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RESUMO

A tragédia da talidomida na década de 60 colocou em evidência as
malformações do tipo defeitos de redução de membros. Estes podem ser definidos
como a ausência ou hipoplasia de osso longos, metacarpais, metatarsais ou
falanges. Estes possuem uma variedade de etiologias, desde desordens genéticas
até exposição ambiental e causas mecânicas, como ruptura prematura das
membranas amnióticas. A embriopatia por Talidomida (TE) é uma síndrome de
origem teratogênica cuja característica principal são defeitos de redução de
membros, e é fenocópia de outras síndromes genéticas como as Síndromes de
Roberts, Holt-Oram e Okihiro, que já foram inclusive confundidas como TE antes
da identificação de sua base molecular. Essa similaridade dificulta o diagnóstico
diferencial entre essas síndromes e o aconselhamento genético.
Com isso, no primeiro artigo desenvolvido nesse projeto, realizamos uma
análise fenotípica comparativa e detalhada das anomalias registradas no banco de
dados HPO – Human Phenotype Ontology para a Síndrome de Roberts, Holt-Oram,
Okihiro e outras com semelhança fenotípica: Anemia de Fanconi, Síndromes acrorenal-ocular, Baller-Gerold, Cornelia de Lange, Rapadilino, SC-Focomelia, TAR –
Trombocitopenia e ausência de rádio, Townes-Brocks tipo 1

e associação

VACTERL. Em seguida comparamos as anomalias encontradas nessas síndromes
com as encontradas na TE e identificamos quais se sobrepõe entre elas e quais
são diferenciais. Os resultados principais foram as características encontradas
unicamente na TE, especialmente as da cintura escapular, tais como ombro
deslocável, hipoplasia do glenóide, ombro pontiagudo devido a projeção da junção
acrômio-clavicular.
Em seguida, realizamos a descrição clínica e molecular de uma série de
casos de defeitos de redução de membros. Oito pacientes com hipóteses
diagnósticas de #OMIM 612447 (1), TAR (3), Acro-renal-ocular (1), monodactilia
tetramélica (1), Síndrome de Roberts (1), e um paciente sem hipótese diagnóstica
definida, tiverem os genes ESCO2, SALL4, e TBX5 causadores da síndrome de
Roberts, Okihiro e Holt-Oram, sequenciados através de painel NGS. O único
paciente com diagnóstico molecular confirmado tinha síndrome de Roberts, com
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uma deleção c.683_696delCGTCACTGGGACGC em homozigose em ESCO2. O
paciente com hipótese diagnóstica de Acro-renal-ocular (síndrome alélica de
Okihiro) ganhou nova hipótese diagnóstica de S. Cornelia de Lange, após nenhuma
variante patogênica ser encontrada em SALL4. O paciente sem hipótese
diagnóstica não teve nenhuma variante patogênica identificada,

mas sua

impressionante semelhança com TE e local de nascimento com alta distribuição de
talidomida, nos levou à considerar que esse caso possa se tratar de um novo caso
de TE no Brasil. Entretanto, a ingestão de talidomida pela mãe, não foi confirmada.
Ainda nesse caso, identificamos a VUS c.*71_*74delTATT em ESCO2 que possui
frequência alélica raríssima na população brasileira, e que já foi anteriormente
identifica em pacientes com TE em outra pesquisa do nosso grupo. Com isso,
levantamos a hipótese de se tratar de uma variante de suscetibilidade a TE ou
defeitos de redução de membros.
Nosso estudo mostra a complexidade de diagnosticar pacientes com
defeitos de redução de membros devido à grande similaridade fenotípica e
complexidade molecular. Incentivamos novas pesquisas na área a fim de melhorar
o diagnóstico diferencial entre essas síndromes, bem como o aconselhamento
genético.
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ABSTRACT

The thalidomide tragedy in the 1960s highlighted the limb defects as sentinel
for environmental teratogens. Limb reduction defects are defined as the absence or
hypoplasia of long bones, metacarpal, metatarsal or phalanges. Its etiology ranges
from genetic disorders to environmental exposure and mechanical causes, such as
premature rupture of the amniotic membranes. Thalidomide Embryopathy (TE)’s
main characteristics are limb reduction defects and is a phenocopy of other genetic
syndromes such as Roberts, Holt-Oram, and Okihiro which have already been
mistakenly diagnosed as TE in the past. This similarity is important for the differential
diagnosis and genetic counseling.
Thus, in the first manuscript included in this dissertation, we carried out a
comparative and detailed phenotypic analysis of the anomalies recorded in the HPO
- Human Phenotype Ontology database for syndromes with overlapping phenotypes
with limb reduction defects: Roberts, Holt-Oram, Okihiro, Fanconi anemia, Acrorenal-ocular syndromes, Baller-Gerold, Cornelia de Lange, Rapadilino, SCPhocomelia, TAR - Thrombocytopenia and absence of radius, Townes-Brocks types
1 and 2 and VACTERL association. Then we compared the anomalies observed in
these syndromes with those of TE and looking for overlapping and uniqueness.
Characteristics found only in TE, were those of the shoulder girdle, such as
displaceable shoulder, glenoid hypoplasia and pointed shoulder due to the
projection of the acromioclavicular joint. Therefore, these anomalies are considered
important for differential diagnosis of TE.
In the second manuscript, it was performed the clinical and molecular
description of a cases series of limb reduction defects: Eight patients with diagnostic
hypotheses of #OMIM 612447 (1), TAR (3), Acro-renal-ocular (1), tetramelic
monodactyly (1), Roberts Syndrome (1), and one patient with no specific diagnostic
hypothesis, had the ESCO2, SALL4, and TBX5 (Roberts, Okihiro/ Acro-renal-ocular
and Holt-Oram syndromes) sequenced through a NGS panel. The only patient with
confirmed molecular diagnosis was a case of Roberts syndrome, with a
c.683_696delCGTCACTGGGACGC deletion in homozygosity in ESCO2. The
patient with a diagnostic hypothesis of Acro-renal-ocular was negative for variants
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in SALL4, but clinically was reclassified as possible a case of Cornelia-de-Lange
syndrome. The patient without a diagnostic hypothesis had no identified pathogenic
variant, but its striking similarity to TE and birthplace with a high distribution of
thalidomide, led us to consider that this case may be a new case of TE in Brazil,
although the mother's intake of thalidomide couldn’t be confirmed. Still, in this case,
we identified VUS c.*71_*74delTATT in ESCO2, which has a very rare allelic
frequency in the Brazilian population, and which has been previously identified in
patients with TE in another study in our group. With that, we raised the hypothesis
that it is a variant of susceptibility to TE or defects in limb reduction.
Our study shows the complexity of diagnosing patients with defects in limb
reduction due to the great phenotypic similarity and molecular complexity. We
encourage further research in the area in order to improve the differential diagnosis
between these syndromes, as well as genetic counseling.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 DEFEITOS DE REDUÇÃO DE MEMBROS

Os defeitos de redução de membros (DRM) podem ser definidos como a
ausência ou hipoplasia de ossos longos, metacarpianos, metatarsos ou falanges
(Gold et al., 2011). Existem várias tentativas de classificação sistemática das
anomalias de membros com base em critérios morfológicos, anatômicos,
etiológicos, dentre outras, sendo que até o momento nenhuma destas foi totalmente
satisfatória. Entretanto, encontrar a classificação mais adequada é importante para
entender a etiopatogenia das anomalias e permitir um rastreamento epidemiológico
(Stevenson et al., 2016). Além disso, uma classificação e nomenclatura
padronizadas permitem fazer comparações de dados coletados mundialmente
(Castilla et al., 1995).
Gold et al. (2011) propuseram uma classificação baseada na Classificação
Internacional de Doenças – CID 9, na sua extensão pela Associação Britânica de
Pediatria e na classificação de Golden et al. (2003), como forma de obter uma
terminologia direta e com ordem clara, tornando a classificação útil para avaliações
de prevalência e exposição pré-natal. Os DRM podem ser subdivididos em
ausência completa do membro/amelia e ausência parcial: defeito intercalar, defeito
transverso terminal, defeito longitudinal pré-axial, defeito longitudinal central,
defeito longitudinal pós-axial, e defeito longitudinal pré-axial e pós-axial. Os defeitos
intercalares podem ser definidos como uma ausência ou hipoplasia de uma parte
média de um osso longo, mas com estruturas distais presentes (focomelia, por
exemplo). Defeitos transversos terminais correspondem à ausência total das
estruturas distais do membro e ausência de uma parte transversal dele, como por
exemplo a parte inferior do antebraço. Já os defeitos longitudinais, são aqueles com
ausência ou hipoplasia de um osso paralelo ao eixo longo do membro. Destes, os
pré-axiais, correspondem as estruturas no lado medial do membro, tais como
rádio/tíbia e polegar/hálux, e segundo e terceiro dedo (desde que rádio/tíbia ou
polegar/hálux também estejam ausentes). Os defeitos centrais afetam a porção
mais próxima do eixo central, podendo apresentar ausência ou hipoplasia, do
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segundo ao quarto dedo. E os pós-axiais afetam o lado lateral do membro, sendo
caracterizados pela ausência ou hipoplasia da ulna/fíbula e do quinto dedo,
podendo ainda, o terceiro e quarto dedos também estarem ausentes (Gold et al.,
2011). Essa classificação pode ser consultada no Apêndice A.
As deficiências de membros ocorrem em 3 a 8 crianças para cada 10.000
nascidos vivos. Os defeitos de membros superiores são mais frequentes que os
inferiores e os defeitos unilaterais são mais comuns que os bilaterais (Gold et al.,
2011; Stevenson et al., 2016). No Brasil, especificamente os defeitos de redução
de membros registrou-se uma prevalência de 1.6 para cada 10.000 nascimentos
entre 2005 e 2010, sendo maior nos estados de Pernambuco, Paraná e Rio de
Janeiro (Vianna et al., 2015).
Os membros são muito suscetíveis às malformações, rupturas (do termo
técnico em inglês disruptions) e deformações, devido em parte à complexidade do
seu desenvolvimento, do período prolongado da morfogênese, e da exposição dos
membros à parede uterina. O seu desenvolvimento normal exige movimentação e
espaço intrauterino disponível (Stevenson et al., 2016). McGuirk et al. (2001)
atribuíram 30% de DRM a causas genéticas, 5% a teratógenos e diabetes materno,
34% a rupturas vasculares e 32% a causas desconhecidas (McGuirk et al., 2001).
O desenvolvimento de membros passou a ser considerado sensível aos
teratógenos ambientais desde a tragédia da Talidomida na década de 1960,
particularmente os DRM (Castilla et al., 1995). A TE é uma fenocópia de outras
síndromes genéticas. Logo, causas hereditárias podem ser encontradas para
defeitos de membros semelhantes à TE. As síndromes cujas características são
semelhantes às da TE incluem Síndromes de Roberts, de Holt-Oram, de Okihiro,
Anemia de Fanconi, Síndrome Trombocitopenia e Ausência de Raádio (TAR),
Complexo fêmur-fíbula-ulna, entre outras (Lenz, 1988; Smithells and Newman,
1992; Vianna et al., 2011; Mansour et al., 2019).
O desenvolvimento dos membros, incluindo ombro e cintura pélvica, inicia
aproximadamente no 28º dia de gestação, quando os brotos dos membros se
tornam visíveis no embrião. O desenvolvimento dos membros superiores é iniciado
aproximadamente dois dias antes que dos inferiores. Na 6ª semana, as placas de
mãos e pés se formam e ocorre morte celular programada nos cinco centros que
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formarão os espaços interdigitais. Nas regiões proximais dos membros, surgem os
primeiros modelos de cartilagem hialina para os ossos. Na 12ª semana, os centros
de ossificação estão presentes (Stevenson et al., 2016).
O desenvolvimento dos brotos dos membros é dividido em campos distintos,
determinados por expressão dos genes HOX ao longo do eixo craniocaudal, sendo
regulado por uma extensa rede de moléculas sinalizadoras, como FGFs, ácido
retinóico, fatores de transcrição t-box, SHH, WNT7a, entre outras. A crista
ectodérmica apical (AER) regula o brotamento próximo-distal do membro pela
secreção de FGFs, mantendo uma região de células altamente proliferativas
adjacentes à crista, chamada de Zona Indiferenciada. Conforme os membros
crescem, a diferenciação é regulada pela secreção de ácido retinóico: estilópode
diferencia úmero e fêmur, em seguida o zeugópode diferencia rádio/ulna e
tíbia/fíbula, e por fim autópode diferencia punho/dedos e tornozelo/dedos do pé. A
zona de atividade polarizada (ZPA), secreta sonic hedgehog (SHH), controlando a
diferenciação anteroposterior (do polegar para o dedo mínimo). Os fatores de
transcrição TBX5 regulam a especificação dos membros anteriores e TBX4 dos
membros posteriores. O padrão dorso-ventral é mediado parcialmente pela
expressão específica de WNT7a. Além disso, mecanismos de regulação cis de
longo alcance parecem estar implicados na modulação da expressão da
morfogênese do membro, incluindo SHH (Sadler, 2016; Stevenson et al., 2016).
Os ossos são formados por ossificação endocondral e as células musculares
migram dos somitos, sendo posteriormente invervadas por ramos primários ventrais
(Sadler, 2016). McCredie et al. (1984) notaram que muitas deficiências de membros
tendem a seguir padrões esclerotômicos, ou seja, quando as estruturas
esqueléticas afetadas são irrigadas por um único nervo. Assim, a neuropatia de C6
poderia levar à deficiência radial do antebraço e mão, a neuropatia de C7 levaria à
defeitos de raio central, como a ectrodactilia e assim sucessivamente. Eles também
notaram que os DRM associados à talidomida seguem este padrão esclerotômico,
assim como outros casos de DRM (Mccredie et al., 1984). A rede vascular funcional
também é essencial para o desenvolvimento normal dos membros. Alguns dos
genes que regulam a angiogênese são o fator de crescimento endotelial vascular -
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VEGFA, o fator 1 induzível por hipóxia alfa - HIF1A e a síntese de óxido nítrico 3 NOS3 (Browne et al., 2012).

1.2 EMBRIOPATIA POR TALIDOMIDA

1.2.1 Histórico da embriopatia por Talidomida

A embriopatia por Talidomida (TE) consiste em uma série de anomalias
congênitas causadas pelo uso de talidomida durante a gravidez (Newman, 1986).
Mais de 10.000 casos de TE ocorreram entre 1958 e 1963 nos países onde estava
disponível (Lenz, 1988), mas estima-se que o número de afetados pode chegar a
12.000, além de um número desconhecido de abortos (Matthews and McCoy,
2003).
Em 1953 a talidomida (alfa-ftalimido-glutarimida) foi sintetizada pela primeira
vez pelo laboratório suíço Ciba (Ministério da Saúde, 2014). No ano seguinte, em
abril de 1954, o laboratório alemão Chemie Grünenthal, que se tornou proprietário
da patente da talidomida, iniciou ensaios com o objetivo de usá-la como antihistamínico. Em agosto de 1956 foram impressos folhetos promocionais pela
farmacêutica com várias indicações terapêuticas, e alguns meses depois, em
novembro de 1956, foi comercializada como um antigripal com a marca registrada
Grippex ®. Entretanto, logo foram observadas suas propriedades sedativas e
hipnóticas, e então, em outubro de 1957 foi lançada como sedativo com o nome de
Contergan ®, anunciado pela empresa Chemie Grünenthal como “inteiramente
atóxico” podendo ser consumido sem prescrição médica, pois sua overdose não
causava danos maiores que um sono prolongado. Foi também indicado como
antiemético e chegou a ser descrito como o melhor medicamento para ser
administrado em gestantes e lactantes (Lenz, 1988; Ministério da Saúde, 2014). Em
abril de 1958, a fabricante de bebidas alcoólicas Distillers Biochemicals Ltd.
também iniciou a comercialização da talidomida como Distaval ® no Reino Unido,
sem suporte técnico e fazendo um forte marketing sobre o produto. Além disso, a
empresa também distribuiu folhetos aos médicos afirmando que a droga poderia
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ser administrada com segurança em gestantes e mães que amamentavam
(Smithells and Newman, 1992; Ministério da Saúde, 2014).
A partir de 1959, iniciaram os primeiros relatos médicos sobre o aumento de
nascimentos de crianças com malformações nos membros, onde os ossos longos
eram ausentes e as mãos ou pés variavam de normais a rudimentares, levando ao
nome de focomelia, devido ao encurtamento do membro junto ao tronco se
assemelhar à foca (Oliveira et al., 1999). Entretanto, o primeiro caso associado a
talidomida foi o de uma menina nascida sem ouvidos em 25 de dezembro 1956,
antes mesmo do lançamento do medicamento, em Stolberg, onde se localizava a
Chemie Grünenthal. A menina era filha de um funcionário da empresa, que recebeu
amostras do novo medicamento para a esposa. Além deste, mais alguns casos
foram atribuídos à pré-comercialização da talidomida, mas a epidemia só se tornou
evidente cerca de um ano depois (Lenz, 1988; Oliveira et al., 1999).
Em outubro de 1960 na Alemanha, Kosenow e Pfeiffer apresentaram dois
casos em uma reunião pediátrica, que seriam os primeiros relatos de uma série de
34 casos apresentados em novembro de 1961 durante um encontro de pediatria na
Alemanha. Logo após, Lenz levanta a hipótese de os casos estarem associados a
ingestão de talidomida pelas gestantes (citado por Oliveira et al., 1999). Com o
aumento do número de casos, a talidomida foi retirada do mercado alemão ainda
em novembro de 1961 pela Chemie Grünenthal (Oliveira et al., 1999).
Um mês depois, em 16 de dezembro de 1961, em carta enviada ao editor
para a revista The Lancet, McBride, na Austrália, informa o aumento significativo
do nascimento de bebês com malformações congênitas, particularmente aqueles
cujas mães receberam talidomida como antiemético ou sedativo. Segundo ele,
chegavam a 20% as anomalias em recém-nascidos de gestantes que tomavam
talidomida comparado à taxa normal de 1,5%. Naquele mesmo mês, a revista havia
recebido uma declaração da Distillers Biochemicals Ltd. informando que retiraria a
droga do mercado britânico enquanto aguardava investigação de dois relatos
recebidos, onde parecia haver uma associação entre o uso da talidomida no início
da gestação com malformações no feto (Mcbride, 1961).
Nos Estados Unidos, a droga não chegou a ser liberada. O Laboratório
Merrel solicitou à FDA (Food and Drug Administration) licença para a
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comercialização da talidomida, mas a Dra. Frances Oldham Kelsey rejeitou a
solicitação com base nos relatos europeus de neurite periférica como efeito
colateral, vindo inclusive a ganhar prêmios e homenagens por isso. Ainda assim,
cerca de 1200 médicos receberam a talidomida diretamente da Chemie Grünenthal
para serem usados como antieméticos em pacientes gestantes, pois na época não
havia nenhum tipo de controle governamental sobre a realização de testes clínicos
com medicamentos nos EUA. Como consequência, poucas crianças foram
afetadas pela talidomida nos Estados Unidos (Smithells and Newman, 1992;
Oliveira et al., 1999; Matthews and McCoy, 2003; Ministério da Saúde, 2014).
No Brasil, o medicamento começou a ser comercializado em março de 1958
por diferentes laboratórios sob o nome de Ectiluram ®, Ondosil ®, Sedalis ®, Sedim
®, Slip ® e Verdil ® (Oliveira et al., 1999; Ministério da Saúde, 2014). Mesmo com
o surgimento de casos em outros países, o medicamento continuou disponível no
Brasil pelo menos até 13 de novembro de 1962, quando o governo federal, por meio
do Serviço Nacional de Fiscalização de Medicina e Farmácia (SNFMF), cassou a
licença dos produtos contendo talidomida mediante o Termo de Inutilização do
Medicamento. Este termo só foi estabelecido formalmente em 30 de junho de 1964
(Ministério da Saúde, 2014). Entretanto, de acordo com informações da Associação
Brasileira dos Portadores da Síndrome da Talidomida (ABPST), esse medicamento
só foi de fato retirado do mercado brasileiro em 1965, ou seja, com pelo menos
quatro anos de atraso (Oliveira et al., 1999).
Ainda em 1965 o dermatologista israelense Jacob Sheskin relatou a
administração de talidomida a um paciente insone com Eritema Nodoso Hansênico
- ENH. O paciente além de conseguir dormir, teve suas lesões curadas
completamente após 3 dias de terapia. Sheskin relatou resultados semelhantes em
outros 5 pacientes e a droga eventualmente foi licenciada para o tratamento de
ENH no México e no Brasil, voltando a ser comercializada. Essa descoberta foi
comprovada por diversos estudos, incluindo um ensaio clínico, multicêntrico e
duplo-cego coordenado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1971 e
pode ser considerada como a primeira indicação precisa para o uso da talidomida
(Oliveira et al., 1999; Matthews and McCoy, 2003; Ministério da Saúde, 2014). Uma
Newsletter da Sociedade de Teratologia (Teratology Society estabelecida nos
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Estados Unidos) chegou a publicar um aviso sobre a possibilidade de a talidomida
reaparecer no mercado, e com ela um aumento na frequência de certos defeitos
congênitos (citado por Castilla et al., 1996). Com isso, acredita-se que a droga
nunca tenha ficado indisponível no Brasil, ainda que por poucos meses tenha sido
retirada do mercado: muitas pessoas ainda possuíam a droga em sua residência,
por desaviso ou descuido continuaram a ingerindo e muitas crianças continuaram
sendo afetadas (Smithells and Newman, 1992).
No Brasil, a partir de 1973 foram criadas associações das vítimas da
talidomida e com isso movimentos de ação indenizatória, e criação de muitas
legislações, portarias e diretrizes quanto ao uso da talidomida ao longo das
décadas. Atualmente, a produção da talidomida é responsabilidade da Fundação
Ezequiel Dias (FUNED), em Minas Gerais. A prescrição segue rígidos critérios, e
deve ser realizada por meio de Notificação de Receita de Talidomida acompanhada
do Termo de Responsabilidade/Esclarecimento. A dispensação ocorre no local com
assistência farmacêutica que orienta e monitora a entrega, a utilização, os
resultados e a devolução/descarte apropriados (Ministério da Saúde, 2014).
Apesar das restrições, o Brasil se tornou o único país com três gerações de
vítimas da Talidomida. O número de vítimas da primeira geração, que corresponde
aos casos ocorridos até 1965, é estimado em cerca de trezentos (Oliveira et al.,
1999). No entanto, devido à dificuldade de confirmação da talidomida durante a
gestação, apenas 121 delas tiveram reconhecida sua condição de vítima da
talidomida (Ministério da Saúde, 2014). Na segunda geração (1966-1998),
estimam-se 34 casos: 33 relatados por Castilla et al. (1996) que ocorreram entre
1969 a 1995 em nove estados brasileiros; e mais um caso de 1998 identificado em
2011 (Vianna et al., 2013b). A terceira geração (2005-2010) corresponde à 5
crianças: um caso de Rondônia, dois do Maranhão, e gêmeos do Rio Grande do
Sul (Schuler-Faccini et al., 2007; Vianna et al., 2013; Ministério da Saúde, 2014).

1.2.2 Características clínicas e moleculares da TE

As malformações da TE são variáveis, pondendo ser únicas ou múltiplas e
envolvendo basicamente qualquer sistema do corpo. São geralmente bilaterais e
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simétricas, e membros superiores são majoritariamente afetados. Malformações
restritamente nos membros inferiores são raras. As alterações são pré-axiais e
intercalares, como amelia, focomelia, e o polegar pode ser ausente, hipoplásico ou
trifalângico. As extremidades superiores geralmente são acometidas por perda de
dígitos e as inferiores por polidactilia e sindactilia. Podem incluir ainda aplasia do
músculo tenar, ausência de falanges, hipoplasia do rádio e da ulna, hipoplasia de
ombros e quadril, entre outras malformações. Os defeitos de membros podem estar
associados a outras anomalias, como hemangioma facial na linha média, microtia
e anotia, coloboma de íris, oftalmomegalia, microftalmia, anoftalmia, paralisia facial
e deficiência intelectual. Anormalidades de órgãos internos, como de laringe,
traqueia e lobulação dos pulmões, malformações cardíacas, genitourinárias e
gastrointestinais também podem estar presentes (Smithells, 1973; Schmidt and
Salzano, 1983; Smithells and Newman, 1992).
Apesar de atualmente o medicamento ser utilizado também para outras
condições, como mieloma múltiplo e lúpus, por exemplo (Ministério da Saúde,
2014), segundo Castilla et al. (1996), a ocorrência da embriopatia por Talidomida é
limitada a países subdenvolvidos, onde a hanseníase é mais comum e o controle
da droga é ineficiente. Na América do Sul, o acesso ao medicamento é proporcional
à frequência da hanseníase (Castilla et al., 1996). Os registros brasileiros mostram
que a prevalência da hanseníase no Brasil pode chegar a 10,2/10.000 em regiões
endêmicas (Vianna et al., 2017), onde 24.000 casos de hanseníase multibacilar são
diagnosticados anualmente, dos quais 30% a 50% apresentarão ENH. A partir
desta estimativa, aproximadamente 10.000 indivíduos são possíveis usuários da
talidomida (Vianna et al., 2011). Entre 10 e 50% das mulheres que ingerem
talidomida durante o período de sensibilidade embriológica terão filhos afetados,
mesmo em pequenas doses como 50 e 100mg.

A janela teratogênica foi

estabelecida entre 20 a 36 dias após a fertilização, ou 34º ao 50º dia após a última
menstruação (Newman, 1986).
O mecanismo pelo qual a talidomida causa deficiências nos membros e
outras malformações é complexo e ainda está sendo investigado. Ito et al. (2010)
demonstraram que a talidomida se liga à proteína cereblon (CRBN). Essa proteína
forma um complexo de E3 ubiquitina ligase com a proteína 1 de ligação a danos no
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DNA 1 (DDB1) e com a CUL4A (Cullin 4A), importante para o crescimento de
membros e expressão do fator de crescimento de fibroblasto Fgf8 em peixe-zebra
e galinha (Ito et al., 2010). A ubiquitina ligase tem o papel de marcar proteínas
indesejadas para degradação pelo proteossomo, e ao se ligar ao cereblon, a
talidomida faz com que o complexo marque as proteínas erradas. Mais tarde,
Donovan et al. (2018) e Matyskiela et al. (2018) demonstram de forma
independente que na presença de talidomida esse complexo promove a
degradação de SALL4, uma proteína importante na via de desenvolvimento de
membros. Variantes heterozigotas em SALL4 são suficientes para causar a
Síndrome de Okihiro (Donovan et al., 2018; Matyskiela et al., 2018).
Entretanto, a talidomida participa de uma ampla rede de interações de
proteínas: sabe-se por abordagens in silico que a talidomida interage diretamente
com 33 proteínas, onde CTNNB1e NOS3 aparecem como alguns dos componentes
principais dessa rede (Kowalski et al., 2019). Outros alvos já demonstrados da
talidomida são TBX5 - um fator de transcrição que desempenha um papel
importante no desenvolvimento de membros e coração, onde a presença de
talidomida parece impedir sua ligação ao DNA em até 40% (Khalil et al., 2017) e
receptores dos fatores de crescimento de fibroblasto (FGFRs), que na presença de
talidomida tem sua expressão e função interferida (Sundaresan et al., 2019).
Além do mais, sabe-se que alguns indivíduos teriam maior suscetibilidade à
ação teratogênica da talidomida do que outros (Newman, 1986), e variantes em
genes candidatos tem sido investigadas. Haplótipos no gene NOS3 foram
encontrados como possíveis fatores de suscetibilidade à TE (Vianna et al., 2013a;
Kowalski et al., 2016); um efeito de soma de variantes no CRBN foi sugerido em
pacientes com TE que apresentavam anomalias longitudinais pré-axiais nos
membros e uma variante em CUL4A também foi encontrada como potencial de
suscetibilidade (Kowalski et al., 2020).
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1.3 SÍNDROME DE ROBERTS E O GENE ESCO2

A Síndrome de Roberts (RBS) é de herança autossômica recessiva, possui
uma expressividade variável e é caracterizada por uma série de anomalias, dentre
elas, deformidades nos membros (tetrafocomelia), anomalias craniofaciais e
genitais e restrição de crescimento (Freeman et al., 1974; Afifi et al., 2016). O
primeiro relato surgiu em 1919 quando o Dr. John B. Roberts reportou as principais
anomalias de um caso de dois irmãos: fenda labiopalatina bilateral, protusão da
porção intermaxilar da mandíbula superior e desenvolvimento imperfeito dos quatro
membros, com consanguinidade parental. Em 1966 Appelt et al. reconheceram
essa combinação de malformações como uma síndrome. Entretanto, a descrição
mais antiga feita para esse conjunto de anomalias parece ter sido feita já em 1671
por Bouchard (citado por Freeman et al., 1974).
Em 1921 manifestações similares, porém mais leves das encontradas em
RBS, foram relatadas por O'Brien e Mustard (1921), e em 1969, Herrmann et al.
relataram um caso semelhante ao de O'Brien e Mustard (1921) e notaram essa
semelhança, denominando-a de Síndrome SC ou pseudotalidomida. Em 1977
Hermann e Opitz (1977) revisaram a literatura e tentaram classificar os casos em
SC-Focomelia ou RBS e consideraram que os casos mais brandos eram SCFocomelia e mais severos eram RBS, já sendo considerada como diferentes
espectros de uma mesma condição e com diferentes prognósticos de vida
(Herrmann and Opitz, 1977). Posteriormente, Van Den Berg e Francke (1993)
revisaram 100 casos de RBS e elaboraram um novo escore de classificação com
bases em 6 critérios: restrição de crescimento, focomelia dos braços, focomelia das
pernas, sobrevivência, e anormalidades palatinas e oculares, sendo que cada
critério possui uma pontuação com base na sua gravidade. Nesses 100 casos
avaliados, o fenótipo variou da completa ausência de braços e pernas com dígitos
rudimentares até leve redução do crescimento dos membros. A redução no número
ou comprimento dos dedos também foi comum, bem como redução ou ausência do
fêmur, tíbia ou fíbula, sendo que alguns casos apresentavam fusão desses ossos.
Além disso, vários casos possuíram alguma anomalia encontrada com pouca
frequência, mostrando a expressividade variável da síndrome. Os casos graves
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frequentemente tinham elevada letalidade, se manifestando como abortos
espontâneos ou natimortos (Van den Berg and Francke, 1993).
O fenótipo celular é marcado por um afastamento incomum das cromátides
irmãs, especialmente próximo à região centromérica. Esse fenômeno é conhecido
como Heterocromatina em Repulsão (HR) ou Separação Prematura do Centrômero
(PCS), e foi muito usado como critério diagnóstico antes da caracterização
molecular (Freeman et al., 1974; Van Den Berg and Francke, 1993). Além da
separação prematura do centrômero, também retardo anafásico, aneuploidia,
micronúcleo, diminuição da proliferação celular e hipersensibilidade aos agentes
danificadores de DNA caracterizam o fenótipo celular da RBS (Vega et al., 2005).
Vega et al. (2005) estabeleceram uma associação entre a RBS e o gene
ESCO2 e descobriram a base molecular por trás desse fenômeno citogenético, e
Schüle et al.

(2005) demonstraram que todo espectro fenotípico Roberts/SC-

Focomelia é causado por variantes patogênicas em ESCO2 (Schüle et al., 2005).
Este gene pertence à família Eco1 de acetiltransferases e está envolvida no
estabelecimento de coesão das cromátides irmãs na fase S; possui 11 éxons e seu
polipeptídio possui 601 aminoácidos (Vega et al., 2005; Vega et al., 2010). Após a
replicação do DNA, as cromátides irmãs são mantidas unidas pela coesina, um
complexo de proteínas composto SMC1A, SMC3, RAD21, SA1,2, e PDS5 (Banerji
et al., 2017). Foi proposto que o estabelecimento dessa coesão pode ser regulado
pela atividade de acetilação dessas proteínas. Dessa forma, a perda de
acetiltransferase de ESCO2 foi implicado no mecanismo molecular de RBS. Vega
et al. (2010) mostraram, através de um estudo de hibridização in situ em embriões
humanos, que a expressão do gene ESCO2 ocorre no cérebro, face, membros, rins
e gônadas, estruturas afetadas na RBS (Vega et al.,2010).
A maioria das variantes descritas envolvem introdução de um novo códon de
parada prematuro em ESCO2, transcrição por frameshift, nonsense ou variantes
splicing, resultando provavelmente em níveis menores de mRNA (Vega et al.,2010).
A grande maioria das variantes ocorrem em homozigose, sendo alguns
heterozigotos compostos, e em sua maioria ocorrem no éxon 3 e 4, as demais são
distribuídas ao longo do gene (Afifi et al., 2016).
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Devido aos poucos casos relatados na literatura e à alta prevalência de
consanguinidade, a RBS é considerada um distúrbio raro (Van Den Berg and
Francke, 1993), e sua prevalência é desconhecida.
O principal diagnóstico diferencial é com a embriopatia por Talidomida,
Síndrome TAR, Anemia de Fanconi, Baller-Gerold e com algumas coesinopatias,
como Cornelia de Lange (Waldenmaier et al., 1978; Gordillo et al., 2006; Gerkes et
al., 2010; Banerji et al., 2017; Colombo et al., 2019). Recentemente, Colombo et al.
(2019) relataram dois casos que foram diagnosticados como Sindrome BallerGerold e após teste genético o diagnóstico foi de RBS.

1.4 SÍNDROME DE OKIHIRO E O GENE SALL4

Os primeiros relatos das associações das

anomalias da Síndrome de

Okihiro foram feitos no início do século XX por Crisp (1918), Mennerich (1923) e
Gifford (1926). A terminologia de Síndrome de Okihiro foi proposta por Hayes et al.
(1985), mas também é chamada de Síndrome de Duane de Raio Radial ou
Síndrome de DR, proposta por Temtamy (1986). Essa síndrome apresenta herança
autossômica dominante, com expressividade variável inter e intra-familiar e
penetrância reduzida (Hayes et al., 1985; Al-Baradie et al., 2002; Alves et al., 2016),
sendo alguns casos tão leves que não chegam a ser diagnosticados (Hayes et al.,
1985). Sua prevalência é desconhecida.
Defeitos radiais unilaterais ou bilaterais associados a anomalia de Duane
caracterizam a Síndrome de Okihiro. A anomalia de Duane é um distúrbio congênito
da motilidade ocular, caracterizado por limitação variável da adução e retração
ocular, estreitamento da fenda palpebral na adução e ausência ou limitação grave
da abdução. Não é tão rara e representa cerca de 1% dos casos de estrabismo
(Hayes et al., 1985). Apesar de os defeitos radiais dos membros superiores e a
Anomalia de Duane serem considerados as principais características da doença,
eles estão presentes em apenas 91% e 65% dos casos, respectivamente (Alves et
al., 2016). Outras anormalidades comuns são anomalias cardíacas, renais,
vertebrais,

de

membros

inferiores,

anomalias

faciais,

perda

auditiva

26

neurossensorial, atresia anal e distúrbios pigmentares (Hayes et al., 1985; AlBaradie et al., 2002; Alves et al., 2016). Nos membros superiores, a hipoplasia da
eminência tenar foi frequentemente observada e pode ser acompanhada por uma
incapacidade de flexionar a articulação interfalângica do polegar. Já anormalidade
do raio radial pode ser mais extensa, com ausência do osso radial ou do antebraço
(Hayes et al., 1985). Esse distúrbio se sobrepõe parcialmente às síndromes de
Townes-Brocks e Holt-Oram (Al-baradie et al., 2002).
Kohlhase et al. (2002) e Al-Baradie et al. (2002) identificaram variantes no
gene SALL4 como causadoras da Síndrome de Okihiro. Esse gene possui quatro
éxons e codifica um fator de transcrição de 1056 aminoácidos com oito motivos de
dedo de zinco (Al-Baradie et al., 2002; Kohlhase et al., 2002). A proteína SALL4
desempenha um papel importante durante o desenvolvimento embrionário,
interagindo com diferentes proteínas, tais como SALL1, TBX4 E TBX5 (Alves et al.,
2016). Pacientes com fenótipo clínico de Holt-Oram tiveram variantes de SALL4
identificadas (Kohlhase et al., 2003; Vanlerberghe et al., 2019) e acredita-se que as
interações entre SALL4 e SALL1, e entre SALL4 e TBX5, podem explicar a
sobreposição fenotípica da Síndrome de Okihiro com as de Holt-Oram e TownesBrocks. Acredita-se que a Síndrome de Okihiro aconteça por haploinsuficiência de
SALL4 (Alves et al., 2016).
Variantes encontradas em SALL4 também causam uma condição alélica de
Síndrome de Okihiro, denominada Síndrome acro-renal-ocular (Kohlhase et al.,
2003; Borozdin et al., 2004b; Borozdin et al., 2004a). Até o momento do relato de
Alves et al. (2016), 28 variantes no gene SALL4 tinham sido relatadas como
causadoras da síndrome de Okihiro. A grande maioria corresponde à variantes
frameshift causadas por duplicações ou deleções, e para todas elas há predição de
que interrompam pelo menos um motivo de dedo de zinco (Alves et al., 2016). Uma
dessas variantes foi encontrada em um paciente previamente diagnosticado com
embriopatia por Talidomida (Kohlhase et al., 2003).
Por se sobrepor parcialmente a Townes-Brocks, Holt-Oram, e TE, esses são
os principais diagnósticos diferenciais. Outros diagnósticos diferenciais incluem
Anemia de Fanconi e Síndrome TAR, além de suas síndromes alélicas como acrorenal-ocular (Al-Baradie et al., 2002; Kohlhase, 2004).
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1.5 SÍNDROME DE HOLT-ORAM E O GENE TBX5

A Síndrome de Holt-Oram (HOS) é uma síndrome rara que afeta membros e
coração, com prevalência ao nascimento de 1/100.000 nascidos vivos, de herança
autossômica dominante e alta penetrância (próximo a 100%), com expressividade
variável, variando de achados subclínicos à focomelia e defeitos cardíacos graves
(Hurst et al., 1991; Basson et al., 1999; Patel et al., 2012). Foi descrita por Holt e
Oram (Londres, 1960) como uma síndrome de anormalidades nos membros
superiores e defeitos cardíacos. Eles relataram nove indivíduos afetados de quatro
gerações de uma família. A partir de então muitas famílias foram reconhecidas
como tendo a mesma condição, levando a uma série de relatos no início da década
de 1960 (Hurst et al., 1991). Atualmente, cerca de 300 casos foram descritos na
literatura (Vanlerberghe et al., 2019).
As malformações nos membros superiores estão sempre presentes e mais
comumente bilaterais e assimétricas. Envolvem estruturas do raio radial, que
variam de uma anormalidade sutil no carpo até defeitos proximais evidentes como
a focomelia. Podem apresentar aplasia, hipoplasia e fusão ou desenvolvimento
anômalo, resultando em características que vão de limitação de movimento,
polegares trifalângicos ou ausentes, antebraços encurtados até focomelia. Os
polegares

são

as

estruturas

mais

comumente

afetadas

(84%)

com

aplasia/hipoplasia radial em 64% dos casos. Defeitos do raio ulnar ocorrem apenas
quando o raio radial está envolvido com menos gravidade (Basson et al., 1999;
Patel et al., 2012).
Os defeitos cardíacos são geralmente os defeitos de Comunicação
Interventricular (CIVs), mais comumente os Defeitos de Septo Atrial (DSA) ou
raramente Defeitos de Septo Ventricular (DSV), mas outros defeitos graves e
complexos já foram descritos. (Basson et al., 1999; Patel et al., 2012). Em casos
familiares, 95% dos indivíduos demonstram ter problemas cardíacos. Acredita-se
que não há associação entre a gravidade cardíaca e a gravidade dos defeitos de
membros (Patel et al., 2012).
Devido a uma combinação de clavículas curtas, hipoplasia da cabeça do
úmero e musculatura diminuída, muito indivíduos apresentam ombros estreitos e
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inclinados para baixo. Acredita-se que a combinação típica da síndrome seja o
polegar trifalângico e o defeito do septo atrial (DSA), mas há uma variação na
gravidade dos defeitos dos membros e do coração (Patel et al., 2012). Os membros
inferiores são geralmente normais (Patel et al., 2012) e não há defeitos faciais,
assim como o crescimento e desenvolvimento estão dentro da normalidade (Hurst
et al., 1991; Patel et al., 2012). Não existe um perfil facial que o discrimine de outras
síndromes mão-coração (Patel et al., 2012).
Em 1997 Li et al. e Basson et al. demonstraram que a HOS é causada por
variantes patogênicas no gene TBX5 (Basson et al., 1997; Li et al., 1997). Esse
gene pertence à família de genes T-box, que codificam fatores de transcrição que
desempenham diversos papéis no desenvolvimento embrionário. Os genomas de
camundongos e humanos contêm pelo menos sete membros da família de genes
T-box, sendo eles TBXT, TBR1, TBX1, TBX2, TBX3, TBX4, TBX5 e TBX6 (Basson
et al., 1999). Algumas síndromes são associadas a variantes patogênicas nesses
genes além do TBX5 em Holt-Oram, como TBX1 na Síndrome de DiGeorge, TBX3
na Síndrome Ulnar-mamária (Patel et al., 2012).
O gene TBX5 codifica um fator de transcrição que contêm motivos de ligação
que interagem com os sulcos maiores e menores do DNA, ativando seus genesalvo (Boogerd et al., 2010). Uma alteração de aminoácidos perto da extremidade
amino-terminal do T-box parece afetar interações com o sulco maior do DNA e as
que alteram aminoácidos na extremidade carboxila do T-box parecem afetar as
interações no sulco menor (Basson et al., 1999).
Este gene possui nove éxons que codificam uma proteína de 518
aminoácidos (Ríos-Serna et al., 2018; Vanlerberghe et al., 2019). Mais de 90
variantes já foram descritas (Ríos-Serna et al., 2018), e a maioria dos afetados
possui variantes patogênicas sem sentido, resultando na proteína TBX5 truncada e
haploinsuficiente (Basson et al., 1999; Patel et al., 2012; Vanlerberghe et al., 2019).
As variantes são encontradas ao longo de todos os éxons, mas a maioria está
dentro da região que corresponde ao domínio de ligação ao DNA do T-box
(Boogerd et al., 2010). O tipo de variante encontrada não prediz o fenótipo
(Brassington et al., 2003), e acredita-se que as deleções de todo o gene ou éxons
sejam semelhantes às variantes patogênicas que causam proteína truncada,
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devido à redução da dosagem de TBX5 (Patel et al., 2012). Além disso, variantes
patogênicas de novo parecem relativamente frequentes na HOS (Basson et al.,
1999; Ríos-Serna et al., 2018; Vanlerberghe et al., 2019).
Em um estudo retrospectivo realizado por Vanlerberghe et al. (2019), foram
avaliados molecularmente 212 pacientes com diagnóstico clínico para HOS, a
maior série molecular descrita até o momento para esta síndrome. Eles
encontraram uma taxa de detecção de variantes em TBX5 de 58%. Das variantes
encontradas, 87% eram alterações de ponto, sendo que a maioria levava à uma
proteína truncada (37% nonsense, 26% frameshift, 10% splice site), 14% foram
variantes missense, 8% deleções intragênicas, 4% duplicações intragênicas, e
uma translocação aparentemente equilibrada t(2; 12)(q31; q24.3), implicando o
locus TBX5. Defeito cardíaco foi observado em 91% dos pacientes, sendo o defeito
do septo atrial mais frequente (61,5%). Os defeitos dos membros superiores foram
bilaterais em 96% dos pacientes e assimetria foi observada em 91% quando a
informação estava disponível. Eles ainda observaram falta de penetrância para
quatro variantes, e um pai assintomático apresentou mosaisimo somático para uma
variante encontrada em seu filho. Alguns pacientes com diagnóstico clínico para
HOS tiveram variantes em SALL4, e outros apresentaram quebra cromossômica
para Anemia de Fanconi e microdeleção 1q21.1 envolvendo RBM8A, para TAR.
Ainda, alguns pacientes ficaram sem confirmação molecular.
A hipótese de heterogeneidade genética já foi anteriormente levantada.
Entretanto, Vanlerberghe et al. (2019) avaliaram os casos que tinham diagnóstico
clínico de HOS sem variantes em TBX5 para 124 genes envolvidos no
desenvolvimento de membros, e não encontraram nenhum gene candidato. Dessa
forma, acredita-se que algumas variantes regulatórias podem estar envolvidas nas
malformações causadas em HOS.
Os principais diagnósticos diferenciais são Síndromes de Okihiro, TownesBrocks, TAR, Ulnar-mamária, Anemia de Fanconi, embriopatia por Talidomida e por
Valproato, e associação VACTERL (Hurst et al., 1991; McDermott et al., 2004).
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1.6 SÍNDROME DE TROMBOCITOPENIA E AUSÊNCIA DE RÁDIO (TAR)

A Síndrome de trombocitopenia e ausência de rádio (TAR) é caracterizada
principalmente por trombocitopenia transitória e ausência de rádio bilateral com
preservação de polegar. Entretanto, sua expressão é variável e outras
características podem estar presentes, tais como: defeitos renais e cardíacos,
alergia ao leite de vaca e deficiência intelectual. É herdada com um padrão
autossômico recessivo: cerca de 95% dos casos apresentam microdeleção de
1q21.1 envolvendo o gene RBM8A em um alelo e variantes regulatórias na região
5’ UTR ou no primeiro intron do outro alelo. Nos 5% restantes, foram identificadas
variantes bialélicas: inativadora em um alelo e com redução de expressão no outro
(Albers et al., 2012; Al-Qattan, 2016).
A proteína RBM8A (ou Y14) é um componente do complexo de junção
exônica (EJC) que se liga na junção de emenda no mRNA durante o splicing de pré
mRNA, permanecendo ligado até a tradução. O EJC possui várias funções,
incluindo o transporte de mRNA e marcação no mecanismo de degradação de
mRNA mediada por mutação sem sentido (NMD - Nonsense-mediated decay).
RBM8A é expressa amplamente nas células humanas e sua perda total não é
compatível com a vida, porém uma redução de 50% não causa anormalidade. Para
o fenótipo de TAR, é necessária uma supressão de mais de 50% de RBM8A.
Recentemente se hipotetizou que os defeitos observados em TAR podem ser
devidos à baixa quantidade de RBM8A e maior disponibilização de ubiquitina para
degradação de FGFR1, necessária para a sinalização de FGF8. A RBM8A forma
um complexo com MAGOH, e este complexo é ligado pela importin-13 à Ubc9
(enzima conjugadora da ubiquitina 9), e com isso mais ubiquitina fica disponível
para degradação de FGFR1. Quando a degradação do FGFR1 é alta, o sinal FGF8
é atenuado. FGF8 é uma proteína difusível na crista ectodérmica apical (AER),
acarretando em maior concentração na área do polegar do que a área do raio,
promovendo assim ausência de rádio com preservação de polegares. A FGFR1
também parece desempenhar um papel na trombocitopenia transitória, alergia ao
leite de vaca, defeitos cardíacos/renais e deficiência intelectual (Al-Qattan, 2016).
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1.7 OUTRAS SÍNDROMES MALFORMATIVAS

Outras síndromes malformativas com DRM com acometimento do raio radial
que podem apresentar sobreposição fenotípica com embriopatia por Talidomida
incluem: Anemia de Fanconi, Síndrome Baller-Gerold, Cornelia de Lange,
Rapadilino, Townes-Brocks e Associação VACTERL.
A Anemia de Fanconi (FA) foi descrita pela primeira vez pelo pediatra suíço
Guido Fanconi em 1927 e é caracterizada por anormalidades físicas, aumento do
risco de neoplasia e falência da medula óssea. O fenótipo físico em pacientes com
FA é extremamente heterogêneo. Algumas malformações incluem pigmentação
cutânea anormal, malformações esqueléticas dos membros superiores e inferiores,
anomalias oftálmicas e do trato geniturinário. A insuficiência progressiva da medula
óssea geralmente inicia com trombocitopenia ou leucopenia. Possui alta
heterogeneidade genética e variantes em mais de 20 genes foram descritas em
pacientes com FA, sendo que pelo menos a metade dos casos são atribuídos às
variantes no gene FANCA, causando FA do subtipo A. As variantes no FANCB
possuem herança ligada ao X, as variantes de FANCR são autossômicas
dominantes e as demais seguem um padrão de herança autossômico recessivo.
Estes genes codificam proteínas que atuam em uma complexa rede de reparo ao
DNA (Mehta and Tolar, 2002; Fiesco-Roa et al., 2019).
A Síndrome Baller-Gerold (BGS), assim como a Síndrome Rapadilino, são
causadas por variantes no gene RECQL4, que codifica uma proteína da família das
helicases. Suas variantes parecem impedir o processo normal de reparo e
replicação do DNA, e tem herança autossômica recessiva. A BGS foi descrita em
1950 e é caracterizada por aplasia/hipoplasia radial e craniossinostose. Já a
Rapadilino foi descrita originalmente em pacientes finlandeses e seu nome é um
acrônimo

de

suas

características

clínicas:

aplasia/hipoplasia

RAdial,

aplasia/hipoplasia das PAtelas e PAlato altamente fendido ou arqueado, DIarréia e
articulações desalocadas (DIslocated joints), baixa estatura e malformações nos
membros (LIttle size and LImb malformation), e nariz fino e inteligência normal
(NOse slender and NOrmal intelligence) (Dietschy et al., 2007).
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A síndrome de Cornelia de Lange (CdLS) foi descrita em 1933 por uma
pediatra francesa de mesmo nome e é caracterizada por aparência craniofacial
distinta, restrição de crescimento e malformações nos membros. Entretanto, nem
todos os casos exibem o fenótipo clássico e existe uma variabilidade de leve a
grave. CdLS é causada por variantes em genes que codificam proteínas
relacionadas ao complexo de coesinas, tais como: NIPBL, SMC1A, SMC3, RAD21,
BRD4, HDAC8 e ANKRD11, e assim como a Síndrome de Roberts, a CdLS é
categorizada como uma coesinopatia. Cerca de 70% dos casos possuem variantes
no gene NIPBL, e alguns genes segregam de forma autossômica dominante,
enquanto outros são ligados ao X. O primeiro consenso internacional de diagnóstico
e manejo de CdLS foi publicado em 2018 (Kline et al., 2018).
A Síndrome Townes-Brocks possui herança autossômica dominante e foi
descrita pela primeira vez por Townes e Brocks em 1972. É caracterizada
geralmente por uma tríade de anomalias: ânus imperfurado, orelhas displásicas e
malformações do polegar. Possui uma expressividade variável e pode incluir
malformações adicionais como anomalias renais e cardíacas e defeitos oculares. É
causada por variantes no gene SALL1, que codifica um fator de transcrição que
atua como um repressor transcricional (Miller et al., 2012).
A associação VACTERL foi formalmente descrita no início dos anos 1970.
Seu nome é um acrônimo de uma associação não aleatória de vários defeitos:
defeitos Vertebrais, atresia Anal, defeitos Cardíacos, fístula Traqueo-Esofágica,
anomalias Renais e anomalias dos membros (Limbs). Atualmente, não há um
conjunto bem aceito de critérios diagnósticos, mas a maioria dos clínicos e
pesquisadores exige a presença de pelo menos três componentes de VACTERL
para o diagnóstico. Sua causa ainda é desconhecida, mas acredita-se que tenha
forte heterogeneidade etiológica e algumas análises sugerem subgrupos dentro do
conjunto geral da Associação VACTERL. Algumas hipóteses tem sido levantadas,
como a possibilidade de que a associação VACTERL seja na verdade uma coleção
de muitas condições genéticas monogênicas diferentes. Outra é a de que ocorra
devido a fatores epigenéticos ou ainda que não tenha causa genética mas sim
teratogênica. As principais características de VACTERL afetam espacialmente
cinco sistemas anatômicos diferentes que ocorrem temporalmente em pontos
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variáveis durante a embriogênese, e essa distribuição espaço-temporal dificulta
uma explicação unificadora. Possivelmente deva-se à herança multifatorial, com
interação de alelos de suscetibilidade e fatores não genéticos (Solomon, 2018).

1.8 JUSTIFICATIVA

Defeitos de redução de membros são anomalias relativamente frequentes
na espécie humana, com uma prevalência estimada de 1.6 /10.000 nascimentos no
Brasil. O Brasil é o único país do mundo que ainda apresenta novos casos de TE,
e continua, portanto, importante diagnóstico diferencial em casos de DRM. Algumas
síndromes genéticas possuem muita similaridade com TE, especialmente Roberts,
Okihiro e Holt-Oram, que no passado já foram diagnosticadas erroneamente como
TE. Dessa forma, o diagnóstico molecular de síndromes de expressão fenotípica
semelhantes e identificação da variante causadora é fundamental para o
aconselhamento genético.

34

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Identificar variantes em genes relacionados a síndromes de redução de
membros com acometimento predominantemente radial em pessoas com defeitos
de redução de membros.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Avaliar a frequência de variantes nos genes ESCO2, TBX5 e SALL4 através de
painel em sequenciamento de nova geração (NGS) em uma amostra de pacientes
com defeitos de redução de membros.
b) Identificar associações entre variantes com os tipos de anomalias de membros.
c) Predizer funcionalmente o impacto das variantes identificadas no fenótipo
apresentado para as variantes que não possuem funcionalidade descrita.
d) Comparar a frequência das variantes identificadas com aquelas descritas em
bancos de dados públicos e em pessoas com embriopatia por Talidomida.
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3 ARTIGO 1

Embriopatia por Talidomida e seus diagnósticos diferenciais: uma análise
fenotípica
Manuscrito em preparação
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4 ARTIGO 2
Limbs reduction defects: a case series with a novel deletion in ESCO2
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5 DISCUSSÃO

As síndromes com defeitos de redução de membros passaram a ganhar
notoriedade na comunidade científica a partir da década de 60, quando ocorreram
milhares de casos de TE. Contudo, o Brasil continua apresentando novos casos, e a
análise dismorfológica juntamente com análise genética em pacientes com DRM são
fundamentais para fazer o diagnóstico diferencial, uma vez que a confirmação de
ingestão da talidomida nem sempre pode ser confirmada.
Sessenta anos se passaram, e não somente a análise genômica sofreu
transformações, mas também as análises fenotípicas, com o surgimento de um
grande número de ferramentas de bioinformática. Essas ferramentas nos trazem a
oportunidade de estudar em mais detalhes os aspectos genotípicos e fenotípicos da
TE e das síndromes genéticas cuja TE é fenocópia, nos permitindo buscar
associações entre as variantes e anomalias encontradas e um melhor entendimento
dos mecanismos moleculares dessas síndromes.
Com o propósito de melhorar o diagnóstico diferencial clínico, no primeiro artigo
fizemos uma revisão comparativa das anomalias disponíveis no HPO das síndromes
Anemia de Fanconi (#227650), Síndrome acro-renal-ocular (#607323), Baller-Gerold
(#218600), Cornelia de Lange (#122470), Holt-Oram (#142900), Okihiro (#607323),
Rapadilino (#266280), Roberts (#268300), SC-Focomelia (#269000), TAR –
Trombocitopenia e ausência de rádio (#274000), Townes-Brocks tipo 1 e 2
(#107480/#617466) e Associação VACTERL (%192350). Mansour et al. (2019) estão
desenvolvendo um algoritmo com a finalidade de fazer diagnóstico diferencial para
TE, enquanto nós construímos uma extensa lista comparativa dos fenótipos das
principais síndromes similares e disponibilizamos este material para consulta. Dessa
forma, é de nosso conhecimento que este seja o primeiro estudo que analisa um
grande número de anomalias para vários diagnósticos diferenciais para TE.
A partir de uma lista com mais de 400 fenótipos, apontamos as anomalias que
são sobrepostas e as que são diferenciais para cada síndrome analisada.
Identificamos achados únicos de TE, especialmente da cintura escapular, também
demonstrados recentemente por Mansour et al. (2019), e os comparamos com os
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achados escapulares encontrados em HOS e TAR. Ainda, salientamos a
sobreposição de anomalias de TE encontrada principalmente em RBS e Okihiro.
Além desse proposto, nos questionamos quanto a classificação das síndromes
alélicas. RBS e SC-Focomelia, Okihiro e Acro-renal-ocular, e ainda BGS e Rapadilino,
são causadas por variantes nos mesmos genes. Nos últimos anos, condições assim
têm sido unificadas, de forma que à medida que novos genes vão sendo descobertos,
o número de síndromes diminui (Bonafe et al., 2015). Em nossa análise, essas
síndromes tiveram grande sobreposição fenotípica, mas anomalias diferenciais
também foram encontradas. No caso de RBS e SC-Focomelia, a gravidade do fenótipo
é variável, inclusive quanto ao aspecto de sobrevida, importante a ser considerado no
aconselhamento genético. No entanto, estudos que analisem a correlação genótipofenótipo são difíceis de realizar devido a raridade dessas doenças. Assim, embora
possam ser consideradas diferentes espectros de uma mesma condição, elas devem
ser unificadas?
No segundo artigo, realizamos a descrição clínica de 8 pacientes com defeitos
de redução de membros, e realizamos o teste genético através de um painel NGS e
predições in silico.
Identificamos uma nova variante deletéria em ESCO2 no paciente 8 e
confirmamos o diagnóstico clínico de RBS. Essa variante foi encontrada no filho de
um casal de primos que vive em região cercada pela floresta amazônica. A
consanguinidade aqui observada é importantíssima no aconselhamento genético,
dada as circunstâncias de moradia/vida do casal e gravidade da doença produzida.
Para o paciente 3, esperávamos encontrar alguma variante em SALL4, devido
ao diagnóstico clínico de Acro-renal-ocular. Porém, nenhuma variante patogênica foi
encontrada, e após análise de sua descrição clínica, sugerimos se tratar de Cornelia
de Lange. Este caso, denota a complexidade de diagnóstico entre síndromes de
semelhança fenotípica e como ferramentas de bioinformática para análise fenotípica,
como o HPO e Phenomizer, podem ser úteis no auxílio do diagnóstico diferencial.
Outro caso interessante dessa série, é o caso 5. A paciente apresenta
focomelia de membros superiores e não possui nenhuma variante patogênica em
ESCO2, SALL4, e TBX5, que constituem os principais diagnósticos diferenciais para
TE. No entanto, encontramos uma VUS em ESCO2 que é extremamente rara na
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população brasileira, e em nosso grupo de pesquisa já foi anteriormente encontrada
em mais três pacientes com TE (Gomes et al., 2019). Com isso, acreditamos que
possa se tratar de uma variante de suscetibilidade para TE ou DRM e essa hipótese
ainda deve ser investigada. Além da focomelia, a paciente apresenta outras anomalias
muito compatíveis com TE, e nasceu em região endêmica de hanseníase. Com isso,
acreditamos que possa se tratar de um novo caso de TE no Brasil, ainda que a
ingestão da talidomida não pode ser confirmada. Esse caso mostra como o estudo de
casos com DRM é sensível para a identificação de novos casos de TE, mesmo em
uma pequena série como esta. Anteriormente, Vianna et al. (2011) desenvolveram um
fenótipo de vigilância para TE (TEP – fenótipo de embriopatia por Talidomida) que
incluem amelia, defeito de redução intercalar transverso - tal como focomelia, e defeito
de redução longitudinal pré-axial. Esse fenótipo se mostrou altamente sensível para
identificação de novos casos, e mostrou que o as maiores taxas de TEP coincidem
com as regiões com maior disponibilidade de talidomida. Nesse mesmo estudo, dois
casos com fenótipo altamente sugestivo de TE foram encontradas e a ingestão de
talidomida também não pode ser confirmada.
No presente estudo levantamos novas hipóteses que mostram a complexidade
de se diagnosticar fenocópias, devido precisamente às suas semelhanças fenotípicas
e complexidade genética, e que podem futuramente auxiliar na melhora do diagnóstico
dessas síndromes.
Além de questões puramente clinicas e moleculares, é preciso considerar o
aspecto humanístico que envolve o trabalho com esses pacientes. Recentemente, um
estudo avaliou os aspectos físicos e psicológicos que os pacientes com HOS
vivenciam. A análise mostrou que diferentes questões são preocupações nas
diferentes etapas de suas vidas, desde a necessidade de adaptações físicas nos
primeiros anos de vida, ao medo de rejeição e preocupações com a descendência na
vida adulta. Além disso, a análise mostrou que os pacientes buscam tentar entender
o porquê de serem diferentes e necessitam entenderam as causas de seu problema
(Brugallé et al., 2019).
Pensando nos pacientes com TE, a explicação da causalidade é especialmente
difícil, já que atualmente a confirmação da ingestão da talidomida é necessária para
confirmar o diagnóstico no Brasil. No entanto, o uso indiscriminado de medicação é
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muito comum no país, e não raro, o usuário não sabe ou não se lembra que
medicamento ingeriu.
Nesse sentido, é notável a necessidade de estudos multidisciplinares que
busquem melhorar o diagnóstico, aconselhamento genético e qualidade de vida dos
pacientes com DRM, uma vez que, apesar de serem doenças raras, as pessoas que
passam por esses problemas não podem ser esquecidas.
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6 CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS FUTURAS

Analisamos os genes ESCO2, TBX5 e SALL4 em oito pacientes com defeitos de
redução de membros e identificamos uma nova variante frameshift para a Síndrome
de Roberts, cumprindo o objetivo geral deste trabalho.
Os objetivos específicos também foram cumpridos, com exceção ao item b)
“Identificar associações entre variantes com os tipos de anomalias de membros”,
devido ao baixo n alcançado neste projeto.
Ainda, realizamos um trabalho de revisão clínica que não estava incluído nos
nossos objetivos, e que se mostrou importante para o diagnóstico diferencial dessas
síndromes. Conseguimos também levantar novas hipóteses a serem consideradas
nos estudos dessas doenças, mostrando a relevância de se realizar estudos
observacionais descritivos.
Agora, como forma de complementar esse projeto, estamos realizando um
estudo de biologia de sistemas que engloba os genes de todas as doenças avaliadas
no primeiro artigo. Esta análise visa melhorar o entendimento molecular dessas
síndromes, de como produzem os fenótipos observados. Podendo inclusive,
posteriormente serem utilizados para a criação de um novo painel NGS para
síndromes com DRM.
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APÊNDICE A – CLASSIFICAÇÃO DOS DEFEITOS DE REDUÇÃO DE MEMBROS PROPOSTA POR GOLD ET AL. (2011).
MEMBROS SUPERIORES

MEMBROS INFERIORES

Ausência Completa

Ausência Completa

Intercalar

Intercalar

Terminal Transverso com amputação no nível do braço superior (úmero distal) com nubbins

Terminal Transverso com amputação no nível do fêmur distal com nubbins

Terminal Transverso com amputação no nível do braço superior (úmero distal) sem nubbins

Terminal Transverso com amputação no nível do fêmur distal sem nubbins

Terminal Transverso com amputação no nível do antebraço (proximal) com nubbins

Terminal Transverso com amputação no nível da canela (proximal) com nubbins

Terminal Transverso com amputação no nível do antebraço (proximal) sem nubbins

Terminal Transverso com amputação no nível da canela (proximal) sem nubbins

Terminal Transverso com amputação no nível do pulso com nubbins

Terminal Transverso com amputação no nível do tornozelo com nubbins

Terminal Transverso com amputação no nível do pulso sem nubbins

Terminal Transverso com amputação no nível do tornozelo sem nubbins

Terminal Transverso com amputação no nível do meio da mão com nubbins

Terminal Transverso com amputação no nível do antepé com nubbins

Terminal Transverso com amputação no nível do meio da mão sem nubbins

Terminal Transverso com amputação no nível do antepé sem nubbins

Terminal Transverso com amputação no nível de articulações metacarpofalângicas (MCP) dígitos 2-5 Terminal Transverso com amputação no nível de articulações metatarsofalângica (MTP) dígitos 2-5
Terminal Transverso com amputação no nível de articulações metacarpofalângicas (MCP) dígitos 1-4 Terminal Transverso com amputação no nível de articulações metatarsofalângica (MTP) dígitos 1-4

Ausência Parcial

Terminal Transverso com amputação no nível de articulações metacarpofalângicas (MCP) dígitos 1-5 Terminal Transverso com amputação no nível de articulações metatarsofalângica (MTP) dígitos 1-5
Longitudinal pré-axial com ausência ou hipoplasia de rádio e dígito 1

Longitudinal pré-axial com ausência ou hipoplasia de tíbia e dígito 1

Longitudinal pré-axial com ausência ou hipoplasia de rádio e dígito 1-2

Longitudinal pré-axial com ausência ou hipoplasia de tíbia e dígito 1-2

Longitudinal pré-axial com ausência ou hipoplasia de dígito 1

Longitudinal pré-axial com ausência ou hipoplasia de dígito 1

Longitudinal pré-axial com ausência ou hipoplasia de dígito 1-2

Longitudinal pré-axial com ausência ou hipoplasia de dígito 1-2

Longitudinal pré-axial com ausência ou hipoplasia de dígito 1-3

Longitudinal pré-axial com ausência ou hipoplasia de dígito 1-3

Longitudinal central com ausência ou hipoplasia de dígito 2

Longitudinal central com ausência ou hipoplasia de dígito 2

Longitudinal central com ausência ou hipoplasia de dígito 3

Longitudinal central com ausência ou hipoplasia de dígito 3

Longitudinal central com ausência ou hipoplasia de dígito 4

Longitudinal central com ausência ou hipoplasia de dígito 4

Longitudinal central com ausência ou hipoplasia de dígito 2-3

Longitudinal central com ausência ou hipoplasia de dígito 2-3

Longitudinal central com ausência ou hipoplasia de dígito 3-4

Longitudinal central com ausência ou hipoplasia de dígito 3-4

Longitudinal central com ausência ou hipoplasia de dígito 2-4

Longitudinal central com ausência ou hipoplasia de dígito 2-4

Longitudinal pós-axial com ausência ou hipoplasia de ulna e dígito 5

Longitudinal pós-axial com ausência ou hipoplasia de fíbula e dígito 5

Longitudinal pós-axial com ausência ou hipoplasia de dígito 5

Longitudinal pós-axial com ausência ou hipoplasia de dígito 5

Longitudinal pós-axial com ausência ou hipoplasia de dígito 4-5

Longitudinal pós-axial com ausência ou hipoplasia de dígito 4-5

Longitudinal pré e pós-axial com ausência ou hipoplasia de ulna, rádio e dígito 1

Longitudinal pré e pós-axial com ausência ou hipoplasia de tíbia, fíbula e dígito 1

Longitudinal pré e pós-axial com ausência ou hipoplasia de dígito 1 e 5

Longitudinal pré e pós-axial com ausência ou hipoplasia de dígito 1 e 5
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Longitudinal pré e pós-axial com ausência ou hipoplasia de dígito 2 e 5

Longitudinal pré e pós-axial com ausência ou hipoplasia de dígito 2 e 5

Longitudinal pré e pós-axial com ausência ou hipoplasia de dígito 1 e 3-5

Longitudinal pré e pós-axial com ausência ou hipoplasia de dígito 1 e 3-5

Longitudinal pré e pós-axial com ausência ou hipoplasia de dígito 1-2 e 4-5

Longitudinal pré e pós-axial com ausência ou hipoplasia de dígito 1-2 e 4-5

Longitudinal pré e pós-axial com ausência ou hipoplasia de dígito 2-5

Longitudinal pré e pós-axial com ausência ou hipoplasia de dígito 2-5

Longitudinal pré e pós-axial com ausência ou hipoplasia de rádio e dígito 5

Longitudinal pré e pós-axial com ausência ou hipoplasia de tíbia e dígito 5

Longitudinal pré e pós-axial com ausência ou hipoplasia de rádio, dígito 1 e 5

Longitudinal pré e pós-axial com ausência ou hipoplasia de tíbia, dígito 1 e 5

Longitudinal pré e pós-axial com ausência ou hipoplasia de rádio e dígito 1-4

Longitudinal pré e pós-axial com ausência ou hipoplasia de tíbia e dígito 1-4

AUSÊNCIA COMPLETA
DO MEMBRO

INTERCALAR

TERMINAL
TRANSVERSO

LONGITUDINAL
PRÉ-AXIAL

LONGITUDINAL
CENTRAL

LONGITUDINAL
PÓS-AXIAL

LONGITUDINAL
PRÉ E PÓSAXIAL

Figura adaptada de Gold et al. (2011)
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APÊNDICE B – FORMULÁRIO DE TRIAGEM (FORMATO RASCUNHO)
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APÊNDICE C – TCLE PARA ADULTOS
Nº do projeto GPPG ou CAAE: 95386618.1.0000.5327

Título do Projeto: Investigação de variantes nos genes ESCO2, TBX5 e SALL4
em casos de defeitos de redução de membros
Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa cujo objetivo é
avaliar a presença de alterações genéticas em regiões do DNA associadas a
síndromes genéticas de alterações de membros (braços e pernas). Você está
sendo convidado(a) a participar dessa pesquisa porque apresenta alterações nos
membros e ainda não tem um diagnóstico definitivo. Esta pesquisa está sendo
realizada pelo Serviço de Genética Médica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre
(HCPA).
Se você aceitar participar da pesquisa, você deverá coletar uma amostra de
saliva (em torno de 4mL, uma colher de chá) para que sejam avaliadas as regiões
do DNA associadas a Síndromes genéticas que frequentemente apresentam
alterações de membros. Além disso, nós necessitaremos coletar dados sobre sua
história familiar e de saúde, assim como ter acesso a exames que você já fez que
possam ajudar no diagnóstico.
A coleta de saliva poderá causar desconfortos passageiros, pois algumas
pessoas podem ter dificuldades de produzir saliva. Nesses casos, sugere-se
adicionar meia colher de chá de açúcar na boca para auxiliar a produção de saliva.
A coleta não deve durar mais de 5 minutos. Os participantes não podem comer,
beber ou fumar em um período de 30 minutos antes da coleta.
Os possíveis benefícios decorrentes da participação na pesquisa são a
identificação de uma variante causadora das alterações que o paciente apresenta,
auxiliando assim no diagnóstico e aconselhamento genético. No entanto, as
variantes genéticas identificadas podem não ter qualquer relação com as
malformações ou ainda não se ter exato conhecimento sobre seu significado em
relação às alterações que o paciente apresenta. Todos os participantes receberão
o resultado e aconselhamento genético individualizado, ou seja, serão informados
sobre a repercussão do resultado para o participante e seus familiares.
Sua participação na pesquisa é totalmente voluntária, ou seja, não é
obrigatória. Caso você decida não participar, ou ainda, desistir de participar e retirar
seu consentimento, não haverá nenhum prejuízo ao atendimento que você recebe
ou possa vir a receber.
Não está previsto nenhum tipo de pagamento pela sua participação na
pesquisa e você não terá nenhum custo com respeito aos procedimentos
envolvidos.
Caso ocorra alguma intercorrência ou dano, resultante de sua participação
na pesquisa, você receberá todo o atendimento necessário, sem nenhum custo
pessoal.
Os dados coletados durante a pesquisa serão sempre tratados
confidencialmente. Os resultados serão apresentados de forma conjunta, sem a
identificação dos participantes, ou seja, o seu nome não aparecerá na publicação
dos resultados.
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Caso você tenha dúvidas, poderá entrar em contato com a pesquisadora
responsável Lavinia Schüler-Faccini, pelo telefone (51) 3359-8011 ou (51) 33089819, ou com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto
Alegre (HCPA), pelo telefone (51) 33597640, ou no 2º andar do HCPA, sala 2227,
de segunda à sexta, das 8h às 17h.
O material biológico coletado será armazenado de forma codificada. Após a
realização das análises previstas neste projeto, as amostras serão armazenadas.
Este material, além de ser utilizado neste estudo, poderá ser utilizado em outros
estudos futuros do nosso grupo. Neste caso, um novo projeto de pesquisa será
submetido para apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa e você será chamado
para reconsentir com o uso do material.
Com relação ao armazenamento de amostras biológicas:
( ) Autorizo o armazenamento do material biológico para pesquisas futuras.
( ) Não autorizo o armazenamento do material biológico para pesquisas
futuras.
Esse Termo é assinado em duas vias, sendo uma para o participante e
outra para os pesquisadores.

____________________________________
Nome do participante da pesquisa

____________________________________
Assinatura

____________________________________
Nome do pesquisador que aplicou o Termo

____________________________________
Assinatura

Local e Data: _________________________

59

APÊNDICE D – TCLE PARA RESPONSÁVEIS
Nº do projeto GPPG ou CAAE: 95386618.1.0000.5327

Título do Projeto: Investigação de variantes nos genes ESCO2, TBX5 e SALL4
em casos de defeitos de redução de membros
O(a) paciente pelo qual você é responsável está sendo convidado(a) a
participar de uma pesquisa cujo objetivo é avaliar a presença de alterações
genéticas em regiões do DNA associadas a síndromes genéticas de alterações de
membros (braços e pernas). Ele(a) está sendo convidado(a) a participar dessa
pesquisa porque apresenta alterações nos membros e ainda não tem um
diagnóstico definitivo. Esta pesquisa está sendo realizada pelo Serviço de Genética
Médica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA).
Se aceitar participar da pesquisa, o(a) paciente deverá coletar uma amostra
de saliva (em torno de 4mL, uma colher de chá) para que sejam avaliadas as
regiões do DNA associadas a Síndromes genéticas que frequentemente
apresentam alterações de membros. Para pessoas com dificuldades em realizar a
coleta de saliva, em especial crianças pequenas, a coleta poderá ser realizada por
meio de um cotonete que será deslizado na parte interna da bochecha. Além disso,
nós necessitaremos coletar dados sobre sua história familiar e de saúde, assim
como ter acesso a exames que ele(a) já fez que possam ajudar no diagnóstico.
A coleta de saliva poderá causar desconfortos passageiros, pois algumas
pessoas podem ter dificuldades de produzir saliva. Nesses casos, sugere-se
adicionar meia colher de chá de açúcar na boca para auxiliar a produção de saliva.
A coleta não deve durar mais de 5 minutos. Os participantes não podem comer,
beber ou fumar em um período de 30 minutos antes da coleta.
Os possíveis benefícios decorrentes da participação na pesquisa são a
identificação de uma variante causadora das alterações que o paciente apresenta,
auxiliando assim no diagnóstico e aconselhamento genético. No entanto, as
variantes genéticas identificadas podem não ter qualquer relação com as
malformações ou ainda não se ter exato conhecimento sobre seu significado em
relação às alterações que o paciente apresenta. Todos os participantes receberão
o resultado e aconselhamento genético individualizado, ou seja, serão informados
sobre a repercussão do resultado para o participante e seus familiares.
A participação na pesquisa é totalmente voluntária, ou seja, não é
obrigatória. Caso não autorize a participação, ou ainda, desistir de participar e
retirar o consentimento, não haverá nenhum prejuízo ao atendimento que ele(a)
recebe ou possa vir a receber.
Não está previsto nenhum tipo de pagamento pela participação na pesquisa
e ele(a) não terá nenhum custo com respeito aos procedimentos envolvidos.
Caso ocorra alguma intercorrência ou dano, resultante de sua participação
na pesquisa, ele(a) receberá todo o atendimento necessário, sem nenhum custo
pessoal.
Os dados coletados durante a pesquisa serão sempre tratados
confidencialmente. Os resultados serão apresentados de forma conjunta, sem a
identificação dos participantes, ou seja, o seu nome não aparecerá na publicação
dos resultados.
60

Caso você tenha dúvidas, poderá entrar em contato com a pesquisadora
responsável Lavinia Schüler-Faccini, pelo telefone (51) 3359-8011 ou (51) 33089819, ou com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto
Alegre (HCPA), pelo telefone (51) 33597640, ou no 2º andar do HCPA, sala 2227,
de segunda à sexta, das 8h às 17h.
O material biológico coletado será armazenado de forma codificada. Após a
realização das análises previstas neste projeto, as amostras serão armazenadas.
Este material, além de ser utilizado neste estudo, poderá ser utilizado em outros
estudos futuros do nosso grupo. Neste caso, um novo projeto de pesquisa será
submetido para apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa e ele(a) será chamado
para reconsentir com o uso do material.
Com relação ao armazenamento de amostras biológicas:
( ) Autorizo o armazenamento do material biológico para pesquisas futuras.
( ) Não autorizo o armazenamento do material biológico para pesquisas
futuras.
Esse Termo é assinado em duas vias, sendo uma para o participante e
outra para os pesquisadores.

____________________________________
Nome do participante da pesquisa:
____________________________________
Assinatura (se aplicável)

____________________________________
Nome do responsável
____________________________________
Assinatura

____________________________________
Nome do pesquisador que aplicou o Termo
____________________________________
Assinatura

Local e Data: _________________________
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