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pequenas. Objetivo: estimar a incidência de HCU em diferentes populações mundiais com base na prevalência das variantes 
patogênicas mais comuns no gene CBS encontrada em banco de dados genômicos. Métodos: Através de revisão da literatura foram 
determinadas as 25 variantes patogênicas mais comuns em pacientes com HCU, descritos em 40 estudos publicados entre 1993 e 
2018, abrangendo todos os continentes e contabilizando 1026 alelos independentes. Essas 25 mutações mais comuns foram 
pesquisadas, para estimar a incidência de HCU, em diferentes populações usando o banco de dados genômicos gnomAD de 
amostragem mundial. Este estudo incluiu dados de 277.704 alelos. Resultados: Encontramos uma incidência estimada de HCU em: 
Europeus não finlandeses (~ 1: 152.000); Africanos (~1: 565.000); Latino-americanos (~1: 212.000) e Asiáticos (~1: 3.902.000). A 
incidência nas diferentes populações do presente estudo é muito menor do que as descritas em artigos que usaram a frequência de 
heterozigotos em pequenas populações (~1.300 alelos) do norte da Europa com incidência estimada de ~1: 20.000. Conclusões: O 
grande número de dados analisados e sua ampla cobertura populacional permitem maior precisão na estimativa de incidência. Os 
resultados encontrados são similares aos dados de programas de triagem neonatal nessas diferentes populações e assim apoiam a 
implementação da triagem neonatal para HCU na América, Europa e África. Unitermos: Homocistinúria clássica; Incidência; 
Frequência de heterozigotos. 
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Estudo das variantes germinativas RS224278 e RS4924410 e a suscetibilidade ao Sarcoma de Ewing 
Rodrigo R. de Stefani, Caroline B. de Farias, Rafael Roesler, Algemir L. Brunetto, Clarice S. Alho, Deise C. Friedrich - PUCRS 
 
Introdução: O Sarcoma de Ewing (SE) é uma neoplasia maligna que afeta o tecido ósseo e partes moles de crianças, adolescentes e 
adultos jovens. A translocação t(11;22)(q24;q12), responsável pela fusão dos genes EWSR1/FLI1, dá origem à variante mais 
prevalente em pacientes com essa neoplasia. Porém, variantes germinativas parecem estar relacionadas com uma maior 
suscetibilidade ao SE, tornando-as possíveis alvos para a análise de risco de predisposição a essa doença.  
Objetivos: Associar as frequências alélicas e genotípicas das variantes rs224278 e rs4924410 com a suscetibilidade ao SE na 
população do Rio Grande do Sul. Os polimorfismos foram selecionados com base na revisão da literatura como sendo promissores 
para o desenvolvimento do SE. Métodos: Foram incluídos na análise 253 indivíduos (grupo controle) derivados da população do Rio 
Grande do Sul e 18 afetados pelo SE (casos). A genotipagem foi realizada por discriminação alélica em PCR em tempo real. Foram 
calculadas as frequências alélicas e genotípicas para cada grupo por contagem. Para a análise estatística, foi realizado o teste exato 
de Fisher por meio do pacote estatístico SPSS, com nível de significância de 0,05. Este estudo teve o parecer aprovado pelo CEP da 
PUCRS, sob o CAAE: 79546017.1.0000.5336. Resultados: Para o rs224278, as frequências alélicas no grupo controle foram de 
51,6% para o alelo C e 48,4% para o T, enquanto os casos elas foram de 63,9% para C e 36,1% para T. Já as frequências 
genotípicas foram de 27,1% para CC, 49% para CT e 23,9% para TT nos controles e 38,9% para CC, 50% para CT e 11,1% para TT 
nos casos. Para o rs4924410, as frequências alélicas nos controles foram de 21,4% para o alelo A e 78,6% para o C, enquanto nos 
casos elas foram de 34,2% para A e 65,8% para C. Já as frequências genotípicas foram de 5,2% para AA, 32,5% para AC e 62,3% 
para CC nos controles e 15,8% para AA, 36,8% para AC e 47,4% para CC nos casos. As comparações das frequências alélicas e 
genotípicas não apresentaram diferenças significativas entre os grupos casos e controles: p= 0,169 e p=0,387, respectivamente, 
para o rs224278; p= 0,1 e p= 0,09, respectivamente, para o rs4924410. Conclusões: Os dois polimorfismos estudados não são 
fatores de suscetibilidade ao SE, diferentemente de estudos já publicados com essas variantes. Porém, nossa amostra de casos é 
pequena o que pode explicar os dados contrários aos presentes na literatura. Unitermos: Sarcoma de Ewing; Polimorfismos; 
Suscetibilidade.  
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Analise molecular na rede brasileira de osteogênese imperfeita (REBOI): pacientes do Rio Grande do Sul 
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Osteogênese imperfeita (OI) é uma doença caracterizada pela fragilidade óssea devido a mutações nos genes da biossíntese do 
colágeno I, sendo que 85% casos relacionados a COL1A1 e COL1A2. OI é classificada em: tipo I, forma leve; tipo II, letal; tipo III, 
grave e o tipo IV, moderada. REBOI é uma rede de referência para investigação, diagnóstico e manejo da OI no Brasil, dessa forma, 
o objetivo foi identificar mutações nos genes envolvidos na OI nos pacientes do RS cadastrados no REBOI. Todos os participantes 
assinaram TCLE (15-0632). A analise molecular foi através de NGS e Sanger. Um representante de cada família foi sequenciado por 
NGS utilizado o painel de primers que incluiu regiões codificantes de COL1A1, COL1A2, CRTAP, P3H1, PPIB, WNT1, TMEM38B, 
SERPINH1, BMP1, SP7, SERPINF1, FKBP10, SMPD3, CREB3L1, PLOD2, P4HB, PLS3, IFITM5 e região 5’UTR do IFITM5. Sanger 
foi utilizado para identificação de mutações específicas, nos demais membros da família, e para pacientes com suspeita clinica de 
tipo V (IFTM5).  A classificação das mutações através dos critérios da ACMG. Até o momento, foram registrados 81 pacientes no 
REBOI, com um total de 62 famílias, sendo que 46 indivíduos (35 famílias) possuem resultado molecular (34 por NGS e 12 por 
Sanger). Avaliando essas famílias, 18 são tipo I, 6 do tipo III, 9 do tipo IV, 1 do tipo V e 1 do tipo VIII. Foram identificadas mutações 
nos genes COL1A1 (66%), COL1A2 (29%), IFITM5 (3%) e P3H1 (3%). Dessas mutações 66% (23 famílias) são patogênicas, sendo 
a maioria 65% (15/23) em COL1A1, além disso, variantes nesse gene fora mais frequentes na OI tipo I. Mutações em COL1A2 foram 
mais frequentes em OI tipo III e IV. Foi identificada uma família com a mutação c.-14 C>T no IFITM5, característica do tipo V(3%) e 
um indivíduo com a mutação em homozigose no gene P3H1, OI recessivo tipo VIII. Na maioria dos casos de OI foram identificadas 
mutações nos genes COL1A1 e COL1A2, sendo que no tipo I, fenótipo mais leve, há maior frequência do COL1A1. Nos casos 
moderados a grave, podemos observar mutações em COL1A2, IFITM5 (ambos autossômicos dominantes) e em P3H1 (autossômico 
recessivo). Clinicamente o caso autossômico recessivo foi classificado, primariamente como OI tipo III, após a identificação genética 
(mutação em P3H1), a classificação desse paciente mudou par tipo VIII.  Dessa forma podemos observar a importância da analise 
genética tanto para o manejo do paciente quanto para o aconselhamento genético. Unitermos: Osteogênese imperfeita; Genes do 
colágeno 1; COL1A1/COL1A2. 
 
 
 
 
 
 
 




