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I                                                                     RS2298383 do gene ADORA2A sobre 
sintomas de ansiedade em uma amostra de adultos 
Luisa Capra, Kemberly Godoy Baségio, Magali Conte, Fernando Godoy Pereira das Neves, Fabiane Dresch, Camile Wünsch, Júlia 
Pasqualini Genro, Verônica Contini - UNIVATES 
 
Introdução: Os efeitos comportamentais e fisiológicos da cafeína ocorrem por sua ação antagônica da adenosina, através do 
bloqueio dos receptores de adenosina A1 e A2A. A adenosina é um neurotransmissor que atua em diversas regiões do sistema 
nervoso central (SNC), envolvidas na indução de sono e cansaço. Desta forma, a cafeína, ao impedir a ação da adenosina, estimula 
a atividade neural, contraindo os vasos sanguíneos e aumentando o estado de alerta. Sabe-se, no entanto, que os efeitos da 
cafeína, individualmente, podem estar relacionados com polimorfismos genéticos, entre eles, destacam-se variantes nos genes 
codificadores dos receptores de adenosina A1 (ADORA1) e A2A (ADORA2A). Objetivo: Avaliar a interação entre o consumo de 
cafeína e o polimorfismo rs2298383 do gene ADORA2A sobre sintomas de ansiedade. Método: A amostra foi constituída por 150 
indivíduos adultos, de ambos os sexos, recrutados entre a comunidade acadêmica da Universidade do Vale do Taquari – Univates. 
Todos os indivíduos incluídos no estudo assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido (COEP/UNIVATES: 2.502.199). 
Os participantes foram submetidos a uma anamnese para a coleta de dados demográficos, hábitos alimentares, estilo de vida, 
estado de saúde auto avaliado e história clínica. Para estimar o consumo de cafeína foram utilizados dados de um questionário para 
uso de xantinas e estimulantes e os dados obtidos no recordatório alimentar de 24 horas. Para a análise dos sintomas de ansiedade 
utilizou-se o Inventário de Ansiedade de Beck. Foi também realizada uma coleta de sangue, para análises bioquímicas e extração de 
DNA. A extração de DNA foi realizada pelo método de salting out e o polimorfismo selecionado foi genotipado pelo sistema de 
discriminação alélica TaqMan. As frequências alélicas foram estimadas por contagem direta e o equilíbrio de Hardy-Weinberg e foi 
calculado pelo teste do qui-quadrado de Pearson. Resultados: Os resultados preliminares indicam que há uma associação 
significativa entre o consumo de cafeína com os sintomas de ansiedade (p=0,028). Os indivíduos com sintomas moderados/graves 
de ansiedade tiveram um consumo maior de cafeína (≥ 300mg). Não foram observadas associações entre o polimorfismo rs2298383 
com o consumo de cafeína ou com os sintomas de ansiedade. Conclusão: Espera-se aumentar o tamanho amostral e testar o efeito 
da interação entre o consumo de cafeína e o polimorfismo selecionado para conclusões mais robustas. Unitermos: ADORA2A; 
Nutrigenética; Cafeína. 
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Erros inatos do metabolismo associados à morte súbita: investigação da frequência da variante patogênica 
C.199T>C no gene acadm em indivíduos saudáveis do Rio Grande do Sul 
Alexia Nedel Sant'Ana, Fernanda Hendges de Bitencourt, Dévora Natalia Rando, Luiz Felipe Portela, Ana Paula Pizzio Becker, 
Fernanda Sperb Ludwig, Fernanda Sales Luiz Vianna, Ida Vanessa Doederlein Schwartz - UFRGS 
 
Introdução: A morte súbita inesperada e inexplicada na infância (Sudden unexpected death in infant – SUDI) refere-se ao óbito de 
crianças menores de um ano de idade aparentemente hígidas, com manifestação súbita. Os defeitos de beta-oxidação de ácidos 
graxos, principalmente a deficiência de acil-CoA desidrogenase de cadeia média (MCADD [201450]), são os erros inatos do 
metabolismo mais frequentemente associados à SUDI. A enzima MCAD (EC 1.3.8.7), codificada pelo gene ACADM, é responsável 
pela desidrogenação inicial de acil-CoAs com um comprimento de cadeia entre 4 e 12 átomos de carbono. O defeito enzimático 
prejudica o fornecimento de energia para os tecidos periféricos através da cetogênese e aumenta a dependência e a utilização da 
glicose. Isso pode ocasionar hipoglicemia severa, síndrome de Reye ou SUDI durante os primeiros dias ou semanas de vida. Existe 
tratamento simples e efetivo para a MCADD e mais de 90 variantes patogênicas já foram descritas no gene ACADM. 
Aproximadamente 6% dos pacientes com MCADD apresentam a mutação c.199T>C (p.Tyr42His), sendo esta a mais prevalente em 
indivíduos assintomáticos. No Brasil, não existem registros da frequência dessa mutação. Considerando que as mortes precoces por 
MCADD podem ser evitadas, estabelecer a frequência de heterozigotos e, consequentemente, a prevalência mínima da doença, em 
uma população saudável é de fundamental importância para ações de diagnóstico precoce, tratamento e aconselhamento genético. 
Objetivo: Estimar a frequência de heterozigotos para a variante patogênica c.199T>C (p.Tyr42His) no gene ACADM em 1000 
indivíduos saudáveis do Rio Grande do Sul e a prevalência mínima de MCADD no estado. Metodologia: Estudo observacional, 
transversal de uma amostra de 1000 indivíduos saudáveis, doadores do sangue do banco do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. O 
DNA foi extraído a partir de sangue total em EDTA com kit comercial Easy-DNATM, seguido de PCR em tempo real através de 
genotipagem pelo sistema Taqman (Thermo Fisher), em equipamento QuantStudio 3 (Thermo Fisher). Resultados preliminares: Até 
o momento, 300 amostras foram avaliadas e nenhuma variante patogênica c.199T>C foi identificada. A análise das demais amostras 
está em andamento. Conclusões: Apesar da variante c.199T>C não ter sido identificada no presente estudo, é preciso considerar o 
tamanho amostral atual e a grande heterogeneidade alélica associada ao gene ACADM, bem como uma prevalência baixa na 
população em questão. Unitermos: Morte súbita; MCADD; ACADM.  
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Tempo de reclassificação de variantes de significado incerto na investigação de síndromes hereditárias de 
predisposição ao câncer 
Yasminne Marinho de Araújo Rocha, Bárbara Alemar, Camila M. Bittar, Cristina B. Netto, Patricia Ashton-Prolla - HCPA 
 
Variantes de significado incerto (VUS) aparecem frequentemente como resultado de análises genéticas com painel de genes. Têm 
um significado ainda não definido e, portanto, implicações clínicas incertas. Para determinar se uma variante efetivamente causa 
doença, observa-se várias linhas de evidência como: se foi relatada previamente em indivíduos com a doença (e não nos sem a 
doença), qual a sua frequência em bases de dados populacionais e se há efeito previsto na estrutura e/ou função da proteína 
produzida pelo gene, entre outras. Enquanto algumas variantes podem ser seguramente classificadas como patogênicas ou 
benignas a partir destes critérios, por vezes há falta de evidências ou estas estão em conflito umas com as outras, o que leva à 
notificação de VUS. À medida que novos dados são agregados ao estudo das variantes reportadas como VUS, estas são 
reclassificadas, e novos relatórios são enviados pelos laboratórios notificando a nova classificação. O objetivo deste trabalho foi 
avaliar o tempo médio e a média de reclassificação de variantes. Foi realizada análise retrospectiva de laudos de análises com 
painel de genes de um único laboratório comercial que resultaram na identificação de uma VUS em pacientes com suspeita de 
predisposição hereditária ao câncer entre abril de 2017 e junho de 2018. A análise incluiu as reclassificações relatadas pelo 




