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RESUMO 

 

A Síndrome de Williams-Beuren (SWB) é causada por microdeleções na região 7q11.23. As 

principais características clínicas da síndrome são cardiopatia congênita, dismorfismos faciais 

típicos, habilidade social e deficiência intelectual. Estudos anteriores mostraram que 

polimorfismos no gene que codifica a enzima responsável pela transformação de T4 em T3, a 

Desiodase do tipo 2 (D2), não alteram sua atividade catalítica, mas estão positivamente 

relacionadas com transtornos neuropsiquiátricos, como deficiência intelectual, bipolaridade e 

depressão. Posteriormente foi demonstrado que a D2 polimórfica (Thr92Ala-D2) altera a 

expressão de genes envolvidos com o stress oxidativo, também alterados em indivíduos com 

doença de Alzheimer. Tomados em conjunto, nós hipostenizamos que a Thr92Ala-D2 poderia 

estar relacionada com déficit cognitivo em indivíduos com SWB. Assim, o presente estudo 

teve como objetivo rastrear a frequência do polimorfismo em um grupo de 63 pacientes com 

SWB e correlacionar a presença do polimorfismo com seus indicadores de funcionamento 

intelectual. Os participantes tinham de 4 a 37 anos com diagnóstico molecular de SWB e 

foram pareados por sexo e idade. O DNA dos pacientes foi obtido pela coleta de células do 

epitélio bucal utilizando Swab e a presença da mutação foi determinada pela técnica de 

Polymerase Chain Reaction (PCR). O desempenho intelectual dos participantes foi avaliado 

pelos instrumentos: WASI, WISC-III ou WAIS-III. Foram identificados 10 indivíduos 

polimórficos (A/A) e 39 indivíduos heterozigotos (T/A), caracterizando 15,88% e 61,90% da 

população estudada, respectivamente. 21 pacientes foram avaliados e os valores de QI 

variaram entre 37 a 72, caracterizando déficit intelectual de leve a moderado, como descrito 

na literatura. Não houve correlação significativa entre a presença do polimorfismo e o QI dos 

pacientes, nem mesmo quando estratificamos a amostra de acordo com o sexo. Dois pacientes 

heterozigotos para o polimorfismo apresentaram hipotireoidismo subclínico e os valores de QI 

foram de 42,2 e 37.  Notamos uma tendência de diminuição do QI total conforme há aumento 

nos níveis séricos de TSH, apesar de não haver significância estatística. 

  

Palavras-chave: Síndrome de Williams-Beuren; Desiodase tipo 2; deficiência intelectual; 

polimorfismo.     

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Williams-Beuren syndrome (WBS) is caused by microdeletions in the region 7q11.23. The 

main clinical features of the syndrome are congenital heart disease, typical facial 

dysmorphisms, friendly personality and intellectual disabilities. Previous studies have shown 

that polymorphism in the gene encoding the enzyme responsible for conversion of T4 to T3, 

the deiodinase type 2 (D2) does not alter its catalytic activity, but are positively associated 

with neuropsychiatric disorders and intellectual impairment, bipolar disorder and depression. 

Later it was demonstrated that polymorphic D2 (Thr92Ala-D2) alters the expression of genes 

involved in oxidative stress also altered in individuals with Alzheimer's disease. Taken 

together, we hipostenizamos the Thr92Ala-D2 might be related to cognitive impairment in 

individuals with SWB. Thus, this study aimed to track the frequency of polymorphism in a 

group of 63 patients with SWB and correlate the presence of the polymorphism with its 

indicators of intellectual functioning. Participants were 4-37 years on molecular diagnosis of 

SWB and were matched for sex and age. The DNA from patients was obtained from the 

collection of buccal epithelial cells using Swab and mutation status was determined by the 

technique of Polymerase Chain Reaction (PCR). Intellectual performance of participants was 

assessed by the instruments: WASI, WISC-III or WAIS-III. 10 individuals were identified 

polymorphic (A / A) and 39 heterozygotes (T / A), featuring 15.88% and 61.90% of the study 

population, respectively. 21 patients were evaluated and the IQ values ranged from 37 to 72, 

characterized intellectual deficit, mild to moderate, as described in the literature. There was 

no significant correlation between the presence of the polymorphism and IQ patients, even 

when the sample was stratified according to gender. Two patients heterozygous for the 

polymorphism had subclinical hypothyroidism and IQ values were 42.2 and 37. We note a full 

IQ downward trend as there is an increase in serum levels of TSH, although no statistical 

significance. 

 

Keywords: Williams-Beuren syndrome; Deiodinase type 2; intellectual disabilities; 

polymorphism. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Síndrome de Williams-Beuren  
 

A Síndrome de Williams-Beuren (SWB) é uma doença genética causada por uma 

deleção hemizigótica de múltiplos genes na região cromossômica 7q11.23 (DEUTSCH, 

ROSSE e SCHWARTZ, 2007; PANI et al., 2010, MERLA, et al., 2010). Do ponto de vista 

clínico-genético, a maioria dos indivíduos com SWB (99%) apresenta uma deleção de 1.5 Mb 

na região 7q11.23 (SUGAYAMA et al., 2007). Na maioria dos casos a deleção ocorre 

esporadicamente, porém há relatos de famílias com transmissão vertical para a síndrome 

(SMOOT et al., 2005; POBER, 2010; HONJO et al., 2012; DUTRA, et al., 2012). Sua 

incidência é de 1:20.000 até 1:50.000 nascidos vivos e a prevalência entre 1:7.500 até 

1:20.000 com baixa recorrência familiar (MEYER-LINDENBERG, MERVIS e BERMAN, 

2006; ROSSI et al., 2006; ROSSI, MORETTIFERREIRA e GIACHETI, 2007; SUGAYAMA 

et al., 2007; SCHUBERT, 2009; HOBART et al., 2010). A SWB não apresenta nenhuma 

preferência étnica ou sexual, sendo diagnosticada em diferentes grupos étnicos e áreas 

geográficas (HELLER et al., 2003; DUTRA et al., 2012; HONJO et al., 2012; HONJO et al., 

2015).   

Exames citogenéticos são fundamentais para a confirmação diagnóstica da síndrome, 

técnicas citomoleculares como a hibridização in situ por fluorescência (FISH), a multiplex 

ligation-dependent probe amplification (MLPA) e a hibridização genômica comparativa por 

micro arranjo (aCGH) são aplicadas para confirmar o diagnóstico, apresentando graus de 

detecção e informações diferentes acerca da deleção. Grande parte dos diagnósticos clínicos é 

realizada durante a infância já que o típico dismorfismo facial da SWB, em conjunto com 

outros sintomas, induzem ao teste laboratorial para confirmar a deleção de uma cópia dos 

genes da região 7q11.23 (DUTRA et al., 2012).   

Alguns estudos ressaltam a relevância de se identificar o tamanho das deleções dos 

pacientes e quais genes estão envolvidos em cada deleção, visto que estas informações são 

bastante valiosas para que se possa fazer uma correlação genótipo-fenótipo. Além disso, 

dependendo dos genes envolvidos na deleção, o fenótipo dos pacientes da SWB varia 

bastante. Muitos pesquisadores afirmam que por ser uma síndrome que apresenta uma grande 

variabilidade fenotípica a SWB é um excelente modelo para estudos de correlação genótipo-

fenótipo (POBER, 2010; HONJO et al., 2012; MARTENS, WILSON e REUTENS, 2008).  

Os primeiros casos da SWB foram descritos por Williams e colaboradores, em 1961, 

na Nova Zelândia. Eles descreveram os casos de 4 pacientes que apresentavam um quadro 
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clínico de estenose aórtica supra valvar (EASV), características faciais incomuns, deficiência 

intelectual e de crescimento. Em 1962, Beuren e colaboradores na Alemanha, relataram os 

mesmos aspectos clínicos também em 4 pacientes, porém incluindo no fenótipo outras 

estenoses vasculares, anomalias dentárias, estrabismo e uma personalidade extremamente 

amigável. Descrições subsequentes de pacientes com características comuns aos fenótipos 

citados acima indicaram que estas eram variações de uma mesma doença (POBER, 2010).  

De acordo com Pober (2010), a primeira causa atribuída a SWB foi a teratogenicidade 

da vitamina D, baseado em experimentos que mostraram estenose aórtica supravalvular e 

anomalias cranianas em fetos de coelhos expostos a altas doses de vitamina D. Porém, pouco 

tempo depois, observou-se que havia transmissão da síndrome de pais para filhos e a 

caracterização fenotípica da de estenose aórtica supravalvular familiar de herança 

autossômica dominante, caracterizando uma doença genética e não teratogênica como se 

imaginava. As mutações no gene da Elastina (ELN) são responsáveis pelo quadro de estenose 

aórtica supra valvar familiar, e está associada com anomalias cardiovasculares que são 

comuns na SWB. Os estudos de Smoot e colaboradores (2005) contribuíram 

significativamente para caracterização fenotípica e aspectos clínicos da SWB. O perfil clínico 

geral de crianças e adultos portadores da síndrome inclui: baixa estatura com déficit de 

crescimento, hipotonia, problemas dentários (ausência de alguns dentes, ou dentes pequenos, 

espaçados  e pontiagudos), características faciais, que incluem ponte nasal plana, nariz 

arrebitado e edema periorbital, íris estrelada, filtro longo, lábios volumosos, sorriso largo, 

queixo pequeno, deficiência intelectual, hiperacusia, doenças cardiovasculares congênitas, 

hipertensão arterial, hipercalcemia, anomalias nos músculos e esqueleto, e problemas 

gastrointestinais  (MORRIS et al., 1988; POBER, 2010; DUTRA et al., 2012; AXELSSON et 

al., 2003; SMOOT et al., 2005).  

A baixa estatura dos indivíduos com SWB está relacionada com um retardo de 

crescimento intrauterino significativo (MORRIS et al., 1988) e na infância, as taxas médias de 

crescimento de crianças com SWB ficam 1 ou 2 cm/ano abaixo do normal (POBER, 2010).  

Os problemas cardiovasculares estão relacionados a uma anomalia típica nesta 

síndrome que é a estenose de artérias de médio e grande porte, devido ao espessamento dos 

lúmens vasculares pelo supercrescimento da musculatura lisa (POBER, 2010; MORRIS et al., 

1990). Essa patologia forma a base do diagnóstico clínico da síndrome, principalmente na 

infância, quando outros sinais podem ainda estão ausentes. A EASV está intimamente 

relacionada ao quadro genético da síndrome visto que a deficiência na produção de elastina 

ocasiona arteriopatias aumentando significativamente o risco de hipertensão nestes pacientes 
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(POBER, 2010; MORRIS et al., 1990; BRODER et al., 1999; SMOOT et al., 2005). A lesão 

característica e mais comum é a EASV, a qual pode apresentar-se isolada ou ocorrer estenoses 

em vários locais, concomitantemente, incluindo o arco aórtico, a aorta descendente e as 

artérias pulmonares, coronária, renal, mesentérica e intracranianas.  A EASV pode variar de 

leve a grave, é encontrada em aproximadamente 70% dos pacientes com SWB (POBER, 

2010). Em segundo lugar a doença cardiovascular que mais acomete os portadores da SWB é 

a estenose pulmonar periférica. A hipertensão aparece em 40-60% dos casos e muitos 

necessitam de uso de anti-hipertensivos ou procedimentos cirúrgicos (HALLIDIE-SMITH et 

al., 1988; ZALZSTEIN et al., 1991). 

Foram observados alguns problemas gastrointestinais tanto em crianças quanto em 

adultos com SWB.  As crianças frequentemente apresentam quadros de cólicas, refluxo 

gastrofágico, constipação e dificuldades de alimentação, o que podem contribuir para o déficit 

de crescimento acentuado. Na infância e na fase adulta destacam-se também os problemas 

auditivos que incluem otites recorrentes, hiperacusia e perda de audição neurosensorial 

(MORRIS et al., 1988; POBER, 2010) 

Outro quadro clínico recorrente são os problemas musculares e ósseos encontrados na 

SWB, específicos para cada grupo de idade, por exemplo, bebês e crianças tendem a ter 

hipotonia e frouxidão ligamentar, enquanto que adolescentes e adultos são mais propensos a 

desenvolverem contraturas das articulações assim como lordose, cifose e escoliose (MORRIS 

et al., 1990).  

A SWB foi classificada sendo uma doença poli-endócrina, por Smoot e colaboradores 

(2005), associada principalmente com anomalias no metabolismo de cálcio e no 

funcionamento da glândula tireóide. Segundo Morris e colaboradores (1988), a anomalia da 

tireóide mais observada é o hipotireoidismo clínico ou subclínico, encontrado em 

aproximadamente 20% da população com SWB. Pober (2010) afirma que o hipotireoidismo 

subclínico pode ser diagnosticado em 15 a 30 % dos pacientes triados, e que é muitas vezes 

acompanhada por hipoplasia da tireóide leve, já o hipotireoidismo manifesto parece ser pouco 

frequente.  

O diabetes mellitus também tem sido observado com certa frequência, principalmente 

nos adultos. Em um estudo com 20 adultos com SWB, testes de tolerância a glicose mostrava 

que 7 indivíduos apresentavam diabetes, 9 indivíduos intolerância à glicose e apenas 2 

indivíduos apresentaram resultados normais. Os outros 2 pacientes já apresentavam 

diagnóstico prévio de diabetes. A obesidade é um fator de risco adicional; em outro grupo de 

pacientes no mesmo estudo a tolerância à glicose foi anormal em 10 dos 12 pacientes com 



4 
 

 

SWB que tinham um índice de massa corporal superior a 25, em comparação com apenas 2 de 

12 controles saudáveis pareados com relação à idade, sexo e IMC (MORRIS et al., 1988). 

 A frequência de hipercalcemia varia bastante entre os estudos, provavelmente devido 

a diferentes desenhos de estudos e métodos. Sforzini e colaboradores (2002) afirmaram que 

apenas 5% dos pacientes com SWB apresentaram um ou mais episódios de hipercalcemia. Por 

outro lado, Wang e colaboradores (1999) e Pérez Jurado e colaboradores (1996), mostraram 

que 50% dos pacientes com SWB apresentaram um ou mais episódios de hipercalcemia. Na 

maioria das vezes a hipercalcemia é geralmente leve, embora possa ser moderada ou grave, 

particularmente durante a infância. A etiologia do metabolismo anormal de cálcio em SWB 

ainda permanece desconhecida (MORRIS et al., 1988; KRUSE et al., 1992).  

De acordo com a literatura, a SWB apresenta um fenótipo cognitivo e comportamental 

caracterizado por graus variados de deficiência intelectual, déficits nas habilidades 

visuoespaciais e executivas (memória de trabalho e planejamento), habilidades concretas de 

linguagem tendo um desempenho melhor em testes de linguagem expressiva do que de 

linguagem receptiva, alterações sintático-pragmáticas da linguagem, limitações linguísticas 

estruturais e funcionais que variam de acordo com o nível de deficiência intelectual, sendo 

comum o uso de clichês, efeitos sonoros, recursos de entonação, ecolalia e pausas que afetam 

a comunicação e a fala, hipersociabilidade, entusiasmo, empatia no relacionamento social, 

transtorno generalizado de ansiedade, fobias e transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade (ROSSI et al., 2007; FARRAN & JARROLD, 2003; MARTENS, WILSON e 

REUTENS, 2008; MERVIS e BECERRA, 2007; MERVIS e KLEIN-TASMAN, 2000; 

TASSABEHJI & DONNAI, 2006).  

Järvinen-Pasley e colaboradores (2008), em um estudo de revisão sistemática sobre 

padrões comportamentais na SWB, sugeriram um fenótipo comportamental e cognitivo 

caracterizado predominantemente por déficit de atenção, irritabilidade e hiperacusia. Além 

disso, destacou características tais como alta empatia, fácil socialização, ausência de 

acanhamento, níveis elevados de ansiedade e boa capacidade de orientação. Esta descrição 

está de acordo com o perfil comportamental e cognitivo proposto por outros autores 

(JÄRVINEN-PASLEY et al., 2008; PHILOFSKY FIDLER, 2007; ARTIGASPALLARÉS, 

2002). Outro trabalho de destaque na aérea comportamental dos indivíduos com SWB é o de 

Smoot e colaboradores (2005). Este estudo mostrou que os perfis de personalidade e 

comportamento da SWB são bem complexos, sendo o estereótipo mais frequente o de 

comportamento excessivamente amigável. Em vista desta informação acredita-se que a 

habilidade de reconhecer faces esteja relacionada com o interesse social aprimorado desses 
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indivíduos. As características de personalidade e neuro-comportamentais da SWB são 

detectáveis cedo e geralmente passam por mudanças com ajustes ao longo da vida dos 

indivíduos (FRANCKE, 1999).  

Explorando o aspecto comunicativo e de linguagem da síndrome, Mervis e Becerra 

(2007) publicaram uma revisão mostrando que habilidades de linguagem e habilidades de 

cognição estão intimamente relacionadas entre si e que os indivíduos com SWB não se saem 

bem em todos os aspectos de linguagem. As principais características de linguagem 

associadas à síndrome são boas habilidades expressivas de linguagem que contrastam com 

prejuízos nas habilidades receptivas, alterações sintático-pragmáticas estruturais e funcionais 

da linguagem, uso de clichês, efeitos sonoros, recursos de entonação, ecolalia e pausas que 

interferem na fala fluente e prejudicam a comunicação, (ATKINSON, WOLL e 

GATHERCOLE, 2002; GRANT, VALIAN e KARMILOFF-SMITH, 2002; TEIXEIRA et al., 

2010).  

Ainda em relação à linguagem, o trabalho de Masataka (2001) afirmou que todas as 

oito crianças com SWB por ele analisadas apresentavam atraso nos marcos motores e 

linguísticos. Entretanto outro estudo mostrou que adolescentes e adultos apresentavam 

prejuízos de linguagem leves, embora a linguagem desses indivíduos seja rica em efeito, 

prosódia e enriquecimento narrativo (SMOOT et al., 2005). Bellugi e colaboradores (2000) 

argumentaram que os indivíduos com SWB teriam muito mais dificuldades com a liguagem 

visuoespacial, escrita à mão e desenhos do que com outros tipos de linguagem. Essa sua 

conclusão baseia-se nos resultados de um teste de compreensão de preposições espaciais em 

que o grupo com SWB fez 11% de erros, do que o grupo com desenvolvimento típico (0,2%); 

Trabalhos fonoaudiológicos precoces podem melhorar a performance dos indivíduos com 

SWB, como sugerido por Mervis e Becerra (2007). 

O Quociente Intelectual (QI) da maioria dos indivíduos com a SWB frequentemente 

varia entre 50 e 60, caracterizando prejuízo intelectual entre leve e moderado na maioria dos 

casos, porém alguns poucos apresentam prejuízo intelectual grave (MEYER-LINDENBERG, 

MERVIS e BERMAN, 2006; MERVIS e BECERRA, 2007; SMOOT et al., 2005; DUTRA et 

al., 2012; HERREROS, ASCURRA e FRANCO, 2007; ROSSI, MORETTI, FERREIRA e 

GIACHETI, 2006).  

Entretanto, a avaliação da cognição desses pacientes é mais complexa que o indicado 

apenas pelo QI. Indivíduos com SWB têm perfil cognitivo específico, com padrão 

característico de pontos fortes e fracos ou de picos e vales. Os relativos pontos fortes estão 

relacionados com a memória auditiva de rotina e certos aspectos da linguagem, combinados 
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com pontos fracos nas habilidades visual-espaciais e visual-motoras (POBER, 2010; 

MERVIS e BECERRA, 2007; MARTENS, WILSON e REUTENS, 2008; MERVIS et al., 

2000).  

Outro ponto que merece atenção e destaque na síndrome é a elevada incidência de 

transtornos psiquiátricos sendo os mais incidentes as fobias específicas, transtorno de 

ansiedade e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) (DYKENS, 2003, 

LEYFER et al., 2006; MARTENS, WILSON e REUTENS, 2008; GAGLIARDI et al., 2011; 

TEIXEIRA et al., 2012). Segundo Davies (1998) os adultos com SWB, em geral, exibem 

sérios problemas emocionais e comportamentais, relações sociais pobres, desinibição, 

preocupações e altos níveis de ansiedade. Os problemas de atenção, manifestados como 

hiperatividade e ansiedade antecipatória são comuns, assim como a ausência de ansiedade 

social o que faz com que os indivíduos com SBW necessitem sempre de supervisão para que 

não sejam vítimas de problemas sociais, como abusos. Outros transtornos como depressão, 

sintomas obsessivos compulsivos, fobias, ataques de pânico e estresse pós-traumático têm 

sido observadas em um amplo grupo de adultos com SWB (SMOOT et al., 2005; 

MARTENS, WILSON e REUTENS, 2008; SEGIN, 2010; LIMA, 2011). Mesmo com todos 

os estudos sobre a SWB, ainda não se sabe a causa da variabilidade da deficiência intelectual 

apresentada pelos pacientes.  

É possível que o distúrbio neurodesenvolvimental observado na SWB seja causado 

pela deleção hemizigótica na região cromossômica 7q11.23 (EWART et al., 1993). Entende-

se que a presença de somente uma cópia, a hemizigosidade, ao invés de duas cópias de cada 

gene nos indivíduos com SWB reduza a expressão das proteínas codificadas por estes genes à 

metade. Além disso, foram observados que muitos genes não deletados, mas que flanqueiam a 

região cromossômica da SWB, inesperadamente exibem expressão diminuída possivelmente 

devido ao efeito de posição (POBER, 2010). Na SWB existe uma região cromossômica que é 

conhecida como: Williams Beuren Syndrome Critical Region (WBSCR) que é flanqueada por 

regiões homólogas altamente repetitivas que foram denominadas de Low Copy Repeat (LCR), 

e que também são conhecidas como duplicações segmentais (SDs). Estas regiões podem 

apresentar entre 10 a 400 Kb de tamanho e distribuem-se por todo o genoma, constituindo 

cerca de 5% de seu total e está diretamente ligada à recombinação cromossômica durante o 

processo de meiose. Alguns processos de recombinação podem ocorrer de maneira desigual 

entre recombinação homóloga não alélica (nonallelic homologous recombination-NAHR), o 

que resulta na deleção, duplicação ou inversão de um segmento cromossômico ou mais 

(LUPSKY, 1998).  
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A região frequentemente deletada na síndrome possui um total de 28 genes de cópias 

únicas com aproximadamente 1.5 Mb em tamanho e flanqueada por três grandes sequências 

de LCRs arranjadas em blocos A, B e C. Esses blocos são ordenados em complexos, os quais 

são localizados na região centromérica (cen), medial (mid) e telomérica (tel) do lócus SWB 

(A, B, C cen, A, B, C mid e A, B, C tel). Cada LCR contém genes e pseudogenes 

(SCHUBERT, 2009; HOBART et al., 2010). 

A descoberta das LCRs foi de suma importância para se compreender o mecanismo 

genético da SWB. As LCRs favorecem a ocorrência de crossing over desigual durante a 

meiose, uma vez que estas regiões apresentam alta taxa de recombinação cromossômica, 

levando à deleção que ocorre na síndrome. Nos casos de deleção típica de 1.5 Mb este 

pareamento ocorre entre os diferentes   blocos de LCRs, especialmente entre o Bloco B 

centromérico e medial (BAYES, 2003).  

As deleções na SWB são classificadas em típicas e atípicas. Deleções típicas são as 

mais comuns e correspondem a 98% dos diagnósticos da SWB, os pontos de quebra das 

deleções ocorrem nos duplicons, e podem ser de 1.5 Mb ou 1.8 Mb. E apenas 5 a 8% dos 

casos apresentam deleção de 1.84Mb e 90 a 95% apresentam a deleção de 1.5Mb (POBER, 

JOHNSON e URBAN, 2008; SMOOT et al., 2005; HELLER et al., 2003).  As deleções 

atípicas são pouco comuns e correspondem a 2% dos diagnósticos de SWB, são observadas 

quando à perda de segmentos inferiores a 1.5Mb ou superiores a 1.84Mb. O estudo de 

deleções atípicas, principalmente inferiores a 1.5Mb, representa um importante aliado na 

correlação genótipo-fenótipo por permitirem uma análise mais pontual entre gene e fenótipo 

(DUTRA et al., 2012; VAN HAGEN et al., 2007).  

Até o momento, foram descritos 28 genes localizados na região 7q11.23 (BAYES, 

2003), sendo que desses 28 genes, 22 estão localizados na região crítica da SWB (SHUBERT, 

2008). Atualmente, apenas a deleção do gene da elastina (ELN) tem seu efeito bem 

esclarecido. Foram propostas possíveis contribuições fenotípicas da hemizigosidade de outros 

seis genes da região crítica da SWB (genes LIMK1, CYLN2, GTF2I, GTF2IRD1, RFC2 e 

STX1A), apesar de ainda não ser clara essa relação (FRANCKE, 1999; SMOOT et al., 2005; 

POBER, 2010; HONJO et al., 2012).  

Tendo como base, mais uma vez, o estudo de Smoot e colaboradores (2005) existe um 

consenso em que os genes CYLN2, GTF2IRD1 e GTF2-I, são candidatos para a causa da 

deficiência intelectual e possivelmente outros aspectos da personalidade da SWB. 

O gene CYLN2, também conhecido como CLIP2, é o responsável por codificar a 

proteína CLIP-170, também chamada de restina, uma proteína ligante citoplasmática que é 
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abundantemente expressa no cérebro e medeia interações entre organelas celulares e 

microtúbulos. Alguns estudos mostraram que a deleção do gene CYLN2 em ratos knockout 

resultou em deficiência de crescimento leve, alterações funcionais do hipocampo e 

comprometimento da coordenação motora. A haploinsuficiência desse gene pode explicar as 

disfunções cerebelares e hipocampais envolvendo as características motoras e cognitivas em 

pacientes com SWB (HOOGENRAAD et al., 2002).  Pacientes com deleções parciais que não 

incluem o gene CLIP2 exibem deficiência leve no aspecto visuoespacial e coordenação 

motora. Esses achados sugerem a função do gene CLIP2 em fenótipo cognitivo e motor (DAÍ 

et al., 2009; FERRERO et al., 2010; FRANCKE, 1999; SMOOT et al., 2005).  

O gene GTF2I e o gene GTF2IRD1 fazem parte da mesma família, a do fator de 

transcrição TFII-I, que está envolvido na desacetilação de histonas e remodelamento da 

estrutura da cromatina.  O gene GTF2I é o mais telomérico da região crítica da SWB, e o 

estudo de Daí e colaboradores (2009), sugeriu que o gene GTF2I poderia estar envolvido com 

a sociabilidade, assim como as pesquisas em modelos animais que também comprovaram a 

função do gene GTF2I no comportamento social na síndrome (SAKURAI et al., 2010). 

Similar a outros membros da família do gene TFII-I, o gene GTF2IRD1 é altamente expresso 

durante a odontogênese, e por consequência pode estar envolvido nas anormalidades dentárias 

presentes na SWB (OHAZAMA e SHARPE, 2007). O gene GTF2IRD1 durante o 

desenvolvimento é predominantemente expresso nos tecidos musculoesqueléticos e 

craniofaciais (TASSABEHJI et al., 2005) e está relacionado com as habilidades visuoespacial 

(DAÍ et al., 2009). 

Quando ocorre uma deleção combinada de GTF2IRD1 e GTF2I, é possível observar 

os efeitos no fenótipo cognitivo e de personalidade dos pacientes com SWB. Entretanto, a 

perda apenas do gene GTF2IRD1 não acarreta os mesmos efeitos no fenótipo da SWB. Esses 

dados sustentam a hipótese que a hemizigosidade dos dois genes em conjunto está associada 

com déficits motores e cognitivos da SWB (SMOOT et al., 2005; HONJO et al., 2012). Por 

fim conclui-se que TFII-I, de maneira geral, está envolvido com as anomalias craniofaciais, 

dentárias, retardo de crescimento, perfil cognitivo da SWB. (SMOOT et al., 2005; HOWALD 

et al., 2006; MORRIS et al., 2003). 

O gene RFC2 é subunidade do fator de replicação C que desempenha função essencial 

na replicação dos cromossomos em células eucarióticas (OSBORNE et al., 1996; PEOPLES 

et al., 1996). O alongamento do molde de DNA pela enzima DNA polimerase requer a ação 

de uma proteína acessória (PCNA) antígeno nuclear de proliferação celular juntamente com o 

complexo RFC (PEOPLES et al., 1996). Quando ligado ao DNA, este complexo organiza 
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várias proteínas envolvidas na replicação, reparação, modificação do DNA e modelagem da 

cromatina (MAJKA e BURGERS, 2004). A perda de uma cópia desse gene pode afetar a 

eficiência da replicação de DNA, contribuindo assim para déficit de crescimento e outros 

problemas de desenvolvimento. Contudo, ainda se desconhece a função exata da deleção do 

gene RFC2 e como ele influencia o fenótipo de pacientes com SWB (FRANCKE, 1999; 

HONJO et al., 2012).  

O gene STX1A é responsável por desempenhar um papel essencial na exocitose de 

células neuronais e neuroendócrinas, e também está relacionado aos processos de liberação e 

fusão de neurotransmissores nas vesículas sinápticas (OSBORNE et al., 1997; SCHMITT, 

2001). Estudos realizados em ratos knockout e ratos transgênicos demonstraram um aumento 

na expressãoe do gene STX1A exibindo uma redução na secreção de insulina e deficiência de 

tolerância à glicose, possivelmente pela regulação anormal das células β pancreáticas. 

Alteração nos níveis de STX1A pode contribuir para a deficiência do metabolismo da glicose 

em pacientes adultos com SWB (LAM et al., 2005). Um estudo realizado em 65 pacientes 

com SWB demonstrou que uma variação nos níveis de transcrição do gene STX1A pode estar 

relacionada significativamente com a determinação de inteligência desses pacientes (GAO et 

al., 2010). 

 

1.2. Polimorfismo da D2  

 

Os hormônios tiroideanos, triiodotironina (T3) e tiroxina (T4), são produzidos pela 

glândula tireóide, que sintetiza 90% T4 e 10% de T3. A forma ativa do hormônio é o T3 por 

ser a única capaz de se ligar ao receptor para hormônio da tireóide (TR), levando o T4 a ser 

considerado um pró-hormônio. Assim, a quantidade de T3 disponível para as células é 

regulada pela atividade das enzimas responsáveis pela transformação de T4 em T3 por meio 

de um processo denominado de desiodação, catalisado pelas enzimas chamadas de desiodases. 

Foram caracterizados três tipos de desiodases: D1, D2 e D3 (LEONARD & VISSER, 1986; 

VISSER et al., 1988; KAPLAN et al., 1983). A D2 é amplamente expressa no Sistema 

Nervoso Central (SNC) e é a principal enzima que disponibiliza T3 às células em diversos 

tecidos. De fato, a atividade da D2 é essencial para garantir as quantidades adequadas de T3 

para o cérebro durante o desenvolvimento e na vida adulta, uma vez que sua atividade é 

responsável pela produção de 50% do T3 no córtex cerebral de seres humanos (CROTEAU et 

al., 1996; CRANTZ et al., 1982, MCANINCH et al., 2015).  
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Há muito tempo sabe-se que alterações nas funções tireoidianas estão associadas com 

desordens neurocognitivas. Segundo Esposito, Pranger. Jr. e Golden (1997) a relação e o 

interesse entre o funcionamento da tireóide e o cérebro reportam de muito tempo atrás, sendo 

que o primeiro pesquisador a fazer esta relação foi Parry em 1786. A associação entre 

mixedema, condição do hipotireoidismo, e psicose foi descrita em 1873 por Gull (PEARCE, 

2006; PAPI et al., 2007). Este achado de Gull (1873) foi confirmado em 1888 pelo Comitê da 

Sociedade Clínica de Londres, que informou que 36% dos pacientes com mixedema também 

tinham sintomas de insanidade (para revisão ver HENNESSEY e SCHERGER, 2007).  

Mais recentemente foi encontrada a associação entre a disfunção da tireóide com 

depressão, esquizofrenia e bipolaridade (He B et al., 2009) e Kirkegaard e Faber (1998) 

descreveram baixos níveis de T3 em pacientes severamente deprimidos. Os níveis séricos de 

T3 são influenciados por inúmeros fatores e todos ou alguns podem estar presentes no 

paciente deprimido: fome, doenças somáticas e medicação concomitante, e aumento de níveis 

de cortisol. Quando presentes, todos esses fatores tendem a diminuir os níveis séricos de T3. 

Em contrapartida, pacientes com esquizofrenia mostraram elevação de T3 no sangue 

periférico, provavelmente devido ao aumento da degradação de T4 nos tecidos periféricos 

(TURIANITSA et al., 1991).  

De acordo com Goldstein e Cavalleri (2005) a maior parte do DNA de qualquer 

indivíduo, aproximadamente 99,5%, é exatamente a mesma quando comparada a outro 

indivíduo da mesma espécie, porém em determinadas localizações do cromossomo 

conhecidas como loci, pode haver variabilidade na sequência do DNA. Se determinada 

variação é observada em uma frequência superior a 1% da população, denomina-se 

polimorfismo. Polimorfismos são definidos como variantes genéticas que estão presentes na 

população em uma freqüência maior que 1%, variantes de seqüência de DNA que estão 

presentes em uma freqüência menor que 1% na população são arbitrariamente chamados de 

mutação (SCHAFER e HAWKINS, 1998). Polimorfismos podem atuar como marcadores 

genéticos, já que são transmitidos associados a outros genes localizados na região 

cromossômica próxima a eles (linkage). Deste modo, se um gene próximo a um marcador 

causa uma doença, todos os indivíduos afetados na família recebem tanto o marcador como o 

gene causador da doença (BALASUBRAMANIAN et al., 2004). Os polimorfismos também 

são responsáveis pela diversidade humana. Diferentes fenótipos são decorrentes de diferentes 

polimorfismos, como, por exemplo, o sistema ABO (OLSSON et al., 2001).  

Estima-se que 12 a 36% da população são homozigotos para um polimorfismo na D2 

que resulta na troca de um aminoácido treonina por uma alanina na posição 92 da proteína 
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(Thr92Ala-D2) ( MCANINCH et al., 2015). Esta mutação pontual ocorre dentro de uma alça 

de 18 aminoácidos que é responsável pela regulação da ubiquitinação da D2, mecanismo 

envolvido na sua degradação pelo proteassoma (CALLEBAUT et al., 2003; DENTICE et al., 

2005). A presença do polimorfismo Thr92Ala-D2 leva a prejuízos na ubiquitinação e 

degradação da enzima, resultando em uma meia vida aumentada da D2 (MCANINCH et al., 

2015; WERNECK DE CASTRO et al., 2013). Apesar dessas alterações, a atividade catalítica 

da D2 não é alterada. Isso é comprovado pelo fato dos genes regulados pelo T3 não 

apresentarem alterações, sugerindo que os tecidos de indivíduos Thr92Ala-D2 sejam 

eutireoideos (MCANINCH et al., 2015).    

GUO et al. (2004), investigou o papel da D2 nas desordens neurocognitivas e, de fato, 

correlações positivas entre mutações pontuais nessa enzima com deficiência intelectual foram 

encontradas, sugerindo seu envolvimento no desenvolvimento do SNC. Outro estudo recente 

mostrou que pacientes com mutações pontuais na D2 correlacionam-se positivamente com 

ocorrência de desordem bipolar (HE et al., 2009). Recentemente foi demonstrado que a 

mutação Thr92Ala-D2 leva a modificações no transcriptoma celular em cérebros humanos 

que são independentes da sinalização do hormônio tireoidiano. O conjunto de genes que se 

encontra alterado está envolvido em processos relacionados ao metabolismo mitocondrial, do 

Complexo de Golgi, no estresse oxidativo e apoptose (BIANCO e MCANINCH, 2013; 

MCANINCH et al., 2015). A D2 pode ser encontrada no Retículo Endoplasmático de 

indivíduos típicos e Thr92Ala-D2. No entanto, apenas em indivíduos Thr92Ala-D2 a D2 é 

encontrada no Complexo de Golgi que apresenta uma mudança estrutural importante que se 

relaciona ao estresse que esta organela sofre (BIANCO e MCANINCH,  2013; MCANINCH 

et al., 2015).  

Outro fato importante, e que merece destaque, é o de que as células que expressam a 

D2 com o polimorfismo Thr92Ala-D2 apresentam redução significativa na expressão do 

conjunto de genes envolvidos na via de sinalização do Receptor do Fator de Crescimento 

Epidérmico (EGFR) (MCANINCH et al., 2015). Sabe-se que esta via modula o 

desenvolvimento cognitivo e que prejuízos nela estão relacionados com doenças 

neurodegenerativas como:  esquizofrenia, doença de Parkinson e Alzheimer, e estresse 

oxidativo em diversas organelas (MCANINCH et al., 2015).  

Observa-se que em indivíduos com desenvolvimento típico que possuam a mutação 

não apresentam nenhum prejuízo neurocognitivo, entretanto baseados nos dados descritos, 

nossa hipótese consistiu em verificar se a mutação Thr92Ala-D2 na D2 estava envolvida no 

rebaixamento do desempenho cognitivo de indivíduos com SWB. Para responder à esta 
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pergunta, foi necessário rastrearmos a presença do polimorfismo no gene Dio2, responsável 

por produzir a enzima D2 e posteriormente correlacionamos sua presença com o desempenho 

cognitivo dos indivíduos estudados. 
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2. OBJETIVOS 

 

 Rastrear a presença do polimorfismo Thr92Ala-D2 em indivíduos com SWB; 

 

 Determinar se a presença da mutação na D2, Thr92Ala-D2, está associada a prejuízos 

cognitivos em indivíduos com SWB. 
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3. MÉTODO  

 

Este estudo possui um desenho seccional, e nossa amostra é não probabilística.  

 

3.1 Participantes 

 

Foram selecionados 63 participantes, com diagnóstico molecular de SWB, sendo este 

o critério de inclusão. Estes pacientes são atendidos nos projetos de pesquisa do Programa de 

Pós-Graduação de Distúrbios do Desenvolvimento (PPGDD) da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie e na Unidade de Genética do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP). Em todos os 63 

participantes foi realizado a genotipagem do DNA, porém apenas 21 pacientes tiveram o QI 

total estimado. Os dados de TSH e T4 livre de 16 pacientes foram coletados dos prontuários 

na Unidade de Genética do Instituto da Criança do HCFMUSP, os outros 5 pacientes não 

constavam no sistema pois não eram atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ou não 

residiam no Estado de São Paulo. 

 

3.2 Considerações éticas 

 

Este estudo foi submetido à Comissão de Ética da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, sendo aprovado o protocolo de pesquisa número: 1.578.245 (anexo: 1) e o termo 

consentimento livre e esclarecido. 

 

3.3 Procedimentos laboratoriais  

 

A presença da mutação foi verificada através da genotipagem do DNA dos pacientes 

estudados obtidos pela coleta de células do epitélio bucal utilizando Swab. Para se obter o 

genótipo dos pacientes foi utilizada a técnica de Polymerase chain reaction (PCR). O DNA 

genômico foi extraído do epitélio bucal pelo método phenol/chloroform extraction e diluído 

para uma concentração final de 20 ng/µl com 1 × TE buffer (pH7.6). Vinte nanogramas de 

DNA genômico foram amplificados em uma reação de 20 µl, contendo 1 μM de primers, 

1 × PCR tampão (10 mM Tris pH 8.5, 50 mM KCL), 0.2 mM deoxinucleotídeo trifosfato, 

1.5 mM MgCl, e 1 U de Taq DNA polimerase (Invitrogen). O PCR foi realizado a 95°C por 

2 min, seguido por 30 ciclos de 95°C por 45s, 51°C (para ORFa-Gly3Asp) ou 53.8°C (para 
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Thr92Ala) por 30s, 72°C para 30s, e a extensão final de 72°C por 10 min (. Após a 

purificação dos produtos do PCR com o kit de purificação (Qiagen), estes foram digeridos 

com as enzimas de restrição respectivas, à 37°C por 4 h em solução tampão (NEB). Foi 

realizada a eletroforese em gel de poliacrilamida (7%) seguida por coloração com brometo de 

etídio para visualização dos produtos da digestão e determinação do genótipo dos sujeitos. A 

concentração do hormônio T4 livre foi determinada pelo sistema de quimioluminescência, no 

laboratório do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 

no qual utiliza um imunoensaio competitivo que usa a tecnologia de quimioluminescência direta 

e anticorpos monoclonais marcados com éster de acridiunium anti-T4, o valor de referência a 

ser considerado foi 0,93 a 1,70 ng/dl. Já o hormônio estimulante da tireóide (TSH) foi 

determinado por radioimunoensaio e teve como referência o valor de 0,27 a 4,20 µIU/ml. 

 

3.4 Instrumentos de avaliação neuropsicológica 

 

A fim de determinar o QI dos participantes foram utilizados um dos instrumentos 

abaixo descritos:  

 

 Escala Wechsler abreviada de inteligência -WASI: é um instrumento 

administrado individualmente para indivíduos de 6 a 89 anos. É composta por quatro 

subtestes: Vocabulário, Cubos, Semelhanças e Raciocínio Matricial, que avaliam 

conhecimento verbal, processamento de informação visual, raciocínio espacial e não verbal, 

inteligência fluída e cristalizada (Trentini, Yates, & Heck, 2014). Podem ser obtidos: QI total 

(com os quatro subtestes); QI verbal (subtestes Vocabulário e Semelhanças) e QI de Execução 

(subtestes Cubos e Raciocínio Matricial). O teste mais utilizado foi a WASI visto que 

tínhamos um número grande de crianças e adolescentes a serem avaliados. 

 

 Wechsler Intelligence Scale for Children - WISC-III (FIGUEIREDO, 2002) e 

Wechsler Adult Intelligence Scale – WAIS-III (NASCIMENTO, 2005): As duas escalas são 

divididas em dois grupos de subtestes: os verbais e os não verbais. A soma dos escores das 

funções verbais (vocabulário, aritmética, semelhança, números, informação e compreensão) 

geram um QI verbal. Já o QI não verbal ou de performance é fornecido pela soma dos escores 

dos subtestes: código, símbolos, matrizes, cubos, arranjo de histórias, labirintos e armar 

objetos. 
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3.5 Tratamento dos Dados  

 

Os dados de QI obtidos foram submetidos à análise estatística para levantamento de 

sua relevância. A significância estatística da diferença entre os valores médios para dois 

grupos foi testada pelo teste de T e para três grupos foi utilizado o teste ANOVA seguido do 

pós-teste Student Newman-Keuls. Para avaliar a correlação entre QI o TSH foi utilizada a 

correlação de Pearson. Foi considerado diferença significativa quando o valor de p foi menor 

ou igual a 0.05. 
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4. RESULTADOS  

 

 Foram genotipados um total de 63 indivíduos com SWB, sendo 35 do sexo masculino 

e 28 do sexo feminino. A frequência dos genótipos está distribuída na Tabela 01.  

 

Tabela 01: Frequência dos genótipos encontrados na população dos 63 indivíduos analisados, distribuídos 

através da porcentagem, tendo em vista que o total de 63 corresponde a 100% da amostra. 

 
HOMOZIGOTO NÃO 

POLIMÓRFICO T/T 

HETEROZIGOTO T/A HOMOZIGOTO 

POLIMÓRFICO A/A 

TOTAL DE 

INDIVÍDUOS 

22,22% = 14 61,90% = 39 15,88% = 10 100% = 63 

 

   Dentre os 63 pacientes genotipados, 21 foram aos atendimentos neuropsicológicos 

agendados e puderam ser avaliados por meio dos testes neuropsicológicos.  E 16 eram 

acompanhados na Unidade de Genética do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e tinham dados para medida dos 

níveis séricos de TSH e T4 livre nos seus prontuários.  Os pacientes foram genotipados, e 

classificados em Homozigotos T/T (não polimórficos), Heterozigotos T/A e Homozigotos 

A/A (polimórficos), conforme distribuídos na Tabela 02, abaixo:  

 

Tabela 02: Divisão do grupo através da genotipagem do polimorfismo Thr92Ala-D2. 

 

T/T T/A A/A TOTAL 

9 9 3 21 

 

Para análise de QI foram utilizados um dos instrumentos de avaliação 

neuropsicológica: WISC-III, WAIS-III ou WASI. Os dados dos testes de QI estão 

representados na tabela 03, através do valor da mediana. A pontuação máxima obtida foi 72 e 

o mínimo foi 37, tendo como mediana o valor de 49,43. Na Tabela 04 encontram-se os 

resultados de QI total individuais dos pacientes analisados junto com o seu respectivo 

genótipo. Já os dados individuais de QI estão descritos na Tabela 03. 

 

Tabela 03: Dados de QI dos pacientes com SWB analisado através das escalas Wechsler. 

 

 

 

MÁX MIN MEDIANA TOTAL (n) 

72 37 49,43 21 
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Tabela 04: QI total dos 21 pacientes analisados individualmente e seu genótipo.  

 
Identificação QI total Genótipo 

A1 57 T/T 

A2 48 T/T 

A3 40 T/T 

A4 37 T/A 

A5 63 A/A 

A6 55 A/A 

A7 53 T/T 

A8 38,8 T/T 

A9 49 T/A 

A10 37 A/A 

A12 40 T/T 

A13 37 T/T 

A14 60 T/A 

A16 40,5 T/A 

A17 72 T/T 

A23 42,2 T/A 

A34 56,8 T/T 

A36 60,4 T/A 

A43 69 T/A 

A48 45,5 T/A 

A63 37 T/A 

 

De acordo com a Figura 01. A observa-se que os diferentes genótipos não influenciam 

no QI dos pacientes analisados, visto que não há uma dispersão evidente no gráfico. Em 

relação a Figura 01.B observa-se que os diferentes genótipos e a variação de sexo não 

influenciam no QI dos pacientes analisados, visto que não há uma dispersão evidente no 

gráfico. Ressaltando que a representação da forma geométrica de círculo corresponde ao sexo 

feminino e o quadrado ao sexo masculino. 
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Figura 01.A: Correlação entre QI e a genotipagem dos 21 pacientes analisados. 
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Figura 01.B: Correlação entre QI e a genotipagem dos 21 pacientes analisados divididos por sexo. Sendo 

que os indivíduos homozigotos (T/T e A/A) foram unidos. 

 

   A Figura 02 está correlacionando QI e idade dos pacientes divididos por seu 

genótipo. Sendo A indivíduos homozigotos T/T, B representando o grupo heterozigoto T/A, 

e C o grupo dos indivíduos homozigotos polimórficos, A/A. Em relação aos grupos A e C 

notamos uma tendência a correlação positiva entre o QI e a idade dos indivíduos analisados. 

Ou seja, o QI tende a aumentar com o aumento da idade. Já em relação ao grupo T/A, figura 

03.B, nota-se que o QI tende a se manter mesmo com o aumento das idades.   
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Figura 02: Correlação entre QI e a Idade dos indivíduos separados em grupo de acordo com o seu 

genótipo.  

 

A fim de investigarmos a correlação entre o polimorfismo Thr92Ala-D2 e déficit 

cognitivo, foi necessária à coleta dos dados de níveis séricos de TSH e T4 livre dos pacientes 

que foram genotipados, os dados se encontram na Tabela 05, abaixo: 

 

Tabela 05: Dados de TSH e T4 livre dos pacientes genotipados. 

 

Identificação TSH (ref.: 0,27 a 4,20 µIU/ml) T4 Livre (ref.: 0,93 a 1,70 ng/dl) Genotipagem 

A1 3,34 µIU/ml 1,35 ng/dl T/T 

A6 2,63 µIU/ml 1,43 ng/dl T/T 

A8 2,44 µIU/ml 1,39 ng/dl T/T 

A9 3,42 µIU/ml 1,63 ng/dl T/A 

A63 2,15 µIU/ml 0,63 ng/dl T/A 

A10 2,63 µIU/ml 1,23 ng/dl A/A 

A2 2,89 µIU/ml 1,33 ng/dl T/T 

A4 9,11 µIU/ml 1,08 ng/dl T/A 

A7 3,69 µIU/ml 1,96 ng/dl T/T 

A5 2,12 µIU/ml 1,12 ng/dl A/A 

A12 2,49 µIU/ml 2,00 ng/dl T/T 

A13 1,33 µIU/ml 1,02 ng/dl T/A 

A14 2,51 µIU/ml 1,13 ng/dl T/A 
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A17 3,39 µIU/ml 1,15 ng/dl T/T 

A48 4,20 µIU/ml 1,26 ng/dl T/T 

A23 5,57 µIU/ml 1,28 ng/dl T/A 

 

Na figura 03 abaixo, temos representada a correlação entre os resultados dos testes de 

QI e os níveis séricos de TSH dos pacientes genotipados.  Sendo que A corresponde aos 

indivíduos de genótipo T/T, B ao genótipo A/A e C aos heterozigotos, T/A. Tanto no grupo A 

como em B observa-se uma tendência de aumento nos níveis de TSH conforme maior a 

pontuação do QI, entretanto se analisarmos C notaremos uma tendência oposta, quanto maior 

os níveis de TSH menores as pontuações de QI. 
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Figura 03: Correlação dos níveis de TSH com o QI total dos pacientes separados por genótipos. A 

corresponde ao genótipo T/T, B ao genótipo A/A e C ao genótipo T/A.  
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5. DISCUSSÃO 

 

No presente estudo, rastreamos a presença do polimorfismo Thr92Ala-D2 em 63 

indivíduos com SWB, sendo 35 do sexo masculino e 28 do sexo feminino. Encontramos 14 

pacientes homozigotos não polimórficos (TT), 39 pacientes heterozigotos (TA) e 10 pacientes 

homozigotos polimórficos (AA).  A frequência de cada genótipo foi 22,22% do grupo T/T, 

61,90% do grupo T/A e 15,88% do grupo A/A. A frequência de indivíduos polimórficos de 

15,88%  na população com Síndrome de Williams é a mesma tanto na população típica 

descrita na literatura que mostra frequências do polimorfismo Thr92Ala-D2 em torno de 12 a 

36% da população (MCANINCH et al., 2015). 

Baseados no estudo de GUO et al. (2004), que analisou o papel da D2 nas desordens 

neurocognitivas e encontrou correlações positivas entre mutações pontuais nessa enzima em 

pacientes com deficiência intelectual, sugerindo seu envolvimento no desenvolvimento do 

SNC, investigamos se a presença da mutação Thr92Ala-D2 estava associada a prejuízos 

cognitivos em indivíduos com SWB. A fim de mensurar o QI total dos participantes, foram 

utilizados um desses três testes neuropsicológicos: WISC-III, WAIS-III e WASI.   

Os dados dos testes foram organizados e a analise se baseou na mediana do grupo, que 

ficou em 49,43 com valor máximo 72 e mínimo 37, dados estes que estão de acordo com a 

literatura consultada, que  mostra que o Quociente Intelectual (QI) da maioria dos indivíduos 

com a SWB frequentemente varia entre 50 e 60, caracterizando deficiência intelectual entre 

leve e moderado na maioria dos casos, porém alguns apresentam prejuízo intelectual grave 

(MEYER-LINDENBERG, MERVIS e BERMAN, 2006; MERVIS e BECERRA, 2007; 

SMOOT et al., 2005; DUTRA et al., 2012; HERREROS, ASCURRA e FRANCO, 2007; 

ROSSI, MORETTI; FERREIRA e GIACHETI, 2006).  

Os nossos dados mostraram que a presença do polimorfismo em homozigose ou 

heterozigose em indivíduos com SWB não se correlaciona com rebaixamento cognitivo, 

sendo que foi verificado que seus valores de QI total não estão rebaixados na presença do 

polimorfismo. Mesmo quando avaliamos em função da idade ou do sexo, não encontramos 

significância. Podemos destacar que nossa hipótese não se confirmou, pois, o gene Dio2 que 

codifica a enzima D2 está no cromossomo 14, na posição 14q24.3 (MENTUCCIA et al., 

2002) e a na Síndrome de Williams as deleções ocorrem no cromossomo 7, na posição 

7q11.23 (PANI et al., 2010), e estes não se relacionam de maneira direta. Ou seja, por não 

estarmos falando no mesmo cromossomo, o gene Dio2 não se encontra na zona crítica da 
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SWB e com isso não há correlação entre rebaixamento cognitivo no grupo e a presença do 

polimorfismo. 

Estudos mostram que pacientes polimórficos apresentam alterações estruturais no 

complexo de Golgi. Essa alteração mostra um estresse oxidativo do complexo (MCANINCH 

et al.,2015).  Sendo assim, com o aumento do estresse oxidativo, acontece uma desregulação 

da via do EGF, relacionada com o desenvolvimento de aspectos cognitivos. No entanto, 

outros mecanismos moleculares transpassam os pacientes com a síndrome o que pode explicar 

a ausência de correlação entre o polimorfismo e o QI. É possível que nos pacientes com SWB 

os mecanismos compensatórios sejam o suficiente para manter a homeostase celular e por isso 

a presença do polimorfismo não impacta o seu desempenho.  

Sabe-se que a presença do polimorfismo Thr92Ala-D2 leva a prejuízos na 

ubiquitinação e degradação da enzima, resultando em uma meia vida aumentada da D2 

(MCANINCH et al., 2015; WERNECK DE CASTRO et al., 2013). Apesar dessas alterações, 

a atividade catalítica da D2 não é alterada, e isto é comprovado pelo fato dos genes regulados 

pelo T3 não apresentarem alterações, sugerindo que os tecidos de indivíduos Thr92Ala-D2 

sejam eutireoideos (MCANINCH et al., 2015). Entretanto a presença do polimorfismo 

Thr92Ala-D2 foi relacionada com hipotireoidismo subclínico, e pacientes que apresentavam o 

polimorfismo eram mais propensos a apresentarem hipotireoidismo em algum momento da 

vida (CANANI et al., 2005). Porém dentre os níveis séricos de TSH e T4 livre dos 16 

pacientes analisados, apenas dois apresentaram o TSH elevado. 

Ao cruzarmos os dados destes pacientes, foi possível verificar que seus genótipos 

eram do tipo heterozigoto, e não homozigoto polimórfico como esperado. Quando cruzados 

os dados da genotipagem com os dados dos testes de QI e TSH, percebemos uma tendência de 

correlação positiva entre TSH e QI em pacientes T/T e em A/A. Entretanto, quando 

analisamos o grupo T/A, percebemos uma tendência de correlação inversa entre os níveis de 

TSH e QI nestes pacientes. 

No entanto, é importante levar em consideração o fato de não termos feito a mesma 

avaliação em indivíduos típicos. Apesar de ser pouco provável que o QI de indivíduos típicos 

fosse rebaixado apenas pelo aumento nos níveis séricos de TSH e T4 livre associado ao 

polimorfismo, seria interessante ter um grupo controle para que pudéssemos avaliar o QI dos 

indivíduos a fim de comprovarmos se a presença do polimorfismo associado aos valores mais 

altos de TSH também levaria a redução, mesmo que leve, do QI. 
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Diante do exposto podemos concluir que não foi possível confirmamos nossa hipótese, 

pois não encontramos uma correlação significante entre a mutação Thr92Ala-D2 na D2 e o 

desempenho cognitivo dos indivíduos com SWB analisados.  
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6. CONCLUSÕES  

 

 Não foi encontrada correlação entre a presença do polimorfismo e 

rebaixamento de QI na amostra. 

 

 As análises foram feitas baseadas na pontuação bruta dos testes 

neuropsicológicos, talvez uma análise específica para inteligência fluida nos daria um 

resultado mais detalhado do perfil cognitivo do grupo.  

 

 Seria interessante a presença de um grupo controle para que pudesse ser 

comparado o seu desempenho com o grupo com SWB. 

 

 Além de comparar nossa amostra com um grupo controle, seria válido ter 

outros grupos com outras síndromes genéticas e comorbidades psiquiátricas como depressão, 

transtorno bipolar e esquizofrenia, visto que estas patologias já foram correlacionadas com o 

polimorfismo na Dio2 antes, a fim de buscarmos uma associação entre o rebaixamento 

cognitivo e a presença do polimorfismo. 
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