-se a ferramenta 

Tableau Public baseada em Data Analytics para o rastreamento dos dados 

genéticos, possibilitando  posteriormente a elaboração de um painel de variantes 

patogênicas do gene CTNS diagnosticadas no material genético analisado. Os 

resultados obtidos indicam que das 98 variantes patogênicas do gene CTNS 

identificadas no banco de dados público ClinVar, 7 variantes compõem o painel 

genético  elaborado neste estudo, sendo possível englobar o rastreio das três 

formas clínicas  da patologia, a cistinose nefropática (infantil), a cistinose 

intermediária (juvenil) e a não nefropática (ocular), trazendo uma acurácia ao 

diagnóstico encontrado. Por fim, pode-se dizer que testes genéticos são uma boa 

alternativa para a confirmação de diagnóstico de doenças raras, permitindo delimitar 

um raio de alcance que abrange um grande número de variantes patogênicas a 

serem analisadas, transmitindo acurácia ao resultado encontrado. 

Palavras-chave: Doença rara, Cistinose, Ferramentas de análise de dados, 

Variantes genéticas. 
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ABSTRACT 

Cystinosis is a rare, progressive and progressive autosomal metabolic disease 

characterized by the formation of cystine crystals in the cells of various organs. The 

present study, recognizing the importance of diagnosing rare diseases and the 

evolution of genetics in this regard, set out to track the variants of the CTNS genes 

involved in the pathology of cystinosis, based on data generated by a genetic scan of 

a DNA sample. . The raw genetic data includes a large number of SNPs found in 

DNA, which are used as markers to analyze specific regions of the genetic material. 

In this context, technological innovations become essential, with regard to the need 

to use analysis tools that allow the crossing of biological data with reference data in a 

satisfactory manner, enabling proper interpretation, to obtain an assertive diagnosis 

about the pathology. Thus, in order to develop a methodology describing the flow of 

the procedure for analysis and detection of rare disease, the Tableau Public tool 

based on Data Analytics was used to track genetic data, subsequently enabling the 

development of a panel of variants pathogens of the CTNS gene diagnosed in the 

analyzed genetic material. The results obtained indicate that of the 98 pathogenic 

variants of the CTNS gene identified in the public database ClinVar, 7 variants 

comprise the genetic panel elaborated in this study, and it is possible to include the 

screening of the three clinical forms of the pathology, nephropathic (infantile) 

cystinosis, intermediate (juvenile) and non-nephropathic (ocular) cystinosis, bringing 

an accuracy to the diagnosis found. Finally, it can be said that genetic tests are a 

good alternative for confirming the diagnosis of rare diseases, allowing to define a 

range that encompasses a large number of pathogenic variants to be analyzed, 

transmitting accuracy to the result found. 

Keywords: Rare disease, Cystinosis, Data analysis tools, Genetic variants. 
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 

1.1 APRESENTAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 Apesar das doenças raras serem caracterizadas como síndromes que afetam 

uma pequena porcentagem da população, quando se considera a existência de 6 a 

8 mil diferentes doenças raras conhecidas, tais enfermidades, segundo dados 

europeus, são responsáveis por atingir cerca de 6 a 8% da população mundial 

(BRASIL, 2020). Sendo assim, cada vez mais a discussão sobre a inclusão dessa 

abordagem como um relevante problema de saúde global vem ganhando espaço 

(SOUZA et al., 2019) 

 Cada país, de acordo com a legislação vigente, adota uma definição diferente 

para estes tipos de doenças. E, geralmente, a incidência em uma população é 

estimada pela quantidade de pessoas afetadas em cada 100 mil indivíduos 

(INTERFAMA, 2018). 

 No Brasil, as doenças raras começaram a fazer parte da agenda de saúde 

pública nos últimos anos. Em 30 de janeiro de 2014, o Ministério da Saúde publicou 

a Portaria de nº199, que institui a Política de Atenção Integral às Pessoas com 

Doenças Raras no Sistema Único de Saúde (SUS). Desde então, o país passou a 

ter a definição de doenças raras compatível com a adotada pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS), sendo aquelas que acometem 65 pessoas a cada 100 mil 

habitantes, ou seja, 1,3 pessoas para cada 2.000 indivíduos.  

 A Portaria de n°199 (BRASIL, 2014a) esclarece que as doenças raras podem 

ser classificadas como sendo de origem genética (Anomalias Congênitas, 

Deficiência Intelectual e Doenças Metabólicas) ou de origem não genética 

(Infecciosas, Inflamatórias e Autoimunes). 

 O diagnóstico desses tipos de doenças muitas vezes é difícil e demorado, 

uma vez que podem apresentar sinais e sintomas diferentes e variam não só de 

doença para doença, mas também de pessoa para pessoa acometida pela mesma 

condição (BRASIL, 2014b). 
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 BRASIL (2020) adverte que tais doenças são geralmente crônicas, 

progressivas, degenerativas e até incapacitantes e, por muitas vezes, não possuem 

cura, levando com frequência o paciente à morte. No entanto, é fundamental para a 

qualidade de vida do paciente que o diagnóstico seja feito o mais cedo possível, 

permitindo o encaminhamento para o tratamento adequado, a fim de aliviar os 

sintomas identificados. 

 A INTERFARMA (2018) estima, que um paciente recebe, em média, de 2 a 3 

diagnósticos preliminares, peregrinando pelos serviços de saúde por um período de 

2 a 4 anos, e submetendo-se de 6 a 7 exames antes da confirmação do diagnóstico 

de uma doença rara. 

 O teste genético é um instrumento que vem sendo utilizado para identificar e 

caracterizar genes que contribuem para uma condição patológica particular. Esse 

mecanismo possibilita diminuir consideravelmente o tempo de conclusão de um 

diagnóstico clínico e elimina a necessidade de expor o paciente a exames 

desnecessários (BRASIL, 2014b). 

 A submissão a uma testagem genética consiste em examinar o DNA para 

identificar a presença de variantes patogênicas. Neste caso, existem testes 

genéticos que identificam mudanças que anunciam uma doença ou desordem 

química abrangendo todo o cromossomo. Ainda, há aqueles que analisam pedaços 

curtos de DNA marcadores, dentro ou próximos aos genes, ou procuram por 

produtos proteicos dos genes (BARBOSA NETO & BRAZ, 2005). 

 Segundo BARBOSA NETO & BRAZ (2005):  

“O DNA é um grande banco de dados de informações químicas. Localiza-se 

no núcleo de cada uma das células do corpo humano e carrega o conjunto 

completo de instruções para a produção de todas as proteínas que uma 

célula irá necessitar. Ele consiste em duas longas cadeias pareadas e 

espiraladas formando uma dupla hélice. Cada cadeia é formada de milhões 

de peças químicas chamadas bases nitrogenadas. Existem apenas quatro 

bases químicas diferentes no DNA (adenina, timina, citosina e guanina), que 

podem ser arrumadas de inúmeras maneiras. A ordem na qual as bases 

estão alocadas determina a mensagem a ser enviada.” 
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 Uma molécula de DNA é composta de subunidades chamadas genes, sendo 

qualquer segmento ao longo da cadeia de DNA que carrega um conjunto de 

instruções. BARBOSA NETO  e BRAZ (2005) afirmam que muitas doenças, talvez a 

maior parte delas, têm raízes nos genes.  

 Segundo AMARILIS (2020) sobre doenças raras, uma pessoa tem, 

aproximadamente, 22.000 genes, e quando o Genoma de alguém é comparado a 

um código de referência, são encontradas cerca de 60.000 variações. 

Eventualmente, uma dessas variações compromete o funcionamento do organismo 

gerando uma doença.  

 Com os avanços tecnológicos, juntamente com a evolução da genética, os 

testes genéticos surgem como uma ferramenta de auxílio à área médica, sendo 

capazes de intervir em diagnósticos mais assertivos, como em casos de doenças 

raras.  

 No entanto, para os casos de doenças complexas, os testes genéticos 

conseguem apenas definir a probabilidade da pessoa desenvolver a doença, já que 

estes dependem fundamentalmente de dois fatores: predisposição genética e 

interação com o meio ambiente (TELLMEGEN, 2020). 

 Para identificar, dentre as milhares de variações, a que deu origem a uma 

determinada doença, as inovações tecnológicas se tornam essências, no que tange 

a necessidade de utilizar ferramentas que permitam o tratamento dos dados 

biológicos gerados, identificando padrões, extraindo as informações relevantes e 

atuando no apoio a um diagnóstico de doenças mais preciso. 

 Neste contexto, o presente trabalho irá abordar como a difusão das técnicas 

de análise de dados (Data Analytics) e os recursos de Inteligência Artificial (IA), no 

âmbito genético, potencializam o poder analítico, trazendo conclusões mais rápidas 

e eficientes, possibilitando tomadas de decisões mais cirúrgicas. 

1.2 APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 De acordo com a INTERFARMA (2018), o Brasil possui cerca de 13 milhões 

de pessoas com alguma enfermidade rara. E segundo BRASIL (2020), cerca de 30% 
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dos pacientes acometidos por doenças raras morrem antes dos cinco anos de idade, 

uma vez que 75% destas doenças afetam crianças. 

 Estudos demonstram que, aproximadamente, 80% de todos os casos de 

doenças raras tem origem genética. Dentre as doenças raras de origem genética, 

existem aquelas acometidas por Erros Inatos do Metabolismo (BRASIL, 2020). 

 Os Erros Inatos do Metabolismo correspondem a um defeito na enzima 

produzida pelo organismo, capaz de provocar a interrupção de uma via metabólica, 

promovendo alguma falha de síntese, degradação, armazenamento ou transporte de 

moléculas (MUITOS SOMOS RAROS, 2020). Segundo a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA (2020), “mais de 550 doenças são descritas neste 

grupo, sendo a incidência do seu conjunto estimada em 1:1000 a 1:2500 

nascimentos. No Brasil estima-se 3000 novos casos de Erros Inatos do Metabolismo 

a cada ano”. 

 A cistinose é um exemplo de doença genética rara causada por Erros Inatos 

do Metabolismo. Esse distúrbio é caracterizado pelo acúmulo de cistina no interior 

dos lisossomos de diferentes órgãos e tecidos, causados por um defeito no 

transporte de saída da cistina a partir dos lisossomos. Como a cistina não se 

dissolve na água, a mesma forma cristais que se acumulam e comprometem o 

funcionamento de diversos órgãos, sobretudo os rins e os olhos.  

 A cistinose ocorre, aproximadamente, em 1 a cada 100.000 a 200.000 recém-

nascidos, afetando cerca de 2.000 pessoas em todo o mundo. De acordo com 

Cystinosis Research Network (2020), pouco mais de 600 pessoas já foram 

diagnosticadas com a doença nos EUA. A incidência é maior na província da 

Bretanha, na França, onde o distúrbio afeta 1 em 26.000 indivíduos.  

 No Brasil, apesar do problema da falta de dados epidemiológicos precisos e 

carência de estudos a respeito do tema, o trabalho de VAISBICH (2010) mostra que, 

no período de 1999 a 2008, foram encontrados 102 casos de cistinose. No entanto, 

dados mais recentes de VAISBICH (2019), mostram cerca de 140 pacientes com 

cistinose no país.  
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 Segundo Genetics Home Reference (2020), essa condição é herdada em um 

padrão autossômico recessivo, o que significa que, os pais de um indivíduo com 

cistinose carregam uma cópia do gene mutado, mas geralmente não mostram sinais 

e sintomas da doença. 

 Existem três formas clínicas de cistinose: infantil, juvenil e ocular. A forma 

mais comum da doença (atingindo mais de 90% dos pacientes) é a cistinose 

nefropática infantil, que também é a mais agressiva. Há ainda a cistinose nefropática 

juvenil (responsável por, aproximadamente, 5% de todos os casos), sendo a mais 

branda, e a cistinose não-nefropática, que costuma ocorrer em adultos e atingir as 

células dos olhos (TOPALOGLU, 2020). 

 Todos os três tipos de cistinose são causados por variações 

no gene CTNS que está localizado no cromossomo 17p13 e codifica a proteína 

cistinosina. Ao todo, mais de 140 variantes no CTNS foram descritas em pacientes 

com cistinose em todo o mundo (TOPALOGLU, 2020). 

 Segundo a National Organization for Rare Disorders - NORD (2020), um 

diagnóstico de cistinose é baseado na identificação de sintomas característicos 

(como os sintomas da síndrome de Fanconi renal), histórico detalhado do paciente, 

avaliação clínica completa e uma variedade de testes especializados.  

 O diagnóstico imediato da cistinose é fundamental para maximizar os 

benefícios preventivos e terapêuticos dos medicamentos que empobrecem a cistina. 

Além disso, é de extrema importância controlar a síndrome de Fanconi renal com 

tratamento de suporte, a fim de manter o equilíbrio normal de líquidos e eletrólitos e 

prevenir o raquitismo hipofosfatêmico e a acidose (TOPALOGLU, 2020). 

 Deste modo, sabendo a importância da identificação precoce do diagnóstico 

de cistinose, neste estudo, a pesquisa contará com os dados brutos de uma análise 

genética para rastrear o gene CTNS e suas possíveis variantes, a partir do uso de 

uma ferramenta de Data Analytics. 

https://ghr.nlm.nih.gov/art/large/autorecessive.jpeg
https://ghr.nlm.nih.gov/gene/CTNS
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1.3 JUSTIFICATIVA E IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

 Visto que, boa parte das doenças genéticas se manifesta nos primeiros 10 

anos de vida da criança, um ponto de partida para se detectar doenças metabólicas, 

genéticas ou infecciosas é a Triagem Neonatal (Teste do Pezinho) (XAVIER, 2020). 

 Existem alguns tipos de Teste do Pezinho, entretanto, o que é  oferecido pelo 

SUS, dentro do Programa Nacional de Triagem Neonatal, detecta apenas seis 

doenças: fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, anemia falciforme, fibrose cística, 

hiperplasia adrenal congênita e deficiência de biotinidase (AMÉRICO, 2016). 

 Contudo, doenças que não são detectadas, na Triagem Neonatal padrão, 

dependem, essencialmente, da suspeita clínica e muitas vezes fazem com que as 

famílias só iniciem a busca de um diagnóstico preciso quando os sintomas já 

apareceram. A Figura 1 retrata o caminho que geralmente é percorrido pelo paciente 

até dar início ao tratamento adequado (BRASIL, 2014b). 

Figura 1. Fluxograma de Atendimento Recomendado para Erros Inatos do Metabolismo 
Proposto nas Diretrizes para Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras no SUS. 

 

Fonte: BRASIL (2014b). 
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 A cistinose não é uma doença identificada facilmente, e os sintomas 

específicos e a gravidade variam muito de uma pessoa para outra, com base em 

vários fatores, incluindo a idade de início e se o distúrbio é prontamente 

diagnosticado e tratado. A progressão do distúrbio pode ser retardada pelo 

diagnóstico e tratamento precoce (NORD, 2020). 

 No caso da cistinose, o diagnóstico pode ser confirmado medindo os níveis 

de cistina em certos glóbulos brancos (“leucócitos polimorfonucleares”) ou por meio 

de um teste genético para rastrear especificamente o gene CTNS, responsável pela 

cistinose (BRANDÃO NETO, 2020). 

 A análise genética é uma excelente ferramenta para o diagnóstico, pois é 

uma metodologia nada invasiva, sendo útil para confirmar casos de incerteza 

diagnóstica. 

 Com os avanços na ciência e na medicina, os testes genéticos surgiram como 

um apoio à Triagem Neonatal, podendo identificar os setores mais amplos de 

doenças. Os testes genéticos são altamente precisos e se baseiam em tecnologia 

avançada de sequenciamento de DNA para detectar alterações no gene. 

 Entendendo a importância de um diagnóstico preciso para portadores de 

doenças raras, a habilidade do engenheiro de produção em lidar com ferramentas 

tecnológicas que tratam dados complexos, extraindo insights importantes para 

auxiliar na tomada de decisão, bem como no desenvolvimento de procedimentos, se 

torna relevante, no atendimento do serviço médico, ampliando a produtividade da 

proteção a saúde do paciente e de sua qualidade de vida.  

1.4 OBJETIVOS 

 O objetivo geral do presente trabalho consiste em desenvolver uma 

metodologia de análise para rastrear variantes significativas do gene CTNS, 

causador de uma doença genética rara, a partir dos dados brutos de uma amostra 

genética escaneada. 
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 Os objetivos específicos são: 

❖ Detectar, pelo menos, 3 variantes do gene CTNS: c.414G> A; c.416C> T 

(variantes causadoras do fenótipo juvenil) e c.589G> A (variante patogênica 

leve), que a empresa HiDNA rastreia em seu teste genético; 

❖ Buscar na literatura e em bancos de dados públicos outras variantes 

patogênicas da cistinose; 

❖ Relacionar os padrões encontrados nas variantes do gene CTNS na amostra 

genética com dados de referência do banco de dados público ClinVar; 

❖ Aplicar a ferramenta de Data Anlytics para rastrear as variantes patogênicas 

presentes nos dados genéticos; 

❖ Descrever o fluxo de todo o procedimento de análise e rastreamento dos dados 

do mapa genético, fornecendo uma metodologia padrão que sirva como ponto 

de partida para a aplicabilidade na detecção de qualquer doença rara similar a 

apresentada neste trabalho; 

❖ Elaboração de painel de variantes patogênicas do gene CTNS, diagnosticadas 

no material genético analisado. 

1.5 DELIMITAÇÃO 

 A abordagem do presente estudo será limitada apenas às doenças raras e, 

dessa forma, a pesquisa são se aprofundará em doenças que são determinadas 

pela associação de variantes com efeitos de vários genes (poligênicos), chamadas 

de doenças complexas (NHGRI, 2018). 

 Embora existam cerca de 8 mil doenças raras identificadas pelo mundo, o 

estudo de caso a ser desenvolvido neste trabalho abordará a análise de única 

doença rara, a cistinose.  

 DRIES et al. (2019) relatou a confirmação de 140 variantes patogênicas da 

cistinose por todo mundo, extraídas do banco de dados da Human Gene Mutation 

Database (HGMD). No entanto, no presente estudo, não foi possível ter acesso 
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integral a base de dados da HGMD já que não se trata de um banco de dados 

gratuito, restringindo a pesquisa à base de dados públicos da ClinVar1.   

1.6 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 O presente trabalho encontra-se dividido em 5 capítulos. O capítulo 1 trata da 

contextualização inicial dos temas abordados ao longo deste estudo, além da 

problemática do tema e os objetivos desta pesquisa.  

 O capítulo 2 consiste na revisão da literatura, que expõe os principais 

conceitos relacionados às Doenças Raras, cistinose, Mapeamento Genético, 

Técnicas de Inteligência Artificial e Data Analytics. 

 Em seguida, no capítulo 3 é apresentada a metodologia utilizada para a 

elaboração do estudo de caso e obtenção de resultados. 

 O capítulo 4 aborda a análise e discussão dos resultados obtidos a partir da 

aplicação da metodologia descrita no capítulo anterior. 

 Por fim, o capítulo 5 contém as conclusões do estudo realizado e a orientação 

a futuros estudos na temática de análise de testagem genética. 

  

                                            
1
ClinVar é um arquivo público de livre acesso à relatórios das relações entre variações e 

fenótipos humanos, ou seja, um banco de dados genéticos. Link de acesso: 
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/>.  
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CAPÍTULO II – REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 DOENÇAS RARAS 

 As doenças raras geralmente são um desafio para a medicina, por 

apresentarem uma ampla diversidade de sinais e sintomas, dificultando assim o seu 

diagnóstico. A importância desse tipo de enfermidade fica clara quando se analisa o 

somatório de seus pacientes. Estima-se que o universo de brasileiros portadores de 

alguma doença denominada rara, representa um valor entre 11 a 15 milhões de 

pessoas. Em escala mundial, esse número pode variar entre 420 e 560 milhões de 

pessoas. (CORDOVIL, 2020). 

 O conceito de Doença Rara não é padronizado, podendo variar entre países, 

conforme os parâmetros adotados. Os europeus enquadram a doença como rara 

quando esta afeta menos de 1/2.000 habitantes. Já no Brasil, o Ministério da Saúde, 

seguindo a definição da OMS, classifica esse tipo de doença quando o número de 

acometidos é de 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos (REVISTA SAÚDE 

BRASIL, 2013). 

 De acordo com a European Organisation for Rare Diseases (EURORDIS, 

2020), estima-se que cerca de 7 a 8 mil doenças raras distintas já são conhecidas 

pela ciência. Dentre delas, considera-se que 80% são de origem genética e, em 

geral, são doenças crônicas, progressivas, degenerativas e incuráveis. O que 

justifica a validade e importância do presente estudo, utilizando-se ferramentas da 

engenharia de produção. 

 Dentro do universo de distúrbios genéticos existem dois grupos distintos que 

precisam ser claramente entendidos: as doenças complexas e as monogênicas. 

 Segundo o instituto americano de pesquisa biomédica – National Human 

Genome Research Institute (NHGRI, 2018),as doenças complexas também são 

chamadas de multifatoriais ou poligênicas, justamente por serem causadas pela 

interação de vários genes e fatores ambientais. Ainda que sejam 

herdados genes ligados a tais doenças, os fatores genéticos representam apenas 

parte do risco associado aos fenótipos de doenças complexas. 
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 Considerar as interações entre genes e ambientes se torna primordial, uma 

vez que a predisposição genética significa apenas que o indivíduo tem uma 

suscetibilidade genética para desenvolver determinada doença. Não configurando, 

de fato, que a pessoa esteja destinada a manifestar a doença. O real 

desenvolvimento do distúrbio dependerá, em grande parte, do ambiente que a 

pessoa vive e seu estilo de vida (DEMPFLE et al., 2008). 

 Os distúrbios monogênicos são também denominados de “condições 

mendelianas”, e resultam das alterações em um único gene. Eles são herdados de 

acordo com as Leis de Mendel (distúrbios de Mendel), podendo ocorrer a partir de 

variações espontâneas e sem histórico familiar. Os padrões de herança podem ser 

classificados em três categorias: autossômicos dominantes, autossômicos 

recessivos ou recessivos ligados ao X (UNVERSITY OF LEICESTER, 2020). 

 JORDE (2004) explica que o padrão de herança autossômica dominante para 

que se manifeste, basta que o gene alterado esteja presente apenas uma vez no par 

de cromossomos correspondente (heterozigoto), e sua ocorrência é mais comum na 

população do que os outros padrões, aparecendo numa proporção de 1 a cada 200 

indivíduos.  

 Já os distúrbios de herança de caráter recessiva requerem dois alelos 

recessivos para que a doença se manifeste. As doenças recessivas são 

relativamente raras na população. Os heterozigotos portadores de genes de 

doenças recessivas são muito mais comuns do que os homozigotos afetados. Por 

fim, a herança Ligada ao X (dominante e recessiva), é causada por genes alterados 

localizados no cromossomo X. A grande maioria das doenças conhecidas ligadas ao 

X é recessiva, embora já tenham sido descritas também algumas doenças 

dominantes (JORDE, 2004). 

 Conforme dados da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa – 

INTERFARMA (2018), 75% das enfermidades raras se manifestam ainda na infância 

e afetam, especialmente, crianças de 0 a 5 anos.  

 A expectativa de vida desses pacientes varia muito, dependendo do tipo de 

doença rara enfrentada. Cerca de 95% das doenças raras não possuem tratamento 

e demandam serviços especializados de reabilitação que promovam a melhoria da 
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qualidade de vida dos pacientes. Apenas 2% desse tipo de doença pode se 

beneficiar de medicamentos órfãos capazes de interferir na evolução da doença. 

Outros 3% contam com tratamentos já estabelecidos para as doenças “comuns” ou 

prevalentes, que ajudam a atenuar os sintomas (INTERFARMA, 2013). 

 Para as doenças de condições raras, o diagnóstico precoce se torna 

imprescindível, embora muitos pacientes só recebam, um diagnóstico correto, após 

5-7 anos de consultas, exames e trocas de médicos (FONSECA, 2014). 

 Os diagnósticos são difíceis e demorados, requerendo algumas vezes 

exames complexos e caros. Tais exames são essenciais para a confirmação do 

diagnóstico de doenças raras, uma vez que os sinais e sintomas iniciais de várias 

delas podem ser parecidos, dificultando o diagnóstico baseado somente em dados 

clínicos (BRASIL, 2014b). 

2.1.1 Marco Regulatório 

 Anteriormente à década de 80, os pacientes com doenças raras não faziam 

parte da agenda das autoridades governamentais e da indústria farmacêutica. Isto 

porque, quando tomadas individualmente, tais doenças são pouco prevalentes. No 

entanto, quando consideradas em conjunto, os casos não são tão isolados, o que 

exige que sejam tratadas como um problema de Saúde Pública e objeto de políticas 

globais abrangentes, e não limitadas a uma ou outra doença (INTERFARMA, 2013). 

 A Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica – SBGM (2020) 

relata que ações dispersas governamentais relacionadas aos defeitos congênitos 

(doenças genéticas) iniciaram, no Brasil, nos anos 2000, como a triagem neonatal, 

imunização contra rubéola, fortificação de farinha com ácido fólico e programas de 

tratamento específicos para doenças genéticas.  

 Mesmo sendo estreita a relação entre a genética médica e o manejo dos 

defeitos congênitos (doenças genéticas), apenas 30% da demanda total era 

atendida pelos serviços existentes, em 2003. Isso ocorreu devido ao difícil acesso 

aos serviços especializados, a concentração dos serviços em poucas regiões e 

insuficiência de recursos ou suporte laboratorial (SBGM, 2020). 
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 Com isso, coordenado pelo Ministério da Saúde, um grupo foi criado para 

elaborar uma política nacional especial para a genética clínica. E, em 2009, foi 

instituída a Política Nacional de Atenção Integral em Genética Clínica (Portaria n° 

81, de 20 de janeiro de 2009), acontecendo, assim, o primeiro marco legal que 

explicita essa questão.  

 Segundo VIDAL et al.(2015), a PNAIGC tinha como objetivo estruturar a linha 

de cuidado integral em genética clínica, bem como suas implicações na esfera dos 

serviços, assistência e pesquisa, que trouxe alguns avanços atingindo a organização 

dos serviços especializados de genética clínica. 

 Contudo, a Portaria n° 81 nunca, de fato, foi implementada, uma vez que 

ainda era necessário organizar e pensar questões operacionais de serviços, 

diagnósticos e tratamentos para doenças raras, incluindo tanto as doenças de 

origem genética quanto as de origem não genética (VIDAL et al., 2015). 

 E, assim, três anos depois, em 2012, após pressão significativa de um 

manifesto público de diversas associações que se reuniu em 2011, o Ministério da 

Saúde formou, no âmbito da atenção especializada, um grupo de trabalho que 

coordenou discussões entre associações de pacientes, gestores do SUS, 

profissionais da área biomédica e representantes de empresas do setor 

farmacêutico e biotecnológico. Todo o trabalho resultou na publicação, em janeiro de 

2014, da Portaria nº 199, que institui a Política Nacional de Atenção Integral às 

Pessoas com Doenças Raras (PNAIPDR). 

2.1.2 Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras 

 A Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras 

representa um passo importante no sentido de estabelecer diretrizes para atenção 

integral às pessoas com doenças raras; além de instituir incentivos financeiros de 

custeio aos serviços de atenção especializada e de referência (VIDAL et al., 2015). 

 Outros frutos da Portaria n° 199 são o credenciamento de hospitais e 

instituições de saúde para o atendimento dos portadores, ou seja, incentivo ao 

trabalho em rede, bem como o estabelecimento de um parâmetro para definição do 
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termo “doença rara” que, até o momento, não se tinha definido no país (CATAMA 

RAMÍREZ, 2019). 

 A PNAIPDR está estruturada em princípios, diretrizes e eixos estratégicos, 

sendo objetivos da portaria: 

 

o Garantir a universalidade, a integralidade e a equidade das ações e serviços 

de saúde em relação às pessoas com doenças raras, com consequente 

redução da morbidade e mortalidade;  

o Estabelecer as diretrizes de cuidado às pessoas com doenças raras em todos 

os níveis de atenção do SUS;  

o Proporcionar a atenção integral à saúde das pessoas com doença rara nas 

Redes de Atenção à Saúde (RAS);  

o Ampliar o acesso universal e regulado das pessoas com doenças raras na 

RAS;  

o Garantir às pessoas com doenças raras, em tempo oportuno, acesso aos 

meios diagnósticos e terapêuticos disponíveis conforme suas necessidades e 

qualificar a atenção às pessoas com doenças raras. 

 Por sua vez, através da Lei nº 12.401/2011, a Política de Incorporação 

Tecnológica acaba se relacionando a Política de Doenças Raras, com a criação da 

Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC). Tal marco 

tem sido um fator importante para a priorização das etapas e o desenvolvimento das 

atividades que trarão a política de doenças raras para a prática do SUS (VIDAL et 

al., 2015). 

 A CONITEC é vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 

Estratégicos (SCTIE) do Ministério da Saúde, tendo como propósito assessorar na 

incorporação, exclusão ou alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e 

procedimentos, bem como na constituição e na alteração de Protocolos Clínicos e 

Diretrizes Terapêuticas (PCDT).  

 VIDAL et al. (2015) afirmam que todo o processo de inserir novas tecnologias 

e de elaboração ou atualização de PCDT é acompanhado pela CONITEC. Essa 

comissão emite recomendações por meio de relatórios técnicos, baseados em 
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evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança, bem 

como a avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação 

às tecnologias já incorporadas. 

 Para efeitos de organização e credenciamento de serviços, a Política 

Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras foi dividida em duas 

vertentes estruturantes, que permitem classificar as doenças raras de acordo com 

suas características comuns, “raras de origem genética” e “raras não genéticas”.  

 

Desta forma, foram elencados dois eixos de Doenças Raras, sendo o 

primeiro composto por Doenças Raras de origem genética: 1- Anomalias 

Congênitas ou de Manifestação Tardia, 2- Deficiência Intelectual, 3- Erros 

inatos do Metabolismo; e o segundo formado por Doenças Raras de origem 

não genética: 1- Infecciosas, 2- Inflamatórias, 3- Autoimunes, e 4– Outras 

Doenças Raras de origem não Genética (BRASIL, 2014a). 

 Uma política oficial para as doenças raras, com a incorporação de 

procedimentos laboratoriais específicos e da organização de uma rede de 

assistência com aconselhamento genético, significa o reconhecimento da 

importância da genética médica para o cuidado e prevenção de defeitos congênitos, 

o reembolso de procedimentos, o uso racional dos recursos e uma maior cobertura. 

2.1.3 Erros Inatos do Metabolismo 

 Os Erros Inatos do Metabolismo (EIM) são definidos como distúrbios de 

natureza genética que, normalmente, correspondem a um defeito específico (em 

geral enzimático) ou a falhas no transporte de proteínas, que pode levar ao bloqueio 

de uma determinada via metabólica (AMANCIO et al., 2007). 

 Esse bloqueio promove alguma falha de síntese, degradação, 

armazenamento ou transporte de moléculas no organismo, ocasionando acúmulo de 

metabólitos, e, consequentemente, às manifestações clínicas. A obstrução 

enzimática também pode provocar a falta de um determinado produto ou o 

desenvolvimento de produtos intermediários tóxicos a curto ou longo prazo para os 

indivíduos afetados (SOUZA et al., 2007). 

https://www.sinonimos.com.br/obstrucao/
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 De acordo com o Instituto Fleury (2020), esse grupo de doenças representa 

cerca de 10% de todas as doenças genéticas, geralmente herdadas de forma 

autossômica recessiva, e a lista de EIM cresce a cada ano, sendo conhecidos 

atualmente mais de 400 defeitos metabólicos. Para agravar esse cenário, um 

mesmo EIM pode ter diferentes expressões clínicas, na dependência da atividade 

remanescente da enzima e do tipo de variação genética.  

 As Diretrizes para Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras no SUS 

(2014) dividem os EIM em três categorias para a sua classificação clínica:  

“Grupo I: comprometimento do metabolismo intermediário caracterizado por 

quadro clínico de intoxicação aguda e crônica, relacionado diretamente com 

ingestão alimentar de proteína ou açúcar, incluindo defeito no metabolismo 

dos aminoácidos, dos ácidos orgânicos, do ciclo da ureia e intolerância aos 

açúcares; Grupo II: deficiência na produção ou utilização de energia, 

incluindo doenças de depósito do glicogênio, doenças mitocondriais de 

cadeia respiratória, defeitos de beta-oxidação de ácidos graxos e 

hiperlacticemiascongênitas; Grupo III: deficiência na síntese ou catabolismo 

de moléculas complexas, caracterizado por sinais e sintomas permanentes 

e progressivos sem relação com ingestão alimentar; incluindo doenças de 

depósito lisossômico e dos peroxissomos, dos lipídeos, dos ácidos biliares, 

das vitaminas, do transporte de metais entre outras.” 

 As doenças que se enquadram como EIM podem apresentar diferentes 

configurações clínicas (leves, moderadas ou graves), além de possuírem deficiência 

de diferentes enzimas determinantes de um mesmo quadro clínico. A maioria dos 

sinais e sintomas que acompanham os EIM é comum a outras doenças mais 

frequentes, dificultando o correto diagnóstico (DLE, 2020). 

 Dessa forma, o diagnóstico conclusivo dos EIM é complexo, compreendendo 

várias etapas de investigação, uma vez que apresentam uma enorme diversidade 

clínica. Muitas crianças portadoras de EIM apresentam-se perfeitamente normais ao 

nascimento, e, normalmente, os sintomas só surgem quando há alteração, por 

fatores exógenos, do equilíbrio bioquímico mantido até o momento pela criança 

(JARDIM & ASHTON-PROLLA, 1996). 

 Os EIM são verificados, em parte, a partir de programas de triagem neonatal. 

No entanto, a maioria depende, essencialmente, da suspeita clínica, visto que os 
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sintomas, geralmente, são inespecíficos e podem mimetizar outras patologias mais 

frequentes (SOUZA; 2007). 

 O Relatório n° 109 da CONITEC (2014) declara que “o tratamento precoce 

minimiza os efeitos e os danos causados pelo acúmulo progressivo ou falta de um 

determinado produto, que muitas vezes pode ser uma simples vitamina”. 

2.1.4 Cistinose 

 A cistina é um composto sulfurado, que deriva da ligação de cisteínas (Figura 

2). A cisteína é um dos aminoácidos que constitui as proteínas (proteinogénico). Os 

aminoácidos são substâncias orgânicas que quando se unem formam proteínas. As 

proteínas têm que quebrar (metabolizar) em estruturas especiais dentro dos corpos 

celulares, conhecidos como lisossomas. Assim, a cisteína fica livre e forma-se a 

cistina, que deve sair do lisossomo através de um transportador específico, a 

cistinosina - CTNS (HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU, 2020). 

Figura 2. Formação da cistina. 

 

Fonte: HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU (2020). 

 Os lisossomos são compartimentos ligados às membranas das células que 

metabolizam nutrientes como gorduras, proteínas e carboidratos. Algumas enzimas 

presentes nos lisossomos têm o papel de quebrar esses nutrientes, enquanto outras 

proteínas trabalham no transporte dos restos de produtos metabólicos (como a 

cistina) para fora do lisossomo (NORD, 2020). 

 A cistinose ocorre quando não há o transporte da cistina para fora do 

lisossomo, acumulando cistina e formando cristais que impedem as células de 

funcionarem corretamente. A cistinose é um Erro Inato de Metabolismo, que ocorre 
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devido à alterações no gene CTNS, que codifica o transportador da cistina, 

a cistinosina. 

  Esta alteração é de herança autossômica recessiva, ou seja, o gene é 

herdado da mãe e do pai, mas geralmente os pais não apresentam sinais e sintomas 

da doença. Pais com o mesmo defeito genético, a cada vez que engravidam, há 

uma chance em quatro, de seus filhos nascerem com cistinose (HOSPITAL SANT 

JOAN DE DÉU, 2020). 

 O gene CTNS tem 12 exons e está localizado no cromossomo 17p13 e 

codifica a proteína cistinosina. Cerca de 140 variantes no CTNS foram relatadas em 

todo o mundo. Estes incluem 57 variantes missense e nonsense, 23 variantes 

intrônicas, 45 deleções, 13 pequenas inserções, 4 indels e 3 variantes da região 

promotora (DRIES et al., 2019). 

 De acordo com informações da GENETICS HOME REFERENCE (2020), a 

cistinose afeta, aproximadamente, 1 em 100.000 a 200.000 recém-nascidos em todo 

o mundo. A incidência é maior na província da Bretanha, na França, onde o distúrbio 

ocorre em 1 a cada 26.000 indivíduos. Existem cerca de 2.000 pessoas afetadas por 

cistinose em todo o mundo, com pouco mais de 600 pessoas diagnosticadas 

vivendo nos EUA (CYSTINOSIS RESEARCH NETWORK, 2020). 

 Geralmente bebês que possuem cistinose, nascem sem sintomas, mas 

quando começam a mamar, as proteínas do leite são degradadas no lisossoma e 

liberam todos os aminoácidos, inclusive a cisteína, que se transforma em cistina. Os 

aminoácidos são transportados para fora do lisossoma e são direcionados para a 

síntese de novas proteínas, outros compostos importantes são degradados (Figura 

3).  

 No entanto, a cistina não consegue ser transportada devido à deficiência 

de cistinosina (transportador específico para a cistina) e começa a se acumular 

dentro do lisossoma celular, formando cristais que impedem que a célula funcione 

normalmente (HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU, 2020). 

https://metabolicas.sjdhospitalbarcelona.org/glosario/letter_m#mutaciones
https://metabolicas.sjdhospitalbarcelona.org/glosario/letter_t#transportador
https://metabolicas.sjdhospitalbarcelona.org/glosario/letter_c#cistina
https://metabolicas.sjdhospitalbarcelona.org/glosario/letter_c#cistinosina
https://metabolicas.sjdhospitalbarcelona.org/glosario/letter_h#herencia
https://metabolicas.sjdhospitalbarcelona.org/glosario/letter_l#lisosoma
https://metabolicas.sjdhospitalbarcelona.org/glosario/letter_c#cistina
https://metabolicas.sjdhospitalbarcelona.org/glosario/letter_c#cistinosina
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Figura 3. Cistinose 

 

Fonte: HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU (2020). 

 Tal distúrbio pode se apresentar em três formas clínicas diferentes: cistinose 

nefropática, cistinose intermediária e não nefropática. Todas as 3 formas clínicas de 

cistinose são devidas às variantes bialélicas no gene CTNS  (DRIES et al., 2019). 

 A cistinose nefropática é a forma mais frequente e mais grave de cistinose. 

Manifesta-se como doença multissistêmica, ou seja, atinge vários órgãos, 

principalmente rins, olhos, músculos, pâncreas e cérebro. Apresenta-se durante a 

primeira fase da vida, sendo normalmente a falha no crescimento e a síndrome de 

Fanconi renal os primeiros sintomas visíveis do distúrbio. 

 Embora os bebês aparentem condições normais no nascimento, após um ano 

de idade, geralmente, manifestam problemas evidentes com falta de ganho de peso 

e crescimento na taxa esperada (falta de crescimento). Ainda, podem surgir eventos 

de vômito, falta de apetite e dificuldades de alimentação, que contribuem, junto com 

a disfunção renal, para a deficiência nutricional (NORD, 2020). 

 Os sintomas da cistinose intermediária (também conhecida como cistinose 

juvenil nefropática ou cistinose adolescente) são praticamente os mesmos 

da cistinose nefropática, sendo as únicas variantes a idade de ocorrência (talvez 

entre 8 e 20 anos de idade) e a intensidade dos sintomas (menos graves e progride 

lentamente) (NORD, 2020).  
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 Pessoas com cistinose não nefropática ou ocular ou "benigna", geralmente 

são afetadas na fase adulta (indivíduos com meia-idade) e não possuem sintomas 

graves, prolongando a busca por um diagnóstico. A doença renal não ocorre nesses 

indivíduos, e o distúrbio parece afetar apenas os olhos.  

 De acordo com a apresentação clínica da doença, os sintomas específicos e 

a gravidade da cistinose variam muito de uma pessoa para outra, com base em 

vários fatores, incluindo a idade de início e se o distúrbio é prontamente 

diagnosticado e tratado.  

 A NORD (2020) relata que a cistinose é a justificativa mais comum da 

síndrome renal de Fanconi em crianças, sendo causadora de, aproximadamente, 5% 

de todos os casos de insuficiência renal na infância. 

 Esse distúrbio pode ser diagnosticado na identificação de sintomas 

característicos, histórico detalhado do paciente, avaliação clínica completa e uma 

variedade de testes especializados. Buscar um diagnóstico correto e precoce é 

fundamental para retardar o desenvolvimento e a progressão dos sintomas 

associados à cistinose. 

 Há várias maneiras de diagnosticar a cistinose, medindo os níveis de cistina 

em certos glóbulos brancos ("leucócitos polimorfonucleares"); por meio de exame 

urinário, revelando perda excessiva de nutrientes, incluindo minerais, eletrólitos, 

aminoácidos, carnitina e água (o que é indicativo da síndrome de Fanconi renal). No 

caso da cistinose ocular, o oftalmologista experiente pode detectar cristais de cistina 

na córnea, com auxílio de um microscópio especial chamado lâmpada de fenda, que 

faz a ampliação dos olhos.  

Se tratando de uma doença monogênica, o diagnóstico a partir de testes 

genéticos moleculares é eficiente como ferramenta confirmatória. DRIES et al. 

(2019) afirmam que “a cistinose é uma das poucas doenças raras com tratamento 

específico. Devido à disponibilidade de terapia específica com cisteamina, o 

diagnóstico precoce e o tratamento da cistinose têm um grande impacto na evolução 

clínica dos pacientes”. 
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Ainda que a cisteamina possa aliviar os sintomas da patologia e retardar o 

avanço da doença, ela não previne a síndrome de Fanconi e o transplante renal 

ainda se faz necessário.  

 A NORD (2020) explica que as cistinoses nefropáticas e intermediárias já 

foram distúrbios com alta taxa de mortalidade, com uma vida útil, para a forma 

infantil, menor que 10 anos. Contudo, o desenvolvimento de terapias que destroem a 

cistina, juntamente com o avanço do transplante renal, ampliou o tempo de vida 

desses pacientes até a idade adulta. 

2.2 MAPEAMENTO GENÉTICO  

 Receber um diagnóstico assertivo precocemente é a busca incessante de 

qualquer paciente, sobretudo no caso daqueles com suspeita de algum tipo de 

doença rara. Esse aspecto acaba se tornando essencial, visto que muitos desses 

distúrbios são progressivos e põem em risco a qualidade de vida do paciente. Desta 

forma, o início de medidas terapêuticas ou preventivas evita o agravamento e a 

irreversibilidade dos sintomas (BARSIL, 2014b). 

 Nesse contexto, HUSNY & FERNANDES-CALDATO (2006) discutem que, 

cada vez mais, se vem adotando medidas alternativas a fim de possibilitar a 

detecção em fase pré-clínica de várias doenças. Os testes genéticos são utilizados 

de forma preventiva, identificando o risco adquirir uma doença antes dos sintomas 

aparecerem de fato, principalmente em indivíduos assintomáticos com uma história 

familiar da doença. Esta alternativa é uma excelente ferramenta para a confirmação 

do quadro clínico do paciente, sem expor o mesmo a exames desnecessários, 

auxiliando os médicos e os pacientes a lidarem com a doença de modo mais 

eficiente. 

 A testagem genética examinará o DNA do paciente para detectar variantes 

que anunciará uma doença ou desordem química. Sendo possível associar fenótipos 

de doenças com a localização dos genes nos cromossomos e conhecer o 

espaçamento físico e genético que os separam, bem como o sequenciamento do 

DNA de cada cromossomo (FREIRE-MAIA, 1995). 
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 Empresas que fazem mapeamento genético, geralmente oferecem 

informações que vão muito além da análise de predisposições para condições 

genéticas específicas. Assim, buscam mapear, em paralelo, características físicas e 

fisiológicas, que revelam certas particularidades comportamentais bem como as 

variantes genéticas que podem influenciar o modo como certos medicamentos 

afetam o indivíduo (MEDLEY, 2020). 

2.2.1 Conceitos por Trás do Mapeamento Genético 

 Segundo FONSECA (2017), muitos avanços aconteceram e contribuíram para 

explicar a replicação do DNA e a tradução de ácidos nucléicos em proteínas, desde 

que Watson e Crick desvendaram a estrutura tridimensional do DNA, em 1953 (com 

a ajuda de dados de cristalografia produzidos por Rosalind Franklin e Maurice 

Wilkins - Figura 4). 

Figura 4. Foto 51- raios X do DNA. 

 

Fonte: CHROMOSOME (2020). 

 Segundo BARBOSA NETO & BRAZ (2005), a história dos testes genéticos 

começa com o DNA, sendo esse definido pelos autores como: 

“O DNA é um grande banco de dados de informações químicas. Localiza-se 

no núcleo de cada uma das células do corpo humano e carrega o conjunto 

completo de instruções para a produção de todas as proteínas que uma 

célula irá necessitar. Ele consiste em duas longas cadeias pareadas e 

espiraladas formando uma dupla hélice.” 

 Toda célula humana normal, com exceção das hemácias maduras que não 

têm núcleo, contém o mesmo DNA (BARBOSA NETO & BRAZ, 2005). São 
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constituídas por 46 cromossomos, onde metade destes cromossomos é herdada da 

mãe e a outra metade do pai. 

 O Instituto ONCOGUIA (2015) explica que “o cromossomo é constituído por 

uma longa cadeia de DNA envolvido em torno de uma proteína especial denominada 

histona e contêm vários genes diferentes”.  

Um gene é uma subunidade de uma molécula de DNA. Um gene é qualquer 

segmento ao longo da cadeia de DNA que carrega um conjunto de 

instruções o qual permite à célula produzir um produto específico – 

tipicamente, uma proteína (geralmente, uma enzima). Existem, ainda não se 

sabe ao certo, entre 30 e 130 mil genes (evidências apontam para o número 

menor), e cada gene é constituído de milhares, até mesmo centenas de 

milhares de bases químicas (BARBOSA NETO & BRAZ, 2005). 

 O Genoma Humano corresponde a totalidade de DNA existente nos 

cromossomos das células. Os genes, como mostrado na Figura 5, carregam 

informações para fazer todas as proteínas específicas que garantem o 

funcionamento de um organismo, além de serem responsáveis pelas características 

herdadas geneticamente (MIGLIAVACCA, 2020). 

Figura 5. Localização do DNA 

 

Fonte: ORNL (2009). 

 Dentro de cada gene existem sequências de nucleotídeos denominadas 

Introns e Exons. Os Exons são as sequências codificantes de nucleotídeos no DNA 

e no RNA que são conservadas na criação do RNA maduro. Já os Introns são as 
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regiões não codificantes existentes no DNA e no RNA que, posteriormente, são 

removidos do RNA antes da transcrição. 

GÓES & OLIVEIRA (2014) esclarecem que “o DNA é formado pela ligação 

sequencial de moléculas denominadas nucleotídeos. Estes são constituídos por três 

componentes: a molécula de fosfato, a molécula de açúcar, denominada 

desoxirribose, e a base nitrogenada”, conforme ilustrado na Figura 6. 

 Cada molécula de DNA é formada por milhões de unidades químicas 

chamadas “bases nitrogenadas”. Existem apenas quatro bases químicas diferentes 

no DNA (adenina, timina, citosina e guanina), que podem ser agrupadas de várias 

maneiras, determinando, assim, o tipo de mensagem a ser enviada 

(MIGLIAVACCA, 2020). 

 As bases nitrogenadas presente no DNA se repetem milhões ou bilhões de 

vezes em um genoma. Cerca de 3 bilhões de pares de bases são encontradas no 

genoma humano (ORNL, 2009). 

 Os nucleotídeos ficam alocados no DNA em arranjos diferenciados, 

modificando, desta forma, uma molécula da outra. A ordem da sequência é dada 

pelas bases nitrogenadas, uma vez que as moléculas de fosfato e açúcar não se 

alteram (GÓES & OLIVEIRA, 2014). 
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Figura 6. O nucleotídeo é formado por uma molécula de fosfato, o açúcar desoxirribose e 
uma base nitrogenada, a qual pode ser do tipo adenina, guanina, citosina ou timina. 

 

Fonte: GÓES & OLIVEIRA (2014). 

 Na dupla hélice do DNA, cada base sempre se liga com um parceiro 

específico, adenina com timina e citosina com guanina, formando "pares de bases". 

O National Institutes of Health – NIH (2020), explica que as moléculas de DNA são 

copiadas quando ocorre a divisão das células, utilizando esse emparelhamento 

como base. Além disso, o emparelhamento também é a base dos métodos pelos 

quais a maioria dos experimentos de sequenciamento de DNA são realizados.  

 A maioria das doenças tem origem em nossos genes. Desta forma, cada vez 

mais os estudos vêm sendo desenvolvidos para isolar estes genes. Um gene que 

possui uma alteração tem a codificação da sua proteína modificada também 

(BARBOSA NETO & BRAZ, 2005). 

Dentro deste contexto, se faz necessário entender a diferença entre fenótipo 

e genótipo, conceitos muito utilizados em genética. O termo fenótipo designa o 

conjunto de todas as características (morfológicas, clínicas e bioquímicas) 

observáveis de um indivíduo. Sendo o genótipo à constituição genética deste 

indivíduo, é determinado pelo conjunto de cromossomos que ele herdou de seus 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/conceitos-basicos-genetica.htm
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pais. O fenótipo é consequência da constituição genética formadora do organismo, 

ou seja, do genótipo (COC, 2019). 

 BARBOSA NETO & BRAZ (2005) esclarecem que tais variantes podem ser 

herdadas, quando são trazidas no DNA de células reprodutoras ou adquiridas, 

quando ocorre mudança no DNA durante a vida de uma pessoa. 

 As células são capazes de retificar erros que possam vir a ocorrer durante a 

divisão celular, contudo, se houver uma falha no procedimento de reparo do DNA, 

células alteradas são copiadas, permitindo que a variante possa passar de geração 

para geração (BARBOSA NETO & BRAZ, 2005). 

A variabilidade genética que os organismos de uma espécie apresentam 

corresponde às diferenças na composição dos seus genes, diferenças essas que 

determinam também variações em seus fenótipos.  

 As variantes podem ser classificadas como somática e germinativa e, ainda, 

pode ser gênica ou cromossômica. 

As variantes somáticas são aquelas que ocorrem em células responsáveis 

pela formação de tecidos e órgãos e, portanto, normalmente, não são 

transmitidas. As germinativas, por sua vez, ocorrem em células que 

originam gametas, sendo, portanto, variantes que podem ser transmitidas à 

geração seguinte. As variantes gênicas são aquelas em que as alterações 

ocorrem nos genes, e as cromossômicas são aquelas em que ocorrem 

alterações em partes inteiras de cromossomos (SANTOS, 2020). 

 Adentrando nas variantes gênicas, estas podem ser classificadas em 

pontuais, por inserção e deleção. Na variante pontual ocorre a troca de uma base 

por outra. As variantes pontuais podem ser classificadas em 

silenciosas, missense e nonsense. 

As silenciosas são aquelas em que uma base é alterada, mas não afetam o 

aminoácido a ser produzido, ou seja, o código sofre alteração, porém, a 

proteína codificada é a mesma. Já nas vaiantes missense, o aminoácido da 

proteína é alterado, sendo produzido um diferente. A variante nonsense, por 

sua vez, é aquela em que é produzido um códon de terminação, impedindo 

que a proteína seja produzida integralmente (SANTOS, 2020). 

https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/genes.htm
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SANTOS (2020) descreve que as variações por inserção ocorrem quando 

pares de bases extras são inseridos em um novo lugar no DNA. Nas variações por 

deleções, um trecho de DNA é perdido ou deletado, o que causa alterações na 

composição da proteína. 

 Testes genéticos que examinam o DNA em busca de variantes que indiquem 

uma doença específica é um artifício que está sendo, cada vez mais, utilizado.  

Existe uma variedade de testes genéticos com intuitos diferentes: alguns identificam 

mudanças envolvendo todo o cromossomo, outros examinam pedaços curtos de 

DNA marcadores (dentro ou próximos aos genes) e, ainda, há aqueles que 

procuram por produtos proteicos dos genes (BARBOSA NETO & BRAZ, 2005). 

 As sequências de DNA geradas em centenas de projetos genomas fornecem 

aos cientistas a capacidade de entender como um organismo constrói, opera, 

mantém e reproduz a si mesmo enquanto responde a várias condições ambientais. 

2.2.2 Etapas do Mapeamento Genético 

 Submeter a uma testagem genética significa examinar o DNA de uma pessoa 

em busca de informações únicas, tendo a possibilidade de identificar variantes que 

anunciem uma doença ou desordem química (BARBOSA NETO & BRAZ, 2005).  

 Analisar geneticamente doenças monogênicas ou multifatoriais, raras ou 

comuns, possibilita compreender os processos envolvidos na expressão gênica e a 

relação dos genótipos e fenótipos observados em pacientes (TURCHETTO-ZOLET 

et al., 2017). 

 A partir dos avanços tecnológicos, um grande número de empresas que 

lideram a revolução genética passou a oferecer este tipo de serviço para a 

população. O procedimento para a realização do mapeamento genético, geralmente, 

é dividido em 5 etapas, descritas a seguir.  
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1. Coleta da amostra 

 

 O cliente contrata o serviço e recebe pelos correios um kit para coletar a 

amostra do material. 

 Todo o processo inicia com uma simples coleta de material, que normalmente 

consiste numa amostra de líquido corporal ou tecido, geralmente sendo saliva ou 

células internas da bochecha (ONCOGUIA, 2015). 

 

2. Preparo de biblioteca de sequenciamento 

 

 A amostra é enviada a um laboratório especializado em sequenciamento 

genético, onde ocorre a preparação da amostra para uma forma que seja compatível 

com o sistema de sequenciamento.  

Basicamente o DNA presente nas células é isolado e examinado em busca de 

padrões únicos. A molécula de DNA é adiciona a reagentes químicos, que se ligam 

a especificadamente a cada uma das bases nitrogenadas na região dos genes, que 

é ampliada para facilitar o sequenciamento. 

 

3. Sequenciamento do DNA  

 

 A amostra de DNA é colocada no equipamento denominado por 

sequenciadores de DNA, onde ocorre a leitura base a base. Essa leitura é 

comparada com um sequenciamento de referência para identificar padrões 

característicos nas bases químicas que constituem o DNA, conhecidos como 

marcadores. 

 Nesta fase, chips de genotipagem de alta densidade, contendo dezenas de 

milhares de marcadores SNPs (polimorfismos de nucleotídeo único – single 

nucleotide polymorphism) são capazes de fazer a leitura de dezenas de milhares e 

até centenas de milhares de marcadores em um único ensaio (CAETANO, 2009). 

Os marcadores de DNA, por si só, não identificam o gene responsável por 

doenças, mas eles podem estimar onde o gene está no cromossomo. 
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 Uma vez encontrada uma ligação entre o gene mutante e um marcador, são 

feitos testes adicionais utilizando-se mais marcadores do mesmo cromossomo com 

o objetivo de estabelecer a ligação com alto grau de confiança (CHAMBERS & 

MACAVOY, 2000). 

 Os SNPs são um tipo de marcadores atrativos para análise genética, já que 

estão presentes em praticamente qualquer região do genoma ou em qualquer 

sequência de interesse (REGITANO & VENERONI, 2009). 

 Unidos a fatores ambientais, os SNPs são capazes de influenciar de maneira 

muito importante no fenótipo de doenças. Sendo assim, estabelecer uma correlação 

genótipo-fenótipo, demonstrando a ligação destes fatores sobre o fenótipo de um 

paciente, se apresenta como uma ferramenta útil no diagnóstico molecular 

(TURCHETTO-ZOLET et al., 2017). 

SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms) podem ser originados de 

alterações pontuais no DNA como as transições e transversões. As 

transições ocorrem entre trocas de bases purínicas (A/G) ou entre bases 

pirimidínicas (C/T); as transversões, onde há a troca entre bases purínicas 

por pirimidínicas (A/T, G/C, T/A e C/G) (TURCHETTO-ZOLET et. al., 2017). 

 

 CAETANO (2009) afirma que “a terceirização do serviço de genotipagem de 

uma amostra com o chip de DNA elimina a necessidade de investimentos em 

equipamentos especializados e também de mão-de-obra para a geração dos dados 

moleculares”.  

 

4. Análise de dados 

 Quando o sequenciamento é concluído, se faz necessária uma análise de 

bioinformática para tratar os dados gerados pelo sequenciador e detectar variantes 

de DNA.  

 Esse processo é realizado a partir da chamada de bases, alinhamento dos 

reads2 ao genoma de referência e, por fim, da chamada e anotações das variantes. 

                                            
2
 “Resultado obtido após o sequenciamento de genomas por sequenciadores de alto 

desempenho. Corresponde a uma pequena sequência de poucos pares de base”.(PEREIRA, 2014). 
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 A empresa então recebe os resultados da análise e compara-os com uma 

base de dados que relaciona variantes às doenças, habilidades físicas e história 

genealógica. 

 As ferramentas de bioinformática, baseadas em uma sequência de instruções 

computacionais (composto por um algoritmo de inteligência artificial), são capazes 

de analisar e manipular os dados de forma precisa e eficiente. 

5. Relatório 

 O cliente recebe suas informações genéticas por meio de um relatório on-line 

mediante a um perfil específico (personalizado e privado). 

2.2.3 Tipos de Sequenciamento Genético 

 As pesquisas biológicas tomaram um novo rumo após a descrição da 

estrutura da molécula de DNA, em 1953, e após os avanços significativos que 

ocorreram no final da década de 70, com o surgimento das primeiras metodologias 

para amplificação e sequenciamento de DNA (TURCHETTO-ZOLET et al., 2017). 

 A seguir, na Figura 7, está representada uma linha do tempo em relação aos 

avanços das tecnologias de sequenciamento de DNA e as principais contribuições 

de metodologias para o desenvolvimento dos sequenciamentos de DNA.
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Figura 7. Tecnologias de sequenciamento de DNA. 

 

Fonte: TURCHETTO-ZOLET et al. (2017).
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 As primeiras tecnologias se restringiam a estudar pequenos fragmentos de 

DNA ou poucos genes. Porém, com o aumento do conhecimento químico sobre os 

nucleotídeos e ácidos nucleicos, a evolução da genômica teve um salto, ocorrendo, 

assim, uma mudança de paradigmas e refletindo no desenvolvimento de técnicas 

inovadoras para o sequenciamento de DNA em larga escala (TURCHETTO-ZOLET 

et al., 2017). 

 Com a evolução rápida de tais tecnologias, saímos da escala de 

sequenciamento manual de poucos kilobases para o sequenciamento maciço e 

paralelo de genomas inteiros (FIETTO & MACIEL, 2015). 

Tecnologias de Primeira Geração  

 A era de sequenciamento de primeira geração, também conhecida como 

“sequenciamento clássico”, teve origem em 1977, e foram representadas pelas  

técnicas desenvolvidas por Sanger et al. (terminação de cadeia com 

dideoxinucleotídeos) e Maxam & Gilbert (métodos de degradação química) 

(KREMER, 2019a). 

 KREMER (2019a) relata que, antes deste marco histórico, “o sequenciamento 

de nucleotídeos era praticamente restrito a análises de sequências de RNA com 

técnicas de degradação química, em processos que eram pouco escaláveis e 

extremamente demorados”. 

 Método de Maxam–Gilbert 

 

 A técnica de sequenciamento descrita em 1977, por Allan Maxame Walter 

Gilbert, utiliza marcação do DNA alvo a ser sequenciado com fósforo radioativo 

(P32).  

 FIETTO & MACIEL (2015) relatam que “o P32 ligasse ao dATP, formando 

P32-dATP, que se incorpora ao DNA a ser sequenciado, podendo ocorrer tanto nas 

extremidades 3’ e 5’. Além disso, a quebra das pontes de hidrogênio da fita dupla de 

DNA ocorre pela adição de dimetil sulfato e aquecimento a 90º C”. 

 CASTELÃO (2017) demostra as etapas que compõem este método. De 

acordo com a Figura 8, a primeira etapa dessa metodologia consiste na “preparação 
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de amostra”, onde se adiciona um fosfato radioativo numa das extremidades após a 

separação da dupla fita do DNA. Em seguida, ocorre a “eletroforese”, ou seja, a 

clivagem do DNA – o DNA marcado é colocado em quatro tubos, através da 

utilização de compostos químicos, em posições específicas (antes dos “G”s, antes 

de G ou A, antes de C ou T e antes dos “C”s).  

 Logo em seguida é realizada a etapa da “autoradiografia”, que identifica a 

sequência de nucleotídeos do DNA aplicando o produto das quatro reações em 

canaletas diferentes do gel de poliacrilamida de alta porcentagem, para diferenciar 

os tamanhos dos fragmentos.  

 Por último, é feita a leitura da sequência. Os fragmentos são visualizados por 

meio da etiqueta radioativa. Sendo recomendado que o perfil de bandas coletado 

seja lido uma a uma, de baixo para cima, reproduzindo os nucleotídeos.  

 FIETTO & MACIEL (2015) mostra que “um detalhe importante é que quando 

uma banda aparece em G/A e ao mesmo tempo só em G, corresponde ao 

nucleotídeo da posição que é o G. Caso a banda seja observada apenas em G/A, 

então o nucleotídeo da respectiva posição é o A. O mesmo raciocínio segue para 

C/T e T”. 

Figura 8. Metodologia de sequenciamento proposta por Maxam-Gilbert. 

 

Fonte: FIETTO & MACIEL (2015). 
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 Esta metodologia, embora baseada em princípios muito simples, podendo ser 

realizada diretamente a partir do DNA isolado e fragmentado, apresenta alguns 

impasses que levaram a inutilização da técnica. Além de ser um processo 

demorado, o uso de moléculas radioativas e a dificuldade de se escalar contribuíram 

diretamente para a ocorrência deste fato (CASTELÃO, 2017). 

 Método de Sanger 

 A técnica de sequenciamento desenvolvida por Sanger, em 1977, também 

conhecida como “método de terminação da reação em cadeia”, se diferencia da 

metodologia de Maxam–Gilbert, por marcar os fragmentos de DNA sintetizados a 

partir da fita molde. No entanto, também utiliza marcação radioativa (FIETTO & 

MACIEL, 2015). 

 Estabelecer radioativamente alguns dos desoxinucleotídeos livres em solução 

ou ainda o primeiro desoxinucleotídeo do primer com P32 ou S35, é a base da 

técnica utilizada por Sanger (FIETTO & MACIEL, 2015). 

 O uso da técnica de Reação em Cadeia da Polimerase (PCR), na 

metodologia de sequenciamento de Sanger, permitiu a síntese de novos fragmentos 

de DNA a partir da fita molde, que corresponde à síntese in vitro de uma fita de DNA 

complementar a um DNA molde.  

 A partir da PCR, diferentes cópias de um fragmento são geradas a partir da 

junção de nucleotídeos isolados (deoxinucleotídeotrifosfatados - dNTPs) em ciclos 

de desnaturação, anelamento e extensão (KREMER, 2019a). 

No método de Sanger alguns desses nucleotídeos possuem uma hidroxila a 

menos, sendo denominados “ddNTPs” (dideoxinucleotídeostrifosfatados). A 

ausência desta hidroxila, que nos dNTPs está localizada no carbono 3', 

impede que o processo de extensão da cadeia de DNA continue após a 

incorporação de um ddNTP, resultando assim na interrupção da reação. 

Entretanto, como os ddNTPs são menos abundantes que os dNTPs, 

diferentes tamanhos de fragmentos são produzidos (KREMER, 2019a). 

 Vários ciclos de PCR acontecem para que amostras dos respectivos tubos, 

contendo especificamente seus respectivos ddNTPs, sejam aplicadas em canaletas 

individualizadas do gel de acrilamida (FIETTO  & MACIEL, 2015). 

https://bitesizebio.com/36696/maxam-gilbert-sequencing/
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 Após a realização da eletroforese, o perfil de bandas é lido de baixo pra cima, 

como descrito na Figura 9, para que seja determinada a correta sequência da 

molécula de DNA em sua fita complementar, logo o reverso complementar também 

poderá ser definido. 

Figura 9. Sequenciamento pelo método de Sanger. 

 

Fonte: FIETTO & MACIEL (2015). 

 

 Sanger adaptou o processo de sequenciamento proposto por Maxam-Gilbert, 

incorporando os reagentes padrões para uma técnica de PCR, com a adição em 

tubos isolados dos respectivos didesoxinucleotídeo (ddNTP). Esta mudança levou a 

redução de etapas, facilitando o processo e o tornando mais rápido (FIETTO & 

MACIEL, 2015). 

 

 Sequenciamento de Sanger capilar 

 

  KREMER (2019a), descreve as transformações, de melhoria, que ocorrem ao 

longo dos anos do método de Sanger. Uma delas foi a utilização de fluoróforos para 

marcação dos ddNTPs, em vez de usar ddNTP radioativo. Os ddNTPs têm uma 
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molécula de corante fluorescente, sendo assim, mais corantes diferentes são usados 

para os diferentes dNTPs. Isso permite conduzir a reação em um tubo, em vez de ter 

que fazer quatro reações separadas. 

 Outro ponto de aperfeiçoamento do método foi o emprego da técnica 

eletroforese capilar, onde os fragmentos gerados durante a reação do 

sequenciamento são corridas em capilares (dutos muitíssimo finos), permitindo a 

automatização da análise dos fragmentos por detectores eletrônicos (KREMER, 

2019a). 

 Logo nos anos 80, os primeiros sequenciadores automáticos foram 

desenvolvidos, e na década seguinte já começaram a ser utilizados para o 

desenvolvimento do projeto genoma. KREMER (2019a) afirma que “as versões 

utilizadas para esta finalidade tinham suporte para até 96 amostras por vez, sendo 

cada fragmento sequenciado com um tamanho de aproximadamente 1 Kb”. 

 No entanto, eram necessárias centenas, e às vezes milhares, de rodadas 

para que fosse possível sequenciar um genoma completo, mesmo no caso de 

organismos microbianos, tornando este recurso extremamente caro. 

 Apesar de ainda hoje a técnica de Sanger ser aplicada para conseguir leituras 

de pequenos fragmentos (com comprimentos de até, aproximadamente, 1,000bp) e 

com alta precisão (SHENDURE & JI, 2008), a demanda por métodos com menor 

custo e maior taxa de transferência motivou o desenvolvimento de novas 

tecnologias. 

Tecnologias de Segunda Geração  

 Com a publicação do projeto de genoma humano (VENTER 2001), houve um 

novo salto no que se refere as tecnologias de sequenciamento, resultando no 

surgimento dos “sequenciadores de segunda geração”. A segunda geração de 

plataformas de sequenciamento de DNA foi a primeira a ser chamada Next 

Generation Sequencing (NGS) e começaram a ser comercializadas em 2005. 

 Apesar de existirem várias plataformas de sequenciadores de NGS, todas se 

baseiam no processamento paralelo massivo de fragmentos de DNA. Tais 

tecnologias têm a capacidade de ler até bilhões de fragmentos ao mesmo tempo, 

https://www.sinonimos.com.br/muitissimo/
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taxa extremamente superior a atingida pelos sequenciadores de primeira geração 

(sequenciador de eletroforese), que processa no máximo 96 fragmentos por vez 

(HORODESKY, 2014). 

 Plataforma Roche 454  

 A plataforma de sequenciamento Roche foi a primeira plataforma de alto 

rendimento no mercado (sequenciador 454 GS20), sendo introduzida em 2005, 

instituindo o marco inicial, de fato, da era do sequenciamento de nova 

geração (MORENO, 2013). 

 O sequenciamento é dividido em três etapas: preparo da amostra, PCR em 

emulsão e sequenciamento. O DNA é fragmentado aleatoriamente e ligado a 

adaptadores, em suas extremidades, permitindo que fragmentos ligados a estes 

adaptadores possam ser separados, caracterizando assim a biblioteca, conforme 

ilustrado na Figura 10 (A - verde e B - vermelho).  
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Figura 10. Esquema do processo de sequenciamento usando uma plataforma 
Roche 454. 

 

Fonte: FIETTO & MACIEL (2015). 

 Em seguida, os fragmentos da biblioteca são ligados às microesferas 

magnéticas por meio do pareamento do adaptador B, por intermédio de sequências 

curtas complementares a este adaptador presente na superfície da microesfera. 

Apenas um único tipo de fragmento se liga a uma determinada microesfera. As 

microesferas são então capturadas individualmente em gotículas oleosas, onde a 

PCR em emulsão deverá ocorrer. Milhares de cópias do fragmento alvo são então 

produzidas nessa fase, no interior destas gotículas.  

 Por último, as microesferas ligadas às sequências alvo de fita simples são 

capturadas individualmente em poços no suporte de sequenciamento, onde são 

fornecidos os reagentes para a reação de pirossequenciamento. Cada nucleotídeo 

incorporado, em cada um dos poços da placa de sequenciamento, liberará um 
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pirofosfato que será convertido em luz e, consequentemente, registrado na forma de 

pirograma. E assim, estes pirogramas são decodificados por softwares 

especializados, resultando numa sequência de nucleotídeos única, representando 

cada bead (microesfera) na placa. 

 Em resumo, pode-se dizer que esta técnica baseia-se na detecção de fótons 

de luz produzidos em quantidade proporcional ao número de nucleotídeos 

incorporados a cadeia de DNA nascente (RONAGHI, 2001; MARDIS, 2008).  

 Apesar da tecnologia trazida pelo sequenciamento Roche ter sido facilitadora 

na época e ter sido muito utilizada até meados de 2007, o aparelho 454 apresentava 

uma taxa alta de erros no sequenciamento e acabou sendo rapidamente substituído 

por outros tipos de sequenciadores. 

 Além disso, em casos onde ocorrem sequências homopolimérica, a 

intensidade do sinal é proporcional ao número de repetições, e esta relação não é 

linear, mas sim logarítmica. Em virtude de limitações dos sensores, ocorre uma 

dificuldade de inferir o número de bases em regiões deste tipo, resultando em 

artefatos de inserções e deleções (KREMER, 2019a). 

 Plataforma Illumina 

 A plataforma Illumina se baseia na metodologia proposta por TURCATTI et al. 

(2008) e colaboradores (SHENDURE & JI, 2008), a partir da união de esforços de 

quatro companhias: Solexa, LynxTherapeutics, Manteia Predictive Medicine e 

Illumina. 

 Seu sequenciamento parte do mesmo princípio da metodologia proposta por 

Sanger, como pode ser observado na Figura 11. A síntese ocorre pela enzima de 

DNA polimerase e de nucleotídeos terminadores marcados com diferentes 

fluoróforos. É lançada a fluorescência após a incorporação de cada nucleotídeo, 

compilando como imagem e, por fim, através de uma decodificação destas imagens, 

tem-se a sequência de interesse. O aspecto que diferencia tal tecnologia é o fato da 

execução do processo de clonagem dos fragmentos in vitro ser realizada em uma 

plataforma sólida de vidro, PCR de fase sólida (FIETTO & MACIEL, 2015). 
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Figura 11. Princípio da técnica Illumina. 

 

Fonte: FIETTO & MACIEL (2015). 

 Primeiramente, como ocorre em toda técnica de sequenciamento de segunda 

geração, é necessário realizar o processo de preparo de biblioteca, iniciando com a 

fragmentação de forma aleatória do DNA, seguido da ligação de adaptadores, nas 

duas extremidades. 

 Tais fragmentos são colocados em uma placa de vidro por meio de 

pareamento dos adaptadores com fragmentos de DNA complementares presentes 

na sua superfície. Então, etapas de amplificação são realizadas gerando 

aglomerados de moléculas contendo a mesma sequência, chamados clusters 

(KREMER, 2019a). 

 Estes clusters são compostos por fragmentos de fita simples, que são usados 

como modelo por uma enzima DNA polimerase no processo de sequenciamento. 

 A reação que ocorre do sequenciamento é dada em ciclos, sendo que, em 

cada ciclo, é incluída uma base diferente pelo equipamento. Na incorporação da 
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base pela DNA polimerase, um fluoróforo é liberado, gerando um sinal, que será 

captado por um sensor que realizará a leitura e a interpretação dos possíveis 

nucleotídeos que compõem a cadeia (KREMER, 2019a). 

 A leitura é feita sequencialmente, o que possibilita a montagem completa da 

sequência de cada um dos conjuntos de moléculas contendo a mesma sequência 

(clusters) que foram gerados (PINTO & KREMER, 2016). 

 O sequenciamento Illumina domina, aproximadamente, 75% do mercado de 

sequenciamento de DNA, sendo o mais amplamente utilizado no mundo, 

atualmente. E isso se reflete pela diversidade de ferramentas, pelo empenho na 

constante otimização desta tecnologia e, principalmente, devido à sua alta acurácia, 

visto que possibilita grandes sequenciamentos com alta precisão (TURCHETTO-

ZOLET et al., 2017). 

 Esta metodologia de sequenciamento foi implementada em cerca de seis 

equipamentos diferentes, cobrindo tamanhos variados de leitura e capacidade 

de geração de dados (KREMER, 2019a). 

 Plataforma SOLiD 

 O Sequenciamento por Ligação e Detecção de Oligonucleotídeo (SOLID) é 

uma plataforma de sequenciamento distribuída pela Applied Bio Systems (ABI). A 

metodologia utilizada tem como base a enzima ligase para detecção das bases 

presentes em cada fragmento de DNA, diferente das metodologias utilizadas pela 

Roche e SOLID, que se baseiam em DNA polimerase (KREMER, 2019). 

 O primeiro sequenciador foi comercializado no final de 2007, mas só foi 

amplamente utilizado em 2008 e 2009 (FIETTO & MACIEL, 2015). 

 O processo de preparo da biblioteca a ser sequenciada inicia com a 

fragmentação do DNA, seleção dos fragmentos de tamanho apropriados e ligação 

de adaptadores, como pode ser visto na Figura 12. Esse processo pode ser de tags 

únicas (os fragmentos são ligados diretamente aos adaptadores universais P1e P2) 

ou de tags duplas – “mate-pair” (gera fragmentos maiores, que variam de 1 a 10 kb, 

e também tem os adaptadores P1 e P2 ligados nas extremidades). Esta última 

possui um adaptador interno que tem a função de unir os dois fragmentos a serem 

https://seekingalpha.com/instablog/127148-michael-michaud/3643956-illumina-is-dominating-the-genome-sequencing-market
https://seekingalpha.com/instablog/127148-michael-michaud/3643956-illumina-is-dominating-the-genome-sequencing-market
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sequenciados, e são ideais para sequenciamento de regiões mais afastada do 

genoma (FIETTO & MACIEL, 2015). 

Figura 12. Tipos de bibliotecas sequenciáveis pela técnica de SOLiD. 

 

Fonte: FIETTO & MACIEL (2015). 

 Os fragmentos são então ligados à beads3, realizando um processo de ePCR. 

Em seguida, ocorre o sequenciamento, sendo este baseado na hibridização de 

sondas contendo duas bases conhecidas e seis degeneradas (KREMER, 2019a). 

 Nos casos onde há hibridização das primeiras bases, uma enzima ligase 

incorpora as cinco primeiras bases da sonda ao fragmento que está sendo ampliado, 

e elimina as últimas três. Este processo de clivagem resulta na liberação de um 

fluoróforo, onde se detecta por um laser (KREMER, 2019a). 

 A cor emitida pelo fluoróforo varia de acordo com o tipo de divergência entre 

as duas bases, conforme observado na Figura 13. 

 

                                            
3
 São nanoesferas utilizadas para a detecção de um SNP. Estas nanoesferas possuem 

sequências que pareiam com as sequências adaptadoras de referência, apenas uma sequência liga-
se a cada bead (MARTINS, 2013). 
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Figura 13. Código de cores utilizado pela plataforma SOLiD. 

 

Fonte: KREMER (2019a). 

 A maior vantagem do sequenciamento SOLiD é a grande precisão das bases 

nucleotídicas sequenciadas, devido ao sistema de sequenciamento de duas bases, 

porém também requer um tempo de corrida muito longo (TURCHETTO-ZOLET et 

al., 2017). 

 Esta plataforma apresenta uma alta capacidade de geração de dados(100 

Gb), mas o tamanho curto de leituras torna bem complicado o processo de 

montagem de genomas. Um outro ponto negativo é que o formato usado para 

armazenar os dados não é o padrão suportado pela maioria das ferramentas de 

bioinformática (KREMER, 2019a). 

 Plataforma IonTorrent 

 A tecnologia IonTorrent, também distribuída pela Life Technologies, foi 

lançada no ano de 2010, utilizando como base o sequenciamento em semi-condutor 

(KREMER, 2019a). 

 KREMER (2019a) detalha as etapas de preparação do DNA dessa 

plataforma, que ocorre com a fragmentação do DNA e ligação de adaptadores. 
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Acontece a ligação dos fragmentos aos beads e amplificados em uma reação de 

ePCR. E, assim, a biblioteca é “carregada” no chip de sequenciamento.  

 Em seguida, a partir de um chip, que possui em sua superfície micro sensores 

de pH, ocorre o processo de sequenciamento. E, o processo de amplificação do 

DNA é efetuado a partir da liberação de íons H+, na etapa de incorporação de base. 

 O sensor detecta os íons H+ liberados quando ocorrem reações de 

incorporação de bases pela DNA polimerase, todas as vezes que uma base é 

adicionada pelo equipamento no interior do chip, a cada ciclo do sequenciador. 

 No entanto, apesar de possuir uma precisão superior ao 454-Roche, o erro 

ainda é acentuado, em regiões homopoliméricas (mesma sequência de bases), 

como acontece também na plataforma 454, onde há um crescimento na intensidade 

do sinal detectado. Assim, quando ocorrem muitas repetições de uma mesma base 

em algumas regiões pode resultar em erros de sequenciamento. 

Terceira geração (long reads) 

 Com a evolução das tecnologias de sequenciamento, novos métodos de 

decodificação de DNA foram desenvolvidos, surgindo plataformas que sustentam 

leituras longas (long-reads). 

 Buscando uma alta precisão dos dados e leituras potencialmente longas, 

tais metodologias utilizam abordagens como Single Molecule Real Time (SMRT), 

onde não há necessidade das etapas de amplificação por PCR (ZHANG et al., 

2011). 

 PacBio 

 A Pacific Biosciences lançou a plataforma em 2009, utilizando uma tecnologia 

SMRT. A plataforma SMRT utiliza uma abordagem diferenciada de sequenciamento, 

exigindo quantidades mínimas de reagentes e preparo de amostra, proporcionando 

resultado rápido, já que não possui etapas de lavagem entre a incorporação de cada 

nucleotídeo marcado (LOPES, 2019). 
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 Outro ponto interessante desta metodologia é a não necessidade de pré-

amplificação das amostras para enriquecimento das bibliotecas de DNA. E, uma vez 

que esta tecnologia se baseia na alta processividade da DNA polimerase, o SMRT 

tem os maiores tamanhos de reads entre as tecnologias de sequenciamento atuais 

(SCHADT et al., 2010). 

 Após a fragmentação do DNA, o processo ocorre unindo os fragmentos das 

extremidades de ambas as fitas, formando uma única fita circular com auto-

pareamento. É possível que um mesmo fragmento de DNA seja lido na íntegra nas 

duas fitas, gerando uma única leitura que possui as sequências de cada fragmento 

espaçadas pelos adaptadores. Tais leituras são denominadas Clusters of Circular 

Consensus (CCS) (KREMER, 2019a). 

 Já o processo de sequenciamento é realizado em nano-poços, sendo em 

cada um fixada uma enzima DNA polimerase. A cada ciclo, uma base diferente é 

incluída pelo equipamento e, quando há essa incorporação de bases, um fluoróforo 

é liberado. Sensores detectam em tempo real a reação da enzima, bem como a 

velocidade com a qual realiza a incorporação (KREMER, 2019a). 

 Essa tecnologia possui alguns pontos que a tornam muito interessante, como 

a possibilidade da observação em tempo real da síntese de DNA através da enzima 

DNA polimerase, fornecer alta precisão, além de possuir uma faixa de leitura 

superior a qualquer outra tecnologia (uma média de aproximadamente 8000 pares 

de bases), trazendo maior rapidez a todo o processo (PINTO & KREMER, 2016). 

 Oxford Nanopore 

 Em 2012, a primeira plataforma de sequenciamento com nanoporos foi 

anunciada pela Oxford Nanopore, baseado na detecção da sequência de DNA a 

partir da análise de um sinal elétrico gerado pela passagem de cada fragmento por 

um poro proteico, localizado em uma camada condutor (KREMER, 2019a). 

 O processo de sequenciamento ocorre com a leitura a cada cinco bases, e a 

assinatura elétrica detectada é usada para a inferência das bases presentes 

(KREMER, 2019a). 
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 O GridION e o MinION foram as duas principais versões de sequenciadores 

lançadas que conseguiam unir a geração de grandes quantidades de dados e 

preparação simples de amostra, resultando em longos reads a um baixo custo 

(TURCHETTO-ZOLET et al., 2017). 

 O princípio básico do método de sequenciamento da Oxford Nanopore não 

requer nenhum tipo de marcação fluorescente, o que reduz os custos e aumenta sua 

velocidade. 

 O grande diferencial desta plataforma é trazer equipamentos com tamanho 

reduzido mas com capacidade de sequenciar fragmentos de DNA (com qualquer 

tamanho). Alguns exemplos são os MinION e GridION, onde o primeiro um 

dispositivo portátil e pequeno, sendo capaz de sequenciar 1 Gb de DNA, e o 

segundo possui um tamanho maior, voltado para sequenciamentos maiores, como 

grandes genes (EISENSTEIN, 2012). 

 Apesar de gerar uma grande quantidade de dados brutos, a acurácia ainda é 

baixa. No entanto, é possível aumentar essa precisão com a utilização de programas 

computacionais para a montagem de fragmentos longos, extraindo uma sequência 

consenso confiável quando uma cobertura de 16 vezes é aplicada (TURCHETTO-

ZOLET et al., 2017). 

2.3 TECNOLOGIAS 

O rápido crescimento de ferramentas genômicas, tais como matrizes de 

genotipagem de alelos de SNPs e sequenciamentos de DNA de alto desempenho 

(sequenciadores de nova geração), tem gerado grandes volumes de dados 

(KARCHIN, 2009). 

Para acompanhar tais desenvolvimentos, inovações tecnológicas se tornam 

essências no que tange a necessidade de utilizar ferramentas que permitam o 

tratamento dos dados biológicos gerados de maneira satisfatória, extraindo apenas 

aquilo que realmente é relevante. 

 À medida que, a análise de dados (Data Analytics) e os recursos de 

Inteligência Artificial (IA) se tornam mais difundidos e aplicados aos mais diversos 

segmentos, o poder analítico alcança um patamar surpreendente (ARBIT, 2018), 
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trazendo análises mais rápidas e eficientes, principalmente em ambientes 

complexos com múltiplas variáveis, possibilitando tomadas de decisões mais 

cirúrgicas. 

2.3.1 Inteligência Artificial 

 A Inteligência Artificial (IA) pode ser definida como uma área de pesquisa da 

ciência da computação que busca reproduzir, por meios computacionais, sistemas 

que são capazes de realizar tarefas que, normalmente, requerem inteligência 

humana (PONTES, 2011). 

 A Inteligência Artificial não se limita ao armazenamento e manipulação de 

dados. Toda a manipulação inclui também a aquisição, representação e utilização de 

conhecimento, que gera a capacidade de deduzir ou inferir novas informações 

(criando relacionamentos entre fatos e conceitos), partindo de conhecimento 

existente, e a utilização de métodos de representação e manipulação para resolver 

problemas complexos (SCHUTZER, 1987). 

A Inteligência Artificial possui múltiplas abordagens, mas o desenvolvimento 

no aprendizado de máquina e no aprendizado profundo vem ganhando atenção da 

comunidade científica, por estarem criando uma mudança de paradigma em 

diversos segmentos (ALAR, 2020).  

Usando diferentes algoritmos e estratégias de tomada de decisões e um 

grande volume de dados, sistemas de Inteligência Artificial são capazes de simular a 

capacidade humana de percepção de um problema, identificando seus componentes 

para, com isso, resolver problemas e propor (tomar) decisões.  

Muitos problemas, no que diz respeito à Biologia Molecular, podem ser 

tratados por técnicas de IA, principalmente as técnicas de Aprendizado de Máquina 

(AM), Redes Neurais Artificiais (RNAs), Máquinas de Vetores Suporte (MVS), 

Algoritmos de Agrupamento (AA), Algoritmos Genéticos (AGs), Árvores de Decisão 

(ADs), Raciocínio Baseado em Casos (RBC), K-vizinhos mais próximos (kNN), como 

mostra a Tabela 1.  

 

https://builtin.com/machine-learning
https://builtin.com/machine-learning
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Tabela 1. Biologia molecular e Inteligência artificial. 

Aplicação Técnicas de AM 

Reconhecimento de genes RNAs, ADs, SVMs, RBC, KNN 

Reconstrução de árvores filogenéticas AGs, AA Hierárquico 

Análise de dados de expressão gênica RNAs, SVMs, AA, ADs, KNN 

Previsão de estruturas de proteínas RNAs, SVMs, AGs 

Análise de interação entre genes Redes Booleanas e Bayesianas 

Montagem de fragmentos AGS 

Alinhamento de sequências AGS 

Fonte: SOUTO (2003). 

Muitas empresas se dedicam a desenvolver ferramentas de Inteligência 

Artificial capazes de integrar e processar dados genômicos. A Intel é uma instituição 

que entende que o trabalho da ciência genômica é fundamental para a compreensão 

da doença e a criação de ferramentas de diagnóstico e terapias seguras e eficazes 

(INTEL, 2020).  

Tecnologias de Inteligência Artificial desenvolvidas pela Intel estão 

solucionando problemas complexos, tornando os processos mais eficientes e 

criando novas realidades (INTEL, 2020). 

Assim, a Intel vem, por meio de suas tecnologias, unir esforços para acelerar 

a análise genômica e os benefícios que ela pode produzir. Na Tabela 2 estão 

descritas algumas das ferramentas de Inteligência Artificial da Intel que podem 

contribuir em diferentes estágios da análise de dados, bem como na aceleração de 

todo o processo. 
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Tabela 2. Resumo das principais ferramentas da Intel utilizadas para IA. 

Ferramentas  Funcionalidade 

 
Intel® Data Analytics 
Acceleration Library 

 
É uma biblioteca de blocos de construção 
algorítmicos otimizados para os estágios de análise 
de dados mais comumente associados à solução de 
problemas de Big Data. Essa ferramenta possibilita 
implementar algoritmos para análise de dados 
(mineração de dados) e modelagem de dados 
(treinamento e previsão).  
 

                                             
Intel® MathKernel 

Library 
 

                                                                                                                           
É uma biblioteca de rotinas matemáticas otimizadas 
para aplicações científicas, de engenharia e 
financeiras. A biblioteca possui interfaces C e Fortran 
para a maioria das rotinas. 
 

 
 
 

Tensor Flow 
 

 
É um sistema para criação e treinamento de redes 
neurais para detectar e decifrar padrões e 
correlações, análogo à forma como humanos 
aprendem e raciocinam. O Tensor Flow reúne uma 
série de modelos e algoritmos de machine learning e 
aprendizagem profunda (também conhecido como 
redes neurais). Ele usa o Python para fornecer uma 
API de front-end (o que aparece na tela) conveniente 
para criar aplicativos com a estrutura, enquanto 
executa esses aplicativos em  C++ de alto 
desempenho. 
 
 

 
PyTorch 

                                                                                                                   
É uma biblioteca de aprendizado de máquina 
baseada em Python voltado para uma plataforma de 
aprendizado de máquina profunda que oferece o 
máximo de flexibilidade e velocidade. 

 
Paddle Paddle 

 

 
Paddle Paddle (Parallel Distributed Deep Learning) é 
um framework de aprendizado profundo simples, 
eficiente e extensível. 
 

 
 
BigDL 

 

 
O BigDL pode escalar com eficiência para realizar 
análises de dados em "escala de Big Data", utilizando 
uma estrutura de processamento de dados distribuída 
extremamente rápida. 
 

 
Caffe 

 

                                                                                                                      
É útil para redes neurais convolucionais, redes 
neurais recorrentes e preceptrons multicamadas.  
 

https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/tools/data-analytics-acceleration-library/choose-download.html
https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/tools/data-analytics-acceleration-library/choose-download.html
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Intel® Threading 

Building Blocks (Intel® 
TBB) 

 

É uma biblioteca de modelos C ++ desenvolvida pela 
Intel para programação paralela em processadores 
com vários núcleos. A biblioteca gerencia e programa 
encadeamentos para executar essas tarefas. 
 

 
Intel® Distribution of 

OpenVINO 
 

 
É uma plataforma para que se possa criar soluções 
usando visão computacional. O OpenVino é baseado 
em CCN (Redes Convolucionais Neurais) e otimiza os 
algoritmos para funcionarem em processadores e 
soluções de hardware da Intel. 
 

Intel® AI Analytics 
Toolkit(Beta) Powered 

by one API 
 

Além de analisar grandes conjuntos de dados com 
recursos de computação disponíveis e fazer melhores 
previsões com mais rapidez usando os algoritmos de 
alta velocidade. 

Intel® one API Data 
Analytics Library(Beta) 

 

hospitalO conjunto de algoritmos de alta velocidade 
com funções de análise, funções matemáticas e 
funções de treinamento e previsão. 
 

Fonte: Adaptado INTEL (2020). 

 Intel® Data Analytics Acceleration Library 

 Essa ferramenta possibilita reduzir o tempo necessário para desenvolver 

aplicativos de ciência de dados de alto desempenho, possibilitando fazer melhores 

previsões com mais rapidez e analisar conjuntos de dados maiores com recursos de 

computação disponíveis. 

 A biblioteca de blocos de construção otimizados aborda todos os estágios do 

pipeline de análise de dados: pré-processamento, transformação, análise, 

modelagem, validação e tomada de decisão. 

 Tal recurso inclui aprendizado de máquina altamente otimizado e funções 

analíticas, bem como, simultaneamente, ingere dados e calcula os resultados para o 

melhor desempenho de rendimento. A Intel® DAAL fornece interfaces de 

programação de aplicativos para linguagens C ++,Java * e Python *. 

 Intel® MathKernel Library 

 Com essa biblioteca de computação matemática Intel® Math Kernel Library 

(Intel® MKL) é possível obter o máximo de desempenho de rotinas altamente 

https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/tools/data-analytics-acceleration-library/choose-download.html
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otimizadas e amplamente segmentadas. A biblioteca possui interfaces C e Fortran 

para a maioria das rotinas. 

 Apresenta funções matemáticas altamente otimizadas, segmentadas e 

vetorizadas que maximizam o desempenho em cada família de processadores. 

Acelerando as rotinas de processamento matemático, é possível aumentar o 

desempenho do aplicativo e reduzir o tempo de desenvolvimento. 

 A ferramenta permite acelerar as rotinas de processamento matemático com 

uma biblioteca que inclui álgebra linear, transformações rápidas de Fourier, 

estatísticas vetoriais, matemática vetorial e muito mais, aumentando o desempenho 

do aplicativo e reduza o tempo de desenvolvimento. 

 Popular Deep Learning Frameworks 

 São estruturas de aprendizado que permitem facilitar o processamento de 

redes neurais com bibliotecas pré-construídas e habilitadas para processamento 

paralelo. Fornecem dados à linguagem de programação de alto nível, para 

arquitetar, treinar e validar redes neurais profundas. 

❖ TensorFlow 

 TensorFlow é uma das estruturas de aprendizado profundo mais populares 

para aprendizado de máquina e aprendizado profundo, em grande escala. 

 Com base em Python, esta estrutura de aprendizado profundo foi projetada 

para implementação flexível e extensibilidade em redes neurais profundas 

modernas, permitindo treinar e deduzir modelos de aprendizado de máquina de alto 

desempenho e grande escala. 

 O TensorFlow permite que os desenvolvedores criem gráficos de fluxo de 

dados – estruturas que descrevem como os dados se movem em um gráfico ou uma 

série de nós de processamento. Cada nó no gráfico representa uma operação 

matemática e cada conexão ou borda entre os nós é uma matriz de dados ou um 

tensor multidimensional. 

 

https://www.tensorflow.org/
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❖ PyTorch 

 Este pacote baseado em Python fornece uma das implementações mais 

rápidas de redes neurais dinâmicas para atingir velocidade e flexibilidade, e 

representa um treinamento de aprendizado profundo e cargas de trabalho de 

inferência. 

 Geralmente é usado para aplicativos como visão computacional e 

processamento de linguagem natural. 

❖ PaddlePaddle 

 Esta estrutura Python de aprendizado profundo, e de código aberto, é 

conhecida por suas operações escaláveis e fáceis de usar. Esta estrutura popular 

fornece desempenho rápido, bem como uma grande coleção de ferramentas para 

ajudar os desenvolvedores de IA. 

❖ BigDL 

 É uma biblioteca de aprendizado profundo distribuída e escalonável de código 

aberto, que possibilita combinar o poder da IA e do big data. 

 Para facilitar a construção de aplicativos Spark e BigDL, um Analytics Zoo 

de alto nível é fornecido para análises de ponta a ponta + pipelines de IA. 

 O BigDL fornece suporte abrangente para aprendizado profundo, incluindo 

computação numérica (via Tensor ) e redes neurais de alto nível . 

❖ Caffe 

 Caffe é uma estrutura de aprendizado profundo, desenvolvida em C++ e 

CUDA* C ++ com wrappers Python e MATLAB. É útil para redes neurais 

convolucionais, redes neurais recorrentes e preceptrons multicamadas. Existem 

vários garfos do ramo principal do Caffe que suportam detecção e 

classificação, segmentação e compatibilidade com Spark, entre outros. 

 

 

https://github.com/intel-analytics/analytics-zoo
https://github.com/intel-analytics/analytics-zoo
https://github.com/intel-analytics/analytics-zoo
https://github.com/intel-analytics/BigDL/tree/master/spark/dl/src/main/scala/com/intel/analytics/bigdl/tensor
https://github.com/intel-analytics/BigDL/tree/master/spark/dl/src/main/scala/com/intel/analytics/bigdl/nn
http://caffe.berkeleyvision.org/
https://github.com/BVLC/caffe/tree/master
https://github.com/BVLC/caffe/tree/master
https://github.com/rbgirshick/py-faster-rcnn
https://github.com/rbgirshick/py-faster-rcnn
https://github.com/shelhamer/fcn.berkeleyvision.org
https://github.com/yahoo/CaffeOnSpark
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 Intel® Threading Building Blocks (Intel® TBB) 

 O Intel® Threading Building Blocks (Intel® TBB) é uma biblioteca C++ 

amplamente usada para programação paralela de memória compartilhada e 

computação heterogênea (programação de memória distribuída dentro de nós).  

 Os blocos de construção Intel® Threading (Intel® TBB) tornam o desempenho 

paralelo e a escalabilidade acessíveis aos desenvolvedores de software que estão 

escrevendo aplicativos baseados em tarefas e loops. Proporciona a criação de 

aplicativos robustos que abstraem os detalhes da plataforma e obtém um alto 

desempenho com o aumento da contagem de núcleos. 

 A biblioteca oferece uma ampla gama de recursos para programação 

paralela, que incluem algoritmos paralelos genéricos, contêineres simultâneos, um 

alocador de memória escalável, agendador de tarefas, e primitivas de sincronização 

de baixo nível. 

 Intel® DistributionofOpenVINO 

 Essa ferramenta permite visualizar as principais métricas de desempenho, 

como latência, taxa de transferência e contadores de desempenho para topologias 

de rede neural e suas camadas. Ele também simplifica a configuração para 

experimentos de inferência, incluindo calibração, verificação de precisão e detecção 

automática de configurações de desempenho ideais. 

 Com base em redes neurais convolucionais (CNN), o kit de ferramentas 

estende as cargas de trabalho e maximiza o desempenho. 

 As ferramentas do Open Vino permitem a realização de inferências de 

aprendizado profundo (deep learning), com os frameworks de inteligência artificial 

que são padrões de mercado como Tensorflow, caffe, entre outros. 

 Intel® AI Analytics Toolkit(Beta) Powered by oneAPI 

 Este kit oferece ferramentas e estruturas familiares do Python para acelerar a 

ciência de dados de ponta a ponta e processamentos analíticos. 
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 É possível obter aceleração de entrada para análise de dados e fluxos de 

trabalho de aprendizado de máquina com pacotes Python, implementar pipelines de 

ciência de dados e análise desde o pré-processamento até o aprendizado de 

máquina, bem como realizar análise de grandes conjuntos de dados com recursos 

de computação disponíveis, e realizar melhores previsões com mais rapidez usando 

os algoritmos de alta velocidade. 

 

 Intel® oneAPI Data Analytics Library(Beta) 

 Para aprendizado de máquina e ciência de dados, a velocidade 

computacional é a chave para o sucesso. A Intel oneAPI Data Analytics Library foi 

projetada para fornecer aos desenvolvedores as ferramentas certas para construir 

aplicativos de computação intensa, que são executados rapidamente. 

 Esse conjunto de ferramentas permite que os aplicativos analisem grandes 

conjuntos de dados, com recursos de computação disponíveis, façam melhores 

previsões com mais rapidez, otimizem a ingestão de dados e a computação 

algorítmica, simultaneamente. 

2.3.2 Data Analytics 

 Para MORAES (2020), especialista em Marketing da SML Brasil, “Analytics 

são um rol de técnicas e ferramentas de análise de dados, capazes de analisar um 

grande volume de informações de diferentes fontes (estruturadas ou não 

estruturadas), estudar os dados e desenhar padrões auxiliando na tomada de 

decisões”.  

 Uma vez que, os dados são coletados e classificados usando tais 

ferramentas, é possível explorar insights relevantes e aprofundar essas informações, 

gerando importantes conclusões (DURCEVIC, 2020). 

Esse tipo de ferramenta é crucial para processar grandes massas de dados 

genéticos, em busca de variantes associadas a doenças genéticas ou determinados 

fenótipos e compará-las com as mais variadas bases de dados genéticos existentes, 

a fim de identificar e priorizar as variantes nos genes relevantes ao quadro clínico 

(GENOMIKA, 2015).  

https://www.datapine.com/blog/author/sandra-durcevic/
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 MORAES (2020) expõe que as “aplicações de Analytics são capazes 

de descreverem, diagnosticarem, predizerem e, até mesmo, prescreverem quais 

ações podem ser tomadas”. 

Existem vários métodos de análise de dados, baseando-se no tipo de 

pesquisa a ser realizada. No entanto, independentemente do método a ser adotado, 

a preparação de dados é dita como o primeiro estágio da análise de dados, isso 

porque é a partir dela que se tenta converter dados brutos em algo com algum 

significado (BHATIA, 2018).  

O primeiro estágio contempla as etapas de validação e edição de dados. 

Para a etapa de validação dos dados, BHATIA (2018) esclarece que o “objetivo é 

verificar, na medida do possível, se a coleta de dados foi feita de acordo com os 

padrões pré-estabelecidos e sem viés”. 

Normalmente, grandes conjuntos de dados incluem erros.  Para se 

certificar de que não haja tais erros, o pesquisador deve 

realizar verificações de dados básicos, verificar se há algum que foge 

da normalidade e editar os dados brutos de pesquisa para identificar 

e limpar quaisquer pontos de dados que possam prejudicar a 

precisão dos resultados (BHATIA, 2018). 

Após essas etapas, os dados estão prontos para análise, e é possível o uso 

de métodos de análise de dados quantitativos, como análise preditiva, análise 

prescritiva, análise descritiva e análise diagnóstica, conforme demostrado na Figura 

14 (GOMES, 2018). 

https://blog.socialcops.com/academy/resources/4-data-checks-clean-data/
https://blog.socialcops.com/academy/resources/find-deal-outliers-data-set/
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Figura 14. Os 4 tipos de Analytics.

 

Fonte: MORAES (2020). 

● Análise preditiva 

 Pode ser vista como um tipo de análise que fornece projeções e prognósticos 

confiáveis e sólidos, a partir da observação de tendência, padrão ou evento em 

banco de dados analisados (GOMES, 2018). 

 É possível encontrar ferramentas de Business Intelligence (BI) que possuem 

opções de análise preditiva já implementadas em seus relatórios, que possibilitam 

fazer análises robustas e avançadas de forma automática (DURCEVIC, 2020). 

● Análise prescritiva 

 De acordo com a AQUARELA ANALYTICS (2018), “enquanto a análise 

preditiva se limita a dizer como provavelmente será o futuro, a análise prescritiva 

fornece subsídios para tomar decisões que irão alterar o futuro. Em outras palavras, 

o que deve ser feito para que o futuro desejado se realize”.  

 Este tipo de análise tem o objetivo de mostrar quais serão as possíveis 

consequências de cada ação tomada, auxiliando na escolha da estratégia mais 

adequada aos objetivos predeterminados. 

 

 

https://www.datapine.com/blog/author/sandra-durcevic/
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● Análise descritiva 

 PREVIDELLI (2020) afirma que, “geralmente, as análises descritivas são as 

primeiras manipulações realizadas em um estudo quantitativo e têm como principal 

objetivo resumir, sumarizar e explorar o comportamento dos dados”.  

 A análise descritiva fornece números absolutos, porém tais valores não são 

capazes de explicar a causa que originou os números (BHATIA, 2018). 

 Esta análise fornece uma compreensão completa, e em tempo real, dos 

acontecimentos, ou seja, é possível visualizar determinados cenários, com base em 

dados, buscando que as melhores decisões sejam tomadas e as ações sejam 

postas em prática (GOMES, 2018). 

● Análise diagnóstica 

 Esse tipo de análise revela os detalhes de cada desdobramento de ações 

tomadas, ou seja, analisa o impacto e alcance de cada ação (ACADEMIA IN, 2019). 

A empresa MXM SISTEMAS (2019) explica que, “enquanto a análise 

descritiva busca detalhar ao máximo o resultado, em busca de uma informação 

específica, a análise diagnóstica tem como objetivo obter um conhecimento mais 

geral”. 

Sendo assim, existem várias ferramentas de Data Analytics disponíveis no 

mercado que oferecem desempenhos excelentes para atenderem aos mais variados 

tipos de demanda. No entanto, antes de definir a ferramenta a ser utilizada é 

necessário entender, basicamente, qual o tipo e o tamanho do conjunto de dados a 

ser trabalhado, que tipo de análise deseja realizar e qual é a saída esperada 

(TECNETIT, 2020). 

2.3.2.1 Tableau Public 

A Tableau é uma empresa americana que desenvolve softwares que 

oferecem uma maneira visual e direta de combinar, dar forma e limpar dados, além 

de automatizar fluxos de preparação de dados, ajudando a realizar a análise e obter 

informações rapidamente (TABLEAU, 2020). 

A Tableau Public é uma versão de código aberto das soluções criadas pela 

empresa Tableau, possuindo dois subprodutos, o Tableau Public (Desktop), onde as 
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análise e visualizações são criadas, e o Tableau Public (Server), onde as mesmas 

são salvas e publicadas. 

Grande parte da plataforma Tableau é executada em linguagem de consulta 

conhecida como VizQL, dando origem na forma de trabalhar com os dados, 

permitindo arrastar e soltar funções para criar visualizações sofisticadas (TABLEAU, 

2020). 

A Tableau utiliza também a tecnologia Hyper, que proporciona a otimização 

do processamento de dados, promovendo realizar análises de milhões de linhas em 

segundos. O Hyper fornece dados atualizados de maneira muito mais rápida, para 

que o usuário possa analisar uma exibição maior e mais completa dos seus dados 

(TABLEAU, 2020). 

A facilidade e a interatividade do Tableau Public é algo que realmente 

chama a atenção, no entanto, a ferramenta oferece muitas soluções de análise de 

dados através de diferentes recursos.  

A ferramenta possibilita se conectar com dados de uma variedade de 

formatos como Excel, CSV, JSON, Access, PDF e Planilhas Google (Figura 15), 

salvando os arquivos no perfil do Tableau Public, e prosseguindo com as análises, a 

qualquer momento, a partir da última edição.  

Figura 15. Opções de conexões de dados do Tableau. 

 

Fonte: TABLEAU PUBLIC (2020)  



73 
 

Após se conectar com os arquivos desejados, basta realizar os ajustes 

necessários e iniciar a análise dos dados, a partir dos recursos disponíveis, como, 

por exemplo, dinamização, interpretador de dados e uniões de linhas e colunas. 

Com a dinamização do Tableau Public é possível empilhar o que eram 

colunas separadas, umas sobre as outras, para que tenham todos os valores agora 

num único campo.  

O Interpretador de dados é um recurso que remove, de forma automática, 

todos os elementos que não fazem parte da tabela real, como títulos, linhas ou 

colunas em branco, nota de rodapé e descrição.  

Quando se usa mais de um conjunto de dados diferente, é possível usar dois 

recursos para mesclar conjunto de dados: união de colunas e união de linhas. 

Utilizando campos presentes nos dois ou mais conjunto de dados é possível cruzar 

esses dados. 

 Nas uniões de colunas, ocorre a junção das colunas diferentes com as suas 

linhas correspondentes. Já nas uniões de linhas, se unem linhas diferentes com 

suas colunas correspondentes, ou seja, ocorre o empilhamento do conjunto de 

dados em cima do outro, ao invés de empilhá-lo lado a lado. 

 Esse tipo de ferramenta, de análise de dados, torna mais fácil para os 

usuários processar e manipular informações, analisar os relacionamentos e 

correlações entre conjuntos de dados. 

  

https://www.educba.com/free-data-analysis-tools/
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CAPÍTULO III – METODOLOGIA 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

A abordagem aplicada na presente pesquisa trata de um estudo de caso 

baseado no conjunto de dados genéticos brutos do DNA escaneado pela empresa 

HiDNA. 

TRIVIÑOS (1987) define estudo de caso como “um método de pesquisa cujo 

objeto é uma unidade que se analisa profundamente. O grande valor do estudo de 

caso é fornecer o conhecimento mais profundo de uma realidade delimitada, onde 

os resultados atingidos podem permitir e formular hipóteses para o encaminhamento 

de outras pesquisas.” 

Utilizou-se uma metodologia de aprendizagem supervisionada de 

classificação, uma vez que  foi inserido um conjunto de dados rotulados previamente 

definido, ou seja, os  dados genéticos bruto da empresa HiDNA,  tendo como saída 

esperada  o mapeamento das variantes patogênicas  obtidas no banco de dados 

ClinVar, categorizando-as posteriormente como  variantes compatíveis ao genótipo 

de referência, ao genótipo de risco ou genótipo de portador.  

 

3.2 DETALHAMENTO DA PESQUISA  

As aplicações do presente estudo contemplam a necessidade de transformar 

bases de informações  em conhecimento que possibilitem fornecer subsídios à 

tomada de decisão, e para isso fundamentou-se  na metodologia conhecida como 

Knowledge Discovery in Database - KDD.  

Segundo a TECHOPEDIA (2017), a metodologia KDD é o processo de 

descoberta de conhecimento útil a partir de uma coleção de dados que seguem 

algumas etapas gerais como: entender o processo, entender os dados, preparação 

dos dados, modelagem dos dados e resultados da modelagem e interpretação. 
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3.2.1 Entender o processo 

 A realização da proposta contida no trabalho terá como insumo os dados 

brutos de uma amostra genética da empresa HiDNA, que serão correlacionados com 

variantes de um banco de dados público, buscando assim elaborar um painel de 

variantes e por fim classifica-las para chegar a um diagnóstico. 

 Desta forma, a figura16 demostra os passos do processo até obtenção do 

dado bruto e posteriormente até o painel de variantes.  

Figura 16. Entendimento da pesquisa. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 Para uma melhor compreensão da primeira etapa do processo como, 

abaixo será descrito informações sobre a empresa HiDNA, a amostra de DNA e o 

processamento da amostra. 

 
A Empresa 
 
 A HiDNA é uma das empresas europeias pioneiras em ofertar mapas de 

saúde financeiramente acessíveis ao público em geral, criando um sistema que 

permite conhecer, por meio da internet, toda as informações genéticas atualizadas.  

 A empresa atua em mais de 20 países e recebe centenas de amostras por 

mês, estudando mais de 600.000 variantes e contribuindo com mais de 400 itens de 

informação. A Figura 17 ilustra os dados fornecidos pela HiDNA. 
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Figura 17. Informações fornecidas pela HiDNA. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Por meio dos dados genéticos brutos, a HiDNA extrai informações de 

predisposição genética para doenças complexas, compatibilidade farmacológica, 

diagnóstico genético de doenças monogênicas e conhecimento de características 

individuais. 

● Predisposição genética para doenças 

 Reflete a probabilidade de contrair doenças denominadas como complexas, 

comparando os dados genéticos com o risco médio de indivíduos da mesma raça, 

idade e sexo, em uma área geográfica específica, bem como a interação com o meio 

ambiente (o estilo de vida).  

 São pesquisadas doenças como: Asma Alérgica; Doença de Alzheimer; 

Dermatite atópica; Cálculo biliar; Catarata; Doença celíaca; Pressão alta; Câncer; 

Hipotireoidismo; Glaucoma; Psoríase; Esquizofrenia; entre outras. 

Não é possível modificar o DNA, mas é possível mudar o modo de vida, 

cuidar-se e melhorar hábitos que têm maior influência sobre uma doença para a qual 

se tem predisposição genética (TELLMEGEN, 2020). 

● Compatibilidade farmacológica 

METZGER et al. (2006) define farmacogenética como “uma área da 

farmacologia clínica que estuda como diferenças genéticas entre indivíduos podem 

afetar as respostas às drogas”. Sendo assim, esse tipo de teste busca minimizar os 

efeitos adversos e otimizar os efeitos terapêuticos de diversas substâncias. 
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● Doenças monogênicas hereditárias 

Como já abordado no Capítulo 2 deste trabalho, as doenças monogênicas 

são um tipo de distúrbio hereditário causado por variações em único gene. Algumas 

das doenças monogênicas procuradas no teste genético são: Doença renal 

policística autossômica recessiva; Fibrose cística; Cistinose; Câncer hereditário de 

mama e ovário; etc. 

● Bem-estar 

A SYNLAB (2019) revela que “a nutrigenética possibilita o estudo da relação 

entre os genes e os alimentos, ou seja, o conhecimento da predisposição genética 

do indivíduo à sua alimentação”. 

Esse tipo de teste genético tem por objetivo entender o possível efeito 

metabólico que os alimentos ingeridos na dieta desempenham no organismo.  

 A análise busca variantes genéticas relacionadas à intolerância à lactose; 

doença celíaca; colesterol; metabolização do álcool; metabolização da cafeína; risco 

de osteoporose; capacidade antioxidante; resposta inflamatória; entre outras. 

● Traços individuais 

 O teste revelará informações sobre o nível de tolerância ao álcool, 

dependência de cocaína e nicotina, a predisposição à calvície, envelhecimento 

biológico, tendência à obesidade, permitindo entender as características únicas 

como sensibilidade à dor, informações sobre a memória, menopausa e etc. 

A Amostra 

O cliente solicita o Kit genético no site da HiDNA e o mesmo é enviado ao 

endereço da pessoa. A análise do DNA é realizada a partir de uma amostra de 

saliva extraída e coletada pelo cliente. O DNA é obtido das células do epitélio bucal 

e dos glóbulos brancos presentes na saliva.   

A coleta do material genético deve ser realizada de acordo com as 

instruções contidas no kit e não é necessário jejum ou que se esteja completamente 

saudável.  
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O Processamento da amostra 

Após a coleta, o reservatório contendo a amostra genética deve ser 

devidamente etiquetado com o endereço de envio do laboratório que fará o 

processamento do DNA. 

 A amostra de DNA é escaneada num laboratório de referência na Europa com 

certificações ISO 17025 (Excelência analítica acreditada); ISO 13485 

(Oligonucleotídeos de acordo com o padrão de dispositivos médicos); GLP (O 

padrão ouro para conduzir estudos de segurança não clínicos); GCP (serviços 

farmacogenômicos para estudos clínicos) e cGMP (Produtos e testes de acordo com 

os requisitos farmacêuticos e de biotecnologia), garantindo a confiabilidade e a 

precisão dos resultados do teste. 

 Para realizar o escaneamento da amostra, a HiDNA utiliza o ilumina HiScan 

(Figura 18), que fornece um serviço de genética pessoal altamente avançado. O 

scanner óptico rápido reduz drasticamente os tempos de varredura, enquanto 

recursos de automação otimizados maximizam a produção. 

Figura 18. HiScan™SQ System. 

 

Fonte: ILLUMINA (2012). 

 Além disso, a análise é baseada na tecnologia Illumina Microarray, o chip de 

Global Screening Array (GSA) da illumina®, ilustrado na Figura 19, que permite 

obter informações de mais de 600.000 SNPs para análise genética.  
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Figura 19. Global Screening Array (GSA). 

 

Fonte: ILLUMINA (2020). 

 O Array é personalizado com mais de 10.000 SNPs para pesquisa, 

englobando variantes para todas as suas linhas de pesquisas, saúde, 

ancestralidade, doenças e farmacogenética. 

3.2.2 Entender os dados 

Nesta etapa é necessário entender quais dados serão selecionados para 

análise, que no caso deste  estudo são basicamente os dados genéticos brutos e os 

do banco de dados ClinVar. 

Dados Brutos 

É chamado de dados brutos todo o reflexo das informações extraídas de 

uma amostra de DNA pelos métodos de processamento genético. Geralmente, as 

empresas que fornecem o serviço de testagem genética, disponibilizam, juntamente 

com o laudo do resultado, o arquivo de texto com os dados brutos do DNA do cliente 

(MYHERITAGE, 2020). 

Este arquivo é padronizado contendo informações como o nome da variante 

com seu rsID (Identificação do SNP de referência); a localização (cromossomo e 

posição) da variante no genoma humano de referência (GRCh37);  o par de valores 

de genótipo observados (representando os lados paterno e materno) neste local no 

genoma para essa amostra de DNA específica (MYHERITAGE, 2020). 

No caso da HiDNA, esse arquivo vem em formato .CSV, contendo as 

informações extraídas do escaneamento genético da amostra de DNA, sem nenhum 
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tipo de interpretação, como mostrado na Tabela 3. O arquivo contém 771.846 linhas 

de informações que serão usadas como dados de entrada do presente estudo. 

 

Tabela 3. Dados genéticos brutos. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Os dados brutos incluem dois tipos de variantes genéticas encontradas no 

DNA: os SNPs (polimorfismos de nucleótidos simples) e os indels (inserção e/ou 

deleção de nucleotídeos). 

Literatura 

A pesquisa na literatura teve como escopo identificar as variantes 

patogênicas do gene CTNS, causadoras da cistinose. E, para isso, foi utilizado o 

banco de dados público ClinVar, plataforma gratuita e produzida a partir de 

publicações que relacionam variantes genéticas humanas e seus fenótipos, mantido 

no National Institutes of Health (NIH). 

São interpretados relatórios de variantes enviadas por laboratórios de testes 

clínicos, laboratórios de pesquisa, bancos de dados específicos de locus, médicos, 

registros de pacientes, painéis de especialistas e outras organizações. Além do 

processamento das variáveis, a plataforma disponibiliza afirmações feitas sobre sua 

significância clínica, informações sobre o remetente e outros dados de apoio 

(CLINVAR, 2020). 
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 O ClinVar fornece uma classificação de significado clínico, onde difere as 

variantes como patogênicas, provavelmente patogênica, variante de significado 

incerto, provavelmente benigna e benigna, seguindo os critérios do American 

College of Medical Genetics (ACMG).  

De acordo com o Parecer Técnico da Sociedade Brasileira de Genética 

Médica e Genômica sobre Testes Genéticos (2018), o detalhamento dos critérios 

adotados estão descritos na Tabela 4. 

Tabela 4. Termos de Significância Clínica. 

Significância clínica – ClinVar 

Significado incerto 

 

Variantes raras, que não foram encontradas 

em controles e que não foram encontradas 

anteriormente em outros pacientes com 

quadro clínico semelhante. Podem ser “de 

novo” ou herdadas. Incluem éxons de genes 

sem função definida, não relacionados a 

doenças ou não sensíveis a dosagem, e que 

não tem significado clínico conhecido. 

 

Benigno 

 

Comuns e encontradas em mais de 1% da 

população geral. 

Provavelmente benigno 

 

Variantes raras, que não possuem genes em 

sua extensão, ou ainda que compreendam 

apenas regiões intrônicas.  

https://www.acmg.net/
https://www.acmg.net/
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Provavelmente patogênico 

 

Variantes raras, que não foram encontradas 

em controles, com pontos de quebra que se 

sobrepõe parcialmente aos de outros 

indivíduos com fenótipo anormal, portadores 

do mesmo desequilíbrio, porém o gene ou 

região crítica ainda não foram identificados; 

variantes descritas previamente em apenas 

um indivíduo com o fenótipo similar; 

variantes que incluem éxons de genes 

comprovadamente relacionados a doenças e 

aos sinais clínicos do indivíduo em 

avaliação, e possuem padrão de herança 

compatível com o número de cópias e 

consequências patogênicas da variante – 

ganho ou perda de função.  

 

Patogênico 

 

Variantes documentadas e bem 

estabelecidas na literatura, como as 

síndromes de deleção e duplicação; 

descritas em dois ou mais casos registrados 

nos bancos de dados de indivíduos com 

descrições fenotípicas similares, correlação 

evidente entre o desequilíbrio genômico e o 

fenótipo do indivíduo em investigação. Em 

geral, alterações maiores que incluem 

múltiplos genes, mesmo que não se 

enquadrem nos critérios acima, são 

patogênicas.  

Fonte: Adaptado de SBGM (2018).  
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 O trabalho de DRIES et al. (2019) também foi utilizado como fonte de 

identificação das variações do gene CTNS, o qual relata a confirmação de 140 

variantes patogênicas da cistinose por todo mundo, extraídas do banco de dados da 

HGMD (Human Gene Mutation Database). No entanto, não foi possível acesso 

integral a base de dados, restringindo a pesquisa apenas ao uso das variantes da 

base de dados públicos da ClinVar, conforme descrito na Tabela 5. 

Tabela 5. Dados obtidos da plataforma ClinVar. 

 

Fonte: Adaptado de CLINVAR (2020). 

3.2.3 Preparar os dados 

Ambos os dados necessitam serem tratados, no entanto esse tratamento 

consiste apenas numa limpeza nos dados. Esse procedimento representou dois 

passos: padronizar o nome das colunas que possuíam a mesma informação em 

ambos os arquivos e remover  linhas duplicadas. 

3.2.4 Modelagem dos dados  

Para efetuar o processamento dos dados, a partir do cruzamento dos dados 

genéticos brutos com os encontrados na base de dados, utilizou-se o software de 

Data Analytics, o Tableau Public. 

A ferramenta possibilita se conectar com dados de diversos formatos, 

inclusive com arquivo de texto com extensão .CSV, sendo este o formato dos 

arquivos de dados brutos e do banco de dados da ClinVar.  
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O Tableau Public é uma ferramenta que possui recursos que possibilita a 

análise dos dados de maneira rápida e precisa.  

3.2.5 Resultados da modelagem 

As etapas anteriores geraram dados que necessitam de interpretação para 

obter um diagnóstico assertivo acerca da patologia.  

Para maior clareza das informações, foi elaborado um painel do gene CTNS 

com as principais informações que auxiliaram na tomada de decisão. Uma parte 

importante deste painel reflete as informações do genótipo de risco em relação a 

cada variante analisada na amostra de DNA, a partir do escaneamento. 

Para isso, foi necessário utilizar a plataforma SNPedia para extrair quais 

seriam os genótipos de referência e de risco de cada variante analisada e, assim, 

realizar a comparação necessária com os valores encontrados na amostra de DNA.  

A SNPedia é uma plataforma que investiga a genética humana, 

compartilhando informações sobre os efeitos das variações no DNA. 
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CAPÍTULO IV – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Os resultados apresentados a seguir abordam os aspectos gerais da análise 

dos dados genéticos brutos do escaneamento da amostra de DNA realizado pela 

HiDNA, em comparação com os dados de referência contidos no ClinVar. 

Fazendo a busca no ClinVar4 pelo gene CTNS e selecionando apenas as 

variantes que possuem alterações somente neste gene, foi verificado a existência de 

324 variantes (Figura 20). No entanto, como apresentado na seção 3.2.5, tal banco 

de dados descreve cada variante genética conforme sua significância clínica, 

dividindo-as como significado incerto, benigno, provavelmente benigno, 

provavelmente patogênico e patogênico. 

Como para o propósito do presente estudo só são relevantes as variantes 

que causam a patologia da cistinose, foi feito um filtro apenas nas variantes 

definidas como patogênicas e provavelmente patogênicas, resultando na cobertura 

de 98 variantes de interesse. 

Figura 20. ClinVar: Variantes do gene CTNS. 

 

Fonte: Adaptado de CLINVAR (2020). 

                                            
4
 Link de acesso da busca dos dados realizada no ClinVar: 

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/?term=ctns%5Bgene%5D> 
.  
 

9 

59 

42 

116 

43 

55 Interpretações
conflitantes

Benigno

Provavelmente benigno

Significância incerta

Provavelmente patogênico

Patogênico

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/?term=ctns%5Bgene%5D
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De acordo com o resultado obtido no ClinVar, seguiu-se as etapas descritas 

na Figura 21, a partir das variantes que necessitam ser rastreadas na amostra de 

DNA, para auxiliar uma tomada de decisão acertada do diagnóstico final. 

Figura 21. Fluxograma das etapas de análise do presente estudo. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

O software utilizado para a análise foi o Tableau Public, já que esta 

ferramenta oferece os recursos necessários para o cruzamento dos dados, 

possibilitando um retorno rápido e preciso no rastreio das 771.846 linhas com 

informações dos dados brutos gerados pelo escaneamento genético da amostra de 

DNA, realizado pela empresa HiDNA.  

Após o upload dos arquivos de dados brutos da amostra de DNA e do 

ClinVar, na ferramenta Tableau Public, os dados foram tratados e, em seguida, 
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processados a fim de capturar apenas as informações relevantes, conforme 

mostrado na Figura 22. 

Figura 22. Cruzamento de dados no Tableau Public. 

 

Fonte: Tableau Public (2020). 

O cruzamento dos dados só foi possível com a manipulação do recurso de 

uniões de colunas, tomando como chave primária dessa união a coluna dbSNP ID, 

presente em ambos os arquivos utilizados para a análise. 

Logo em seguida, a ferramenta retornou, conforme exibido na Figura 23, 

todas as variantes do gene CTNS, importantes para diagnosticar a cistinose, 

utilizadas no escaneamento do material genético realizado pela HiDNA, e presentes 

nos dados brutos.  
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Figura 23. Tela de retorno após o cruzamento dos dados. 

 

Fonte: Tableau Public (2020). 

Com base no resultado do Tableau Public, foi possível elencar as variantes 

que necessitam ser devidamente interpretadas. Para auxiliar tal interpretação, foram 

anexadas algumas informações pertinentes, como demonstrado na Tabela 6, 

extraídas do trabalho de DRIES et al. (2019). 

Tabela 6. Variantes no gene CTNS detectadas nos dados brutos da amostra. 

 

Fonte: Adaptado de CLINVAR (2020). 

 Das 98 variantes patogênicas e possivelmente patogênicas do gene CTNS 

presentes no banco de dados ClinVar, apenas 7 foram utilizadas pela HiDNA para 

detectar a patologia.  



89 
 

 Todas as três formas clínicas  possíveis da patologia, a cistinose nefropática 

(infantil), a cistinose intermediária (juvenil) e a não nefropática (ocular)  foram 

rastreadas no estudo. 

4.2 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Com base nos resultados obtidos, foi observado que o gene CTNS está 

localizado no cromossomo 17 e possui doze regiões (denominadas éxons) de 

nucleotídeos que codificam a proteína cistinosina, sendo que as variantes em 

evidência encontram-se em cinco dos doze éxons existentes, sendo eles os éxons 3, 

7, 8, 9 e 12.   

Conforme exposto na seção 3.2.4, os dados brutos são compostos por 

variantes genéticas denominadas SNPs (polimorfismo de nucleotídeo único) e 

indels  (inserção e/ou deleção de nucleotídeos). No caso do conjunto das variantes 

patogênicas rastreadas na amostra, seis delas ocorrem variação de nucleotídeo 

único e, em apenas uma, ocorre a deleção de nucleotídeos. 

Em relação aos fenótipos das variantes analisadas no gene CTNS, é 

possível observar que cinco delas são compatíveis com a causa da cistinose 

nefropática infantil, uma ocasiona a cistinose juvenil nefropática e uma provoca a 

cistinose não nefropática ou ocular. 

 Para a interpretação necessária da tabela 6 e para obter um diagnóstico 

preciso, é preciso entender se o genótipo apresentado para cada variante é 

compatível com o genótipo de risco. 

Diante disto, é relevante ressaltar que a cistinose é uma doença genética 

recessiva, sendo necessário o indivíduo herdar o genótipo de risco tanto do pai 

como da mãe, para que a doença seja manifestada. 

Nos casos onde os pais não são afetados pela doença, mas carregam o 

genótipo de portador da mesma, a possibilidade de seus descendentes 

manifestarem a doença é de 25%, enquanto a chance de carregarem o genótipo de 

portador, assim como os pais, é de 50%, como mostrado na figura 24.  
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Figura 24. Hereditariedade de doenças recessiva. 

 

Fonte: CARVALHO  (2020). 

Neste contexto, o genótipo representado no dado bruto refere-se ao par de 

nucleotídeos herdados (um herdado do pai e outro da mãe) em uma dada 

localização genômica no DNA da amostra estudada.  

Para distinguir quais seriam os genótipos de normalidade ou de referência, 

os quais não causariam a doença, e o genótipo de risco, que, de fato, traria a 

manifestação da doença, foi necessário utilizar a plataforma SNPedia, que permite 

entrar com o dbSNP ID de cada variante e obter o genótipo de referência, o genótipo 

de risco e, ainda, o genótipo de portador, nos casos de herança genética alterada 

apenas do cromossomo de um dos pais. 

Deste modo, foi possível elaborar o Painel de Cistinose, conforme a Tabela 

7, para os dados da amostra de DNA analisada, contendo informações extraídas da 

tabela 6 e da plataforma SNPedia. 
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Tabela 7. Painel de Cistinose. 

 

Fonte: Elaboração própria.  

A vista do cenário apresentado no Painel de Cistinose, concluísse que o 

indivíduo do qual foi extraído o material genético analisado não apresenta herança 

genética compatível com a patologia da cistinose. 

Sabendo que o caso clínico mais grave e comum da doença se dá na forma 

da  cistinose nefropática (infantil), onde o individuo apresenta um  quadro clinico que 

se manifesta logo nos primeiros meses de vida, foram analisadas quatro variações 

c.414G>A, c.613G>A, c.1015G>A, c.18_21del que podem ser utilizadas para 

determinar este tipo da doença. No entanto, todas as variantes apresentaram 

genótipo compatível ao de normalidade.  

Já para detectar a cistinose intermediária (juvenil) que costuma se  

manifestar por volta dos 8 anos progredindo  até os 15 anos de idade, utilizou-se a 

variação c.416C>T, que também apresentou genótipo de normalidade. 

Por último, foi possível rastrear a cistinose não nefropática (ocular) 

geralmente observada em adultos e se manifestando por meio de fotofobia 

(sensibilidade ou intolerância à luz), a partir da variação c.589G>A. E como as 

anteriores, essa variante não apresentou genótipo de risco.  

Considerando o diagnóstico encontrado, é prudente investigar quais seriam, 

de fato, as possibilidades de informação genética transmitida pelos pais do indivíduo 

responsável pelo DNA analisado. Esse conhecimento seria facilmente adquirido 

caso eles realizassem uma testagem genética, no entanto como não se tem esse 

tipo de informação as possibilidades genéticas serão determinadas pelo 
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desdobramento genético a partir da compreensão que se tem de um individuo que 

não apresenta a variação genética de patologia, conforme a Figura 25. 

Figura 25. Desdobramento genético do filho para os pais. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

O desdobramento genético mostra que o indivíduo analisado neste estudo, 

tem a possibilidade de 25% de possuir pais normais, 25% de chance de seus pais 

não serem afetados pela doença mas serem portadores de tais alterações 

genéticas, e 50% de chance de apenas um dos pais serem portadores da alteração 

genética.  

É possível destacar outras informações importantes, baseadas em todo 

processamento realizado e elucidado no Painel de Cistinose apresentado. A Figura 

26 demostra que, dentre as sete variantes genéticas rastreadas pelo chip de 

escaneamento da HiDNA, cinco delas se apresentam compatíveis com o genótipo 

de referência (rs113994207; rs113994205; rs113994208; rs121908127 e 

rs786204501) e as outras duas (rs267606754 e rs113994206) possuem um genótipo 

não relatado na literatura.   
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Figura 26. Padrão das variantes do gene CTNS. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Tais observações sugerem que essas duas alterações, que possuem um 

padrão desconhecido, ocorrem com uma frequência muito baixa e não causam 

nenhum tipo de fenótipo, ou seja, a substituição do nucleotídeo do DNA não provoca 

mudança nos aminoácidos sintetizados.  

Como última observação, salienta-se que a empresa HiDNA informa, em seu 

site, que utiliza apenas três variantes do gene CTNS em seu teste genético, 

rs113994207 (provavelmente patogênico), rs113994205 (patogênico) e rs267606754 

(patogênico), sendo esta última detectada por apresentar mudança de nucleotídeo 

não relatado na literatura. No entanto, os dados brutos do escaneamento genético 

demostram a presença de sete variantes possíveis de causar a cistinose. 
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CAPÍTULO V – CONCLUSÃO 

A cistinose é uma doença metabólica autossômica recessiva grave, rara e 

progressiva, caracterizada pela formação de cristais de cistina nas células de vários 

órgãos. No entanto, apesar de incurável, é tratada com medicamentos de alto custo, 

que influenciam na melhora do estado geral paciente, retardando a progressão da 

doença.  

 O presente estudo, reconhecendo a importância do diagnóstico de doenças 

raras e da evolução da genética a esse respeito, se dispôs a rastrear as variantes 

dos genes CTNS envolvidos na patologia da cistinose, a partir dos dados gerados 

por um escaneamento genético de uma amostra de DNA. 

O banco de dados ClinVar foi utilizado como referência na análise de 

variantes, englobando 324 variantes relacionadas ao gene CTNS. Dentro dessa 

quantidade, foram identificadas 98 variantes classificadas como patogênicas e 

provavelmente patogênicas, e apenas 7 delas foram utilizadas pela empresa HiDNA 

para rastrear as possíveis alterações do gene causador da cistinose. 

A empresa HiDNA informa, em um dos seus relatórios, que analisa apenas 

variantes clinicamente validadas com, pelo menos, 750 casos de controle. E, diante 

disso, afirma que neste teste genético rastreia apenas 3 variantes patogênicas mais 

comuns do gene CTNS. No entanto, foram encontradas mais 4 variantes no conjunto 

de dados brutos da amostra analisada, concluindo que essas outras variantes 

encontradas possuem um conjunto de casos de controle inferior a 750, por mais que 

isso não tenha sido verificado na literatura.   

O Tableau Public, apesar de ser uma versão de código aberto, se mostrou 

uma ótima ferramenta de análise de dados, com recursos que fornece um 

processamento de dados rápido e preciso. E, embora tenham sido utilizados 

arquivos em formato .CSV, a ferramenta possibilita se conectar com dados de 

diferentes formatos. Ferramentas desse tipo possibilitará, cada vez mais, analisar 

um volume de informações ainda maior, com a agilidade e a eficiência esperada 

para auxiliar na tomada de decisões.  
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O estudo mostrou que é possível elaborar uma metodologia utilizando uma 

ferramenta baseada em Data Analytics, para rastrear dados brutos genéticos de um 

individuo e determinar se o mesmo possui uma determinada doença monogênica.  

Os resultados obtidos com a amostra genética utilizada no presente estudo, 

a partir do conjunto de variantes investigadas, demostram que o indivíduo avaliado 

não apresenta herança genética compatível com a patologia da cistinose. 

Com base no diagnóstico encontrado, foi possível estimar as possibilidades 

do desdobramento genético dos pais de um indivíduo que seja normal e, desta 

forma, obtiveram-se 25% de probabilidade de possuir pais normais, 25% de chance 

de possuir pais normais/portadores e 50% de chance de possuir um dos pais normal 

e o outro portador.  

Apesar da amostra analisada não ter apresentado variantes de risco para a 

doença, foram identificadas duas variantes com genótipo que não são relatados na 

literatura, sendo substituições de nucleotídeo no DNA que não provocam alterações 

nos aminoácidos sintetizados.   

Testes genéticos são uma boa alternativa para a confirmação de diagnóstico 

clínico, no entanto é recomendado testes que abranjam o maior número de 

possíveis variantes patogênicas de determinada doença, transmitindo uma acurácia 

maior no resultado alcançado. 

Por fim, este estudo revelou que o perfil multidisciplinar do engenheiro de 

produção transmite aptidão para transitar, com eficiência, em diversos seguimentos 

do mercado, inclusive em áreas da saúde como a genética, contribuindo, assim, 

para um bem social. A habilidade deste profissional em lidar com ferramentas 

tecnológicas, que tratam dados complexos, extraindo insights importantes para 

auxiliar na tomada de decisão, bem como na elaboração de procedimentos, se 

tornam atrativos interessantes.   

5.1 TRABALHOS FUTUROS 

Com o desdobramento da pesquisa, identificaram-se algumas sugestões 

para futuras contribuições no caso. Alguns temas que podem ser sugeridos são: 
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❖ Aplicar um estudo de farmacogenética dos medicamentos existentes para tratar 

a cistinose, buscando analisar parâmetros em relação à dinâmica das drogas em 

cada organismo;  

❖ Aprimorar a técnica desenvolvida nesta pesquisa, utilizando ferramentas 

alternativas para analisar a genética de outras doenças raras, uma vez que 

existem cerca de 8 mil doenças já relatadas na literatura. 

❖ Elaborar uma metodologia similar à apresentada neste estudo, para o caso de 

doenças complexas, aplicando ferramentas de Inteligência Artificial para realizar 

o processamento dos dados.  
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