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RESUMO 

Cerca de 12 a 36% da população apresenta homozigose para um polimorfismo na enzima 

desiodase tipo 2 (Thr92Ala-D2). Foram encontradas correlações positivas entre mutações 

pontuais na D2 com deficiência intelectual, bipolaridade e psicose. Recentemente foi 

demonstrado que essa mutação leva a modificações no transcriptoma celular em cérebros 

humanos que parecem se relacionar com alterações em vias envolvidas na modulação do 

desenvolvimento cognitivo e na doença de Parkinson, Alzheimer e esquizofrenia. A 

Síndrome de Down (SD) é a aneuploidia autossômica mais comum, afetando em média 

1/660 recém-nascidos e representa cerca de 18% do total de deficientes intelectuais em 

instituições especializadas. Além do déficit cognitivo, é frequente a ocorrência de 

neuropatologias, como o Alzheimer, nos indivíduos com SD. Baseados nos dados 

descritos, nos perguntamos se a mutação Thr92Ala-D2 poderia contribuir com alterações 

nas funções cognitivas de indivíduos com SD. Para responder à essa pergunta, foi 

rastreada a presença do Thr92Ala-D2 em 29 crianças com SD, com idade entre 2 meses 

e 18 anos. O genótipo foi determinado pela técnica de PCR. O QI foi estimado em 15 

participantes pelos instrumentos SON-R 2 ½ - 7 e WASI. A memória operacional foi 

avaliada em 11 participantes a partir do instrumento TIME e o comportamento adaptativo 

foi avaliado em 29 através do Questionário Vineland. A frequência encontrada para o 

genótipo foi de 20,69 % selvagem (T/T), 55,17 % heterozigotos (A/T) e 24,14% 

polimórficos (A/A) e é semelhante à encontrada na população. No comportamento 

adaptativo, foi encontrada diferença significativa entre o grupo polimórfico A/A e o 

selvagem T/T nos subdomínios Doméstico, Relações Interpessoais, Brincar e Lazer e nos 

domínios Social e Nível Adaptativo Global. Os valores de QI variaram entre 40 e 70 e na 

avaliação de memória operacional, 72,72% dos sujeitos tiveram desempenho considerado 

baixo. Não foi encontrada correlação entre a presença do polimorfismo e QI ou memória. 

Considera-se importante utilizar, em estudos futuros, uma amostra maior, com indivíduos 

jovens e adultos e comparar com indivíduos de desenvolvimento típico, visto que, neste 

estudo, se observou fortes indícios de que a presença do polimorfismo cause prejuízos 

nas funções cognitivas de indivíduos com SD. 

Palavras-chave: polimorfismo, D2, memória, inteligência, comportamento adaptativo. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

About 12 to 36% of the population presents homozygosis for a polymorphism in enzyme 

deiodinase type 2 (Thr92Ala-D2). Positive correlations were found between point 

mutations in D2 and intellectual disability, bipolarity and psychosis. It has recently been 

shown that this mutation leads to modifications in the cellular transcriptome in human 

brains that appear to relate to changes in pathways involved in the modulation of cognitive 

development and in Parkinson's disease, Alzheimer's and schizophrenia. Down Syndrome 

(DS) is the most common autosomal aneuploidy, affecting on average 1/660 newborns 

and represents about 18% of the total number of mentally handicapped in specialized 

institutions. In addition to cognitive deficits, neuropathologies such as Alzheimer's in 

individuals with DS are frequent. Based on the data described, we asked whether the 

Thr92Ala-D2 mutation could contribute to changes in the cognitive functions of 

individuals with DS. To answer this question, the presence of Thr92Ala-D2 in 29 children 

with DS, aged between 2 months and 18 years, was screened. The genotype was 

determined by the PCR en real time technique. The IQ was estimated in 15 participants 

by the SON-R 2 ½ - 7 and WASI instruments. The short-term memory was evaluated in 

11 participants from the TIME instrument and the adaptive behavior was evaluated in 29 

through the Vineland Questionnaire. The frequency found for the genotype was 20.69% 

wild (T / T), 55.17% heterozygous (A / T) and 24.14% polymorphic (A / A) and similar 

to that found in the population In the adaptive behavior, a significant difference was found 

between the A / A polymorphic group and the wild T / T in the domains Domestic, 

Interpersonal Relations, Play and Leisure and in the Social and Global Adaptive Level 

domains. The IQ values ranged from 40 to 70, and in the evaluation of short-term 

memory, 72.72% of the subjects had a low performance. No correlation was found 

between the presence of polymorphism and IQ or memory. In future studies, it is 

important to use a larger sample, with young and adult individuals, and to compare with 

individuals of typical development, since strong evidence has been found in this study 

that the presence of polymorphism causes impairment in the cognitive functions of 

individuals with DS. 

Keywords: polymorphism, D2, memory, intelligence, adaptive behavior. 
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1.  INTRODUÇÃO 

1.1 Tireoide e Hormônios Tireoidianos 

 Os hormônios tireoidianos (HT) são essenciais para o desenvolvimento, 

crescimento e metabolismo de todos os vertebrados, do período embrionário em diante 

(BERNAL, 2005). 

 A função da tireoide é regulada pelo hormônio liberador de tireotrofina (TRH) 

produzida pelo hipotálamo que, na adeno-hipófise, irá interagir com receptores de 

membrana presentes nos tireotrofos estimulando a síntese e secreção de tireotrofina 

(TSH).O TSH, por sua vez, é capaz de interagir com receptores presentes na membrana 

da célula folicular tireoidiana, induzindo a expressão de proteínas envolvidas na 

biossíntese de HT, aumentando a atividade da célula tireoidiana e estimulando a secreção 

hormonal (APPELHOF et al., 2005). 

  A partir daí as ações biológicas do HT passam a depender da sua interação com 

receptores de alta afinidade localizados no núcleo de suas células-alvo, os receptores 

tireoidianos (BERNAL, 2005). 

 A tiroxina ou T4 (3,5,3’,5’-tetraiodotironina) (Figura1), secretada pela glândula 

tireóide, é considerada um pró-hormônio do qual se deriva, por desiodação, a 

triiodotironina (T3) que é a forma ativa de hormônio tireoidiano e possui atividade 

metabólica até cinco vezes maior que o T4. O T3 é fundamental para o crescimento, 

diferenciação, regulação da atividade e metabolismo de órgãos e tecidos inclusive na vida 

adulta, sendo assim é importante garantir que seus níveis intracelulares sejam adequados. 

Para tal, conta-se com duas vias: através da atividade tireoidiana regulada pelo sistema 

hipotálamo-hipófise-tireóide e pela geração periférica a partir do T4, o que depende da 

ação de enzimas específicas, as iodotironinas desiodases (WAGNER, 2001). Cerca de 

80% do T3 circulante é gerado a partir da desiodação do T4, enquanto 20% é gerado pela 

própria tireóide (RODRIGUES et al., 2003; BIANCO; KIM, 2006). 

 

 

 

  

 

 

Figura 1. Molécula de T4. O anel externo, com dois iodos em azul, é chamado de anel fenólico e o anel 

interno, também com dois iodos em azul, é chamado de anel tirosínico (BIANCO; KIM, 2006). 
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1.2 Iodotironinas Desiodases 

 As iodotironinas desiodases pertencem à família das selenoenzimas e, 

dependendo do tipo, podem desiodar tanto o anel fenólico quanto o anel tirosínico das 

iodotironinas, sendo que cada ação resulta em um produto diferente (MEYER et al., 

2007). Foram caracterizadas três isoformas: D1, D2 e D3.  

1.2.1 Iodotironina Desiodase Tipo I 

 A desiodase tipo I (D1) é expressa predominantemente no fígado, rins, hipófise 

e tireóide (WAGNER, 2001; MEYER et al., 2007) e é a única das isoformas que consegue 

desiodar tanto o anel fenólico (Figura 2), ativando o T4 a T3, quanto o tirosínico, 

desativando o T4 a T3 reverso (rT3 – forma inativa do T3) (BIANCO et al.,2002; 

MEYER et al., 2007).  

 Tem um papel significativo em pacientes com hipertireoidismo, onde o T4 

encontra-se elevado (MEYER et al., 2007). 

1.2.2 Iodotironina Desiodase Tipo II 

A desiodase tipo 2 (D2) ‘é altamente expressa no sistema nervoso central (SNC), 

hipófise, tecido adiposo marrom e placenta e disponibiliza T3 para o próprio tecido em 

que é expressa, permitindo sua pronta utilização. Catalisa exclusivamente o anel fenólico 

do T4 (Figura 2) e sua atividade é responsável por 50% da produção de T3 no córtex de 

seres humanos (CROTEAU et al., 1996; BIANCO, 2006).  

Sua regulação se dá por ubiquitinação que a inativa e pode ser degradada em 

grandes complexos de proteases conhecidos como proteossomas. No entanto, pode ser 

reativada através da interação da proteína von Hippel-Lindau com as enzimas de 

desubiquitinação 1 e 2, VDU1 e VDU2, respectivamente. Sua atividade é aumentada no 

hipotireoidismo e, sendo assim, quando a concentração de T4 cai, ativa-se a D2, 

compensando a redução do substrato através do aumento da proporção relativa de T4 para 

T3 convertido (BIANCO; KIM, 2006).  

1.2.3 Iodotironina Desiodase Tipo III 

A desiodase tipo 3 (D3) é a principal responsável pela degradação do HT, 

limitando sua ação biológica. Catalisa apenas o anel tirosínico do T4 e T3 (Figura 2), 

gerando rT3 e T2 respectivamente. Nos indivíduos adultos, é encontrada principalmente 

no SNC e na pele, tendo sua ação aumentada no hipertireoidismo. No entanto, sua maior 

expressão se dá em tecidos fetais, placenta, útero gravídico e vasos umbilicais, garantindo 
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que o feto não seja demasiadamente exposto ao HT ativo (WAGNER, 2001; MEYER et 

al., 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4 Polimorfismo Thr92Ala-D2 

 Em 2002, Mentuccia et al. descreveram o polimorfismo Thr92Ala-D2, 

identificado por rs225014 (NCBI, 2015) e situado no cromossomo 14, posição 14q.24.2-

q.23 (CELI, 2000). Nesse polimorfismo, ocorre a troca de um aminoácido treonina por 

um alanina na posição 92. O nucleotídeo selvagem é Timina e o mutante é Citosina, o 

que leva a mudança de Adenina para Guanina, mudando os códons de ACA para GCA. 

Dessa forma o aminoácido muda de Treonina para Alanina, como visto na Figura 3 

(MENTUCCIA et al., 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Reações catalisadas pelas desiodases e seus produtos (BIANCO, 2006). 

Figura 3. Polimorfismo Thr92Ala-D2. A: PCR-sscp. B: sequenciamento Dydeoxy DNA. C: PCR-RFLP 

com Bsgl. 1, homozigotoThr92; 2, heterozigoto; 3, homozigoto Ala92 (MENTUCCIA, 2002). 



19 

 

 

 Dora et al. (2010) mostraram uma prevalência 16,4% de homozigose desse 

polimorfismo de único nucleotídeo (SNP) e 47,6% de heterozigose em uma amostra de 

1057 indivíduos com diabete melittus tipo 2. Appelhof et al. (2005) encontraram uma 

frequência de 40,4% do alelo mutante A) em 141 pacientes com hipotiroidismo primário 

e Peeters et al. (2003) encontraram uma frequência de 38,8% do alelo mutante em uma 

população de 158 doadores de sangue saudáveis. 

 Esse polimorfismo causa aumento na meia-vida da D2, pois a alça de 18 

aminoácidos que contém a mutação é responsável pela regulação da sua ubiquitinação, 

prejudicando sua degradação, mas sem alterar a sua atividade catalítica (MCANINCH et 

al., 2015).   

 Em um estudo publicado em 2015, Mcaninch et al. (2015) mostraram que, de 

fato, cérebros de indivíduos com a mutação Thr92Ala-D2 não apresentam alteração na 

expressão de genes regulados pelo T3. No entanto, a mutação leva a modificações no 

transcriptoma celular em cérebros humanos independentemente da sinalização do 

hormônio tiroidiano. 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, sendo que o tratamento com agentes antioxidantes pode normalizar 

a expressão de alguns desses genes. No mesmo estudo, foi demonstrado que 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 Epitelial (EGFR), responsável por modular o desenvolvimento cognitivo, 

sendo que prejuízos nela estão relacionados com a doença de Parkinson, Alzheimer e 

esquizofrenia. 

 Embora não interfira com a disponibilidade de T3 no cérebro, alguns estudos 

sugerem que o polimorfismo Thr92Ala-D2 esteja positivamente associado a disfunções 

neuropsicológicas e psiquiátricas, como baixo quociente de inteligência (QI) (TAYLOR 

et al., 2015) e bipolaridade (HE et al., 2009). 

 

1.3 Síndrome de Down 

1.3.1 Etiologia 

Em 1886, o médico britânico John Langdon Down iniciou os estudos a respeito 

de uma síndrome cujo conjunto de sinais e sintomas caracterizam um atraso no 

desenvolvimento das funções motoras e mentais. (MOREIRA et al, 2000).  
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 Foi somente em 1959 que o diagnóstico foi estabelecido pelo cientista francês 

Jérôme Lejeune. Em um estudo com 9 pessoas que tinham a síndrome, verificou que 

tinham 47 cromossomos, ao invés de terem 46 cromossomos por célula agrupados em 23 

pares. Também descreveu que esse cromossomo extra se situava junto ao par 21. A partir 

desse momento, essa condição passou a ser conhecida como Trissomia do 21 ou então 

Síndrome de Down, (SD) em homenagem ao médico, e o termo "mongolismo", utilizado 

previamente, caiu em desuso (SILVA; DESSEN, 2002). 

 Atualmente, entende-se essa síndrome como uma condição humana que ocorre 

pela presença de um cromossomo 21 extra. Essa alteração pode acontecer por três 

mecanismos: por não-disjunção, translocação ou mosaicismo (KOZMA, 2007). 

 A não-disjunção é a causa mais comum, presente em 95% dos indivíduos com SD. 

Também é chamada de trissomia simples e ocorre quando a pessoa apresenta os 3 

cromossomos 21 soltos nas células, devido a um erro na separação dos cromossomos, nos 

gametas maternos ou paternos (NAKADONARI; SOARES, 2006). 

 A translocação ocorre em 4% dos casos e, nesse caso, o cromossomo extra está 

ligado a outro cromossomo do par 21, ao contrário da não-disjunção, onde os três 

cromossomos são bem definidos e independentes. O cromossomo extra pode ter sido 

herdado tanto do pai quanto da mãe, pois um dos genitores pode apresentar uma 

translocação equilibrada, o que pode aumentar o risco de reincidência de SD na prole 

(GRABER et al., 2012; ALBERTO, 2014). 

 No mosaicismo, responsável por apenas 1º dos casos, o erro genético ocorre a 

partir da 2ª divisão celular, ou seja, após a fertilização - em contraste com a não-disjunção 

e a translocação - fazendo com que possuam células normais e trissômicas. O mosaicismo 

também pode ocorrer a partir da 1ª divisão, ou seja, antes da fertilização, quando se trata 

da divisão de células já trissômicas. Nesse caso, como nem todas as células apresentam o 

cromossomo extra, o bebê pode ter menos características físicas usuais da SD, bem como 

maior capacidade intelectual (BISSOTO, 2005; KOZMA, 2007). 

 Independente da origem desse terceiro cromossomo, apenas um segmento dele - 

designado Região Crítica da Síndrome de Down (DSCR) -  localizado no braço longo, é 

responsável pelas principais características, como os dismorfismos faciais, déficit 

cognitivo, doença congênita do coração e estenose duodenal (SILVEIRA, 2003; 

KOZMA, 2007). A trissomia da banda cromossômica 21q22 (Figura 4) corresponde a 1/3 

desse cromossomo e contém de 50 a 100 genes (SILVEIRA, 2003). 
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Figura 4. Representação esquemática do cromossomo 21. Em destaque a delimitação da Região Critica da 

Síndrome de Down entre os marcadores D21S17 e ETS2, na região distal do braço longo (SILVEIRA, 

2003). 

 

  Desse segmento, foram clonados 22 dos genes mapeados e, dentre os que 

mostraram alguma relação com a síndrome, se destacaram os seguintes (MOREIRA et 

al., 2000): 

Gene CBS (cistationina betassintetase) - relacionado à homocistinúria. 

Gene CD18 - associado à síndrome autossômica recessiva de baixa resistência a infecções 

bacterianas 

Gene AML 1- envolvido no subtipo M2 da leucemia mielóide aguda. 

Gene DYRK - associado a retardo mental. 

Gene APP - proteína percursora beta amilóide. 

 

 A formação de enzimas que podem estar ligadas a alterações neurológicas, 

também é comandada por um gene situado na região proximal da banda 21q22 e se 

expressa em neurônios ou neuroglias do SNC, onde é controlado de acordo com o 

desenvolvimento. É importante ressaltar que qualquer gene em 21q que influencie o 

desenvolvimento neuronal pode atuar na etiologia do déficit cognitivo, uma vez que o 

não-balanceamento gênico pode levar a um funcionamento sub-ótimo (MOREIRA et al., 

2000). 

Epstein (1986) afirma que o fenótipo depende de todo o conjunto do genoma, ou 

seja, que esse distúrbio afeta não apenas os produtos do cromossomo 21. Isso é referido 

como uma das causas que explicaria a diferença entre os indivíduos afetados pela 

síndrome. Epstein também chama a atenção para os chamados fatores estocásticos, como 

o tempo e local em que as células se dividem e a direção de sua migração. Isso introduz 

elementos de casualidade no desenvolvimento.  

A alta porcentagem dos casos de trissomia do 21 onde o gameta anormal originou-

se durante a meiose I materna sugere uma relação com a idade materna avançada. De 

acordo com o modelo do “ovócito velho”, quanto maior a idade, maior as chances de os 

cromossomos não segregarem corretamente (FRASER,1991). 
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Os fatores extrínsecos como as radiações, drogas e vírus possuem particular 

importância nas alterações estruturais, uma vez que eles induzem quebras cromossômicas 

(OSÓRIO; ROBISON, 2002) e também estão associados à não-disjunção na meiose 1.   

 Coppedè (2016) afirma uma criança com SD pode também ser resultado de uma 

interação de fatores vividos pela avó materna. Ou seja dieta, genótipo, estilo de vida, 

exposições ambientais e ocupacionais podem favorecer erros de recombinação levando à 

não disjunção do cromossomo 21 na meiose materna I que ocorre durante o 

desenvolvimento fetal da futura mãe. Isso aumentaria o risco para SD. Da mesma 

maneira, esses fatores também podem influenciar na aneuploidia nos espermatozoides do 

pai, contribuindo para um aumento no risco (COPPEDÈ, 2016). 

 Considerada uma das causas mais frequentes de deficiência intelectual 

(MOREIRA et al., 2000), chega a representar cerca de 18% do total de deficientes 

intelectuais em instituições especializadas e é a aneuploidia autossômica mais 

frequentemente observada, afetando em média 1/660 neonatos (WISEMAN et al., 2009).  

A distribuição sexual é igual para ambos os sexos (DAMASCENO et al, 2005).  

 

1.3.2 Características Clínicas 

 A Síndrome de Down possui um conjunto de características bem definidas, porém 

sua frequência e amplitude variam entre os indivíduos. Também não foi evidenciada 

nenhuma conexão entre as alterações fenotípicas que um indivíduo com Síndrome de 

Down apresenta e sua capacidade cognitiva (KOZMA, 2007). 

 O tônus muscular dos bebês com Síndrome de Down apresenta um quadro de 

hipotonia, o que prejudica o desenvolvimento de habilidades como aprender a sentar, 

rolar, levantar e andar. Também pode dificultar a aceitação de alimentos sólidos, visto 

que a boca possui o tônus muscular reduzido (DAMASCENO et al, 2005; KOZMA, 

2007).  

 O pescoço é geralmente curto e grosso e a estatura, baixa, sendo a altura média 

para homens de aproximadamente 1,57m e, para mulheres, aproximadamente 1,37m. As 

crianças tendem a ter cabelos finos, lisos e por vezes esparsos e a pele pode ser manchada, 

clara e seca, demandando cuidados especiais. A parte posterior da cabeça pode ser mais 

achatada e a fontanela pode ser maior e levar mais tempo para se fechar (KOZMA, 2007). 

 A face pode ser mais alargada e com ponte nasal mais plana. O nariz tende a ser 

menor, bem como as vias nasais, o que pode levar a problemas de congestionamento. Os 

olhos apresentam pálpebras estreitas e oblíquas com presença de pele no canto interno 
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(prega epicântica). Podem apresentar manchas na íris (manchas de Brushfield) e 

deficiência visual (ALBERTO, 2014). 

 A boca pode ser pequena, com palato muito profundo ou ogival. Quando em 

conjunto com a hipotonia, a língua pode projetar-se ou parecer demasiadamente grande 

em relação à boca. Os dentes podem nascer com atraso e fora de ordem, sendo geralmente 

pequenos, de formatos incomuns, demandando atenção odontológica extra (BERTHOLD 

et al., 2004; CAVALCANTE et al., 2009). 

 As orelhas possuem baixa implantação e são menores, assim como as vias 

auditivas. Isso dificulta os exames pediátricos para detectar infecções. Além disso, as vias 

reduzidas podem ficar bloqueadas, causando perda auditiva (DAMASCENO et al, 2005). 

 Mãos e pés podem ser menores, com dedos mais curtos. As mãos apresentam 

apenas uma linha, a prega palmar única. Também apresenta clinodactilia, ou seja, o quinto 

dedo levemente curvado para dentro e com apenas uma linha de flexão (KOZMA,2007). 

São mais propensos a desenvolverem obesidade, decorrente do aumento de 

ingestão, redução da taxa metabólica, falta de exercício físico, desordens do metabolismo 

de gordura, proteínas e carboidratos, de deficiência de vitaminas e minerais, além da 

deficiência na absorção de nutrientes (MOREIRA et al.¸2000). 

 Apresentam deficiência intelectual, variando de moderada (QI entre 40 e 55) a 

leve (QI entre 55 e 70) (KOZMA, 2007). 

 A expectativa de vida é reduzida, devido a doenças respiratórias ou cardíacas. 

Possuem uma predisposição para leucemia aguda 20 vezes maior que em pessoas típicas 

(DAMASCENO et al., 2005), bem como para disfunções tireoidianas, envelhecimento 

prematuro e aparecimento de sinais de Alzheimer a partir dos 35-40 anos (ALBERTO, 

2014). 

1.3.3 Disfunções Tireoidianas na Síndrome de Down  

 Anormalidades na função tireoidiana acarretam em consequências tanto para o 

metabolismo como para funcionamento do SNC. Por estarem envolvidos na migração e 

diferenciação neuronal, sinaptogênese, síntese e secreção de neurotransmissores, 

mielinização e regulação da expressão de genes nas células neuronais, a deficiência de 

hormônios tireoidianos agrava potencialmente as alterações neurológicas observados nos 

indivíduos com SD (OLIVEIRA et al., 2002). 

Os indivíduos com Síndrome de Down apresentam essas disfunções com 

frequência, principalmente a tireoidite de Hashimoto - uma doença autoimune de tireóide 
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- e as disgenesias tireoidianas, ou seja, desenvolvimento imperfeito da tireóide 

(OLIVEIRA et al., 2002). 

 Nesses indivíduos, as disfunções tireoidianas mais observadas são o 

Hipotiroidismo Congênito, a Secreção Inapropriada de TSH, Tireoidite de Hashimoto e 

Hipertiroidismo (KING et al., 2014). 

O hipotiroidismo congênito representa uma das causas mais frequentes de 

deficiência intelectual (GRABER et al., 2012) e é o problema de tireóide mais comumente 

associado à SD, sendo encontrado 28 vezes mais nesses pacientes que na população típica 

(COLEMAN, 1994; CEBECI, 2013; KING et al., 2014).  O risco dos indivíduos com SD 

apresentarem hipotiroidismo congênito aumenta progressivamente com a idade 

(COLEMAN, 1994; GODAY-ARNO et al., 2009). Em relação ao sexo, há uma 

prevalência de até 2 vezes mais em pacientes femininos que em masculinos (GRABER 

et al.,2012). As características clássicas dos indivíduos com SD e de pacientes com 

hipotiroidismo congênito são semelhantes, como visto na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Comparação entre crianças com Síndrome de Down e com hipotiroidismo (COLEMAN, 1994). 

CARACTERÍSTICA SÍNDROME DE DOWN HIPOTIROIDISMO 

Aparência Sobrepeso Sobrepeso 

Cabeça Microcefalia Normal 

Língua Grande Grande 

Ponte Nasal Subdesenvolvida Subdesenvolvida 

Olhos Oblíquos Não-oblíquos 

Pescoço Curto Curto 

Coração Sopro devido a defeito no 

canal atrioventricular 

Sopro devido a 

espessamento da válvula 

mitral e septos. 

Abdômen Hérnia umbilical 

protuberante 

Hérnia umbilical 

protuberantes 

Neuromuscular Hipotonia Hipotonia 

Pele Seca Seca 

Extremidades Curtas Curtas 

Desenvolvimento 

Intelectual 

Deficiência intelectual Variável 
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 A secreção inapropriada de TSH é encontrada em uma prevalência de 25% a 32% 

em indivíduos com SD, de acordo com KING et al. (2014) e GRABER et al.  (2012). 

Nessa condição, o TSH se apresenta em concentração elevada, embora tanto o T4 quanto 

o T3 apresentam níveis normais. Os sinais clínicos podem ser discretos quando presentes 

e, quando não tratado, pode evoluir para o hipotiroidismo clássico. O aumento do TSH, 

mesmo com os níveis de T4 e T3 adequados, se mostra relevante. King et al., 2014 cita 

que o aumento do TSH está frequentemente associado ao aumento no déficit intelectual 

em crianças de 4 anos, em comparação com crianças com TSH em níveis normais. 

 A tireoidite de Hashimoto é uma doença auto-imune em que ocorre destruição 

crônica e inflamação linfocítica de tecido tireoidiano. Sua evolução tardia denomina-se 

tireoidite atrófica (FOCHESATTO; BARROS, 2013), onde não há presença de bócio e 

pode desencadear um hipotiroidismo (CEBECI et al., 2013). De acordo com GRABER 

et al. (2012), há um aumento no hipotiroidismo autoimune e presença de anticorpos 

tireoidianos, como anti-TPO, anti-tireoglobulina e TRAb, entre 13% a 34% de pacientes 

com SD, tendo uma prevalência maior em crianças a partir de oito anos, adolescentes e 

adultos, sendo incomum em crianças mais novas (GRABER et al., 2012).  

 A maioria dos pacientes com tireoidite de Hashimoto é assintomática, no entanto, 

10 a 20% dos casos pode apresentar sintomas iguais aos do hipotiroidismo e 5%, sintomas 

de hipertiroidismo (FOCHESATTO; BARROS, 2013). 

 O hipertireoidismo clínico é caracterizado pela supressão do TSH e um aumento 

nos níveis de T3 e T4 (GODAY-ARNO et al., 2009). Apesar de ser mais comum em 

crianças com SD do que no resto da população (KING et al., 2014), sua prevalência ainda 

é pequena, atingindo entre 0,65% a 3% dos indivíduos com SD, apesar de King et al., 

2012 apud Londhey et al.,2010, afirmar que essa estimativa pode estar subestimada. Entre 

os sintomas estão a perda de peso, excesso de transpiração, insônia, taquicardia, cansaço, 

irritabilidade, dificuldade de concentração, diarreia, queda de cabelo, ruborização 

frequente e sensação de calor. Algumas crianças apresentam um aumento da tireóide 

também. No entanto, os sintomas podem ser mascarados e o aspecto gorducho e encurtado 

do pescoço pode dificultar a detecção da tireomegalia (COLEMAN, 1994; GODAY-

ARNO et al., 2009; KING et al., 2014). 
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1.3.4 Aspectos Cognitivos 

1.3.4.1 Neurofisiologia 

 Moreira (2000) descreveu diversos genes responsáveis pela formação de enzimas 

ligadas a alterações neurológicas, como a superóxido dismutase (gene SOD-1). O SOD-

1 se encontra no cromossomo 21, exatamente na região proximal da banda 21q22. Sua 

expressão se dá em neurônios ou neuroglias do SNC e, de acordo com Patel et al. (2011), 

qualquer gene nessa banda que influencie o desenvolvimento neuronal pode estar 

relacionado à origem do retardo mental.  

A morfologia do cérebro na SD apresenta características próprias, como redução 

no peso do cérebro, diminuição no volume dos lobos frontal e temporal e tamanho 20% 

menor (LOTT, 2013). Exames de ressonância magnética mostraram também uma 

diminuição no volume do hipocampo e dos lobos temporais e giro temporal superior 

estreito, bem como um aumento no giro para-hipocampal (KESSLAK et al., 1994, apud 

LOTT, 2013). 

 Apresentam redução no número de neurônios, diminuição da densidade neuronal 

e distribuição neuronal anormal acentuada nas camadas corticais II e IV, resultando em 

uma conectividade neuronal anormal e, consequentemente, um processamento limitado 

de informações (LOTT, 2013). 

 O cerebelo se apresenta diminuído (hipoplasia cerebelar) e Strick et al, 2009 

sugerem que a disfunção no circuito cerebelar-cortical-límbico pode refletir no 

aprendizado de linguagem, memória de trabalho, atenção, controle executivo e respostas 

emocionais.  

 Silva e Kleinhans (2006) chamam a atenção para o mal funcionamento no 

sistema de neurônios colinérgicos em indivíduos com SD, visto que a acetilcolina está 

intimamente relacionada ao desenvolvimento cognitivo. 

 Uma etapa fundamental para a construção intelectual é a exploração do meio e 

interação com o ambiente, sendo o desenvolvimento motor fundamental para tal.  

 O prejuízo cognitivo que os indivíduos com SD apresentam é, portanto, 

consequência de diversos fatores genéticos, neurofisiológicos e ambientais. No entanto, 

esses indivíduos apresentam grande plasticidade fenotípica, visto que estimulações 

psicomotoras e pedagógicas, convivência social e condições ambientais e familiares 

adequadas ajudam a aumentar consideravelmente o desenvolvimento cognitivo, 
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contribuindo diretamente para o bem-estar e qualidade de vida dos indivíduos com SD 

(BISSOTO, 2005; BONOMO; ROSETTI, 2010; SILVA; KLEINHANS, 2006).  

1.3.4.2 Memória 

 Por funções executivas entendemos as capacidades mentais necessárias para a 

formulação de metas, o planejamento de como alcançá-las, possíveis alternativas e a 

execução efetiva dos planos ((LEZAK, 1982).  Essas funções são responsáveis pelo 

controle e pela regulação do processamento da informação no cérebro e permitem que 

essas etapas aconteçam corretamente (GAZZANIGA et al., 2002).  

 A memória operacional é uma das funções executivas e está intimamente 

relacionada à aprendizagem (DUARTE, 2009).  Ela permite que informações sejam 

adquiridas, formadas, conservadas e evocadas (IZQUIERDO, 2002).  Pavão (2008) 

também ressalta que a memória pode ser entendida como a capacidade que um organismo 

tem de modular seu comportamento a partir das experiências passadas.  

 Memórias podem ser caracterizadas de acordo com seu tempo de 

armazenamento ou conteúdo. Quanto ao armazenamento, podem ser de longo prazo, que 

pode durar dias, semanas ou anos, de curto prazo, que pode durar minutos ou algumas 

horas, ou imediata, cuja retenção dura apenas alguns segundos, (LENT, 2010, p. 649). A 

memória de longo prazo pode ser ainda classificada de acordo com seu conteúdo:  de 

procedimento e declarativa (MILNER, 1998; IZQUIERDO, 2002; BEAR et al.,2007). A 

memória de procedimento, ou implícita, corresponde às memórias que não podem ser 

verbalizadas, se expressam por meio de ações e hábitos, como andar, falar ou tocar um 

instrumento, sendo evocadas automaticamente (IZQUIERDO, 2002). A memória 

declarativa, também conhecida por explícita, está relacionada a evocações conscientes de 

eventos, conhecimentos e fatos e pode ser expressa por palavras. É dividida em dois 

subgrupos: episódica e semântica. A episódica se refere a experiências do passado e 

guarda informações relacionadas a momentos de tempo específicos e é geralmente 

específica para cada indivíduo, ou seja, é individualizada (BADDELEY, 2001, 

LOMBROSO, 2004). A semântica se refere a fatos, conhecimentos e envolve conceitos 

atemporais, podendo ser compartilhada com outras pessoas, ou seja, é cultural e não 

simplesmente individual (KANDEL et al, 2000; LENT, 2010). 

 A memória de curto prazo se refere ao armazenamento temporário de uma 

informação e desse conceito surgiu o termo “memória operacional”, que implica não 

apenas o armazenamento, mas também a manipulação de diferentes tipos de informação 
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simultaneamente (BEAR, 2007; BADDELEY, 2010). Em 2000, Baddeley propõe uma 

variação do modelo originalmente proposto por ele e Hitch em 1974. Esse modelo é 

composto por 4 sistemas específicos: central executiva, alça fonológica, esboço visuo-

espacial e buffer episódico, que não constava no modelo original. Nesse modelo, as 

informações não são apenas “estocadas”, mas codificadas e integradas, onde cada sistema 

funciona de maneira independente, porém se comunicando (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Modelo de memória de trabalho de múltiplos componentes. Adaptado de Baddeley (2010). 

  

  

 Nesse modelo, a central executiva atua manipulando a informação na memória de 

trabalho e controlando a alça fonológica e o esboço visuo-espacial. Atua como um sistema 

de controle da atenção, supervisionando as informações que chegam, selecionando e 

integrando (BADDELEY, 2012). A alça fonológica se refere ao processamento e 

armazenamento de informações verbais. Sendo assim, é possível afirmar que a memória 

de trabalho é fundamental para a construção da linguagem e prejuízos nessa área podem 

acarretar em comprometimentos no desenvolvimento da fala, vocabulário e aprendizagem 

(JARROLD et al., 1999). O esboço visuo-espacial também armazena e manipula 

informações, porém de caráter visual, como faces e localização espacial (KANDEL, 

1992).Finalmente, o buffer episódico – também controlado pela central executiva - é o 

responsável por integrar todas as informações, tanto da alça fonológica como do buffer 

visuo-espacial, à memória de longo prazo (BADDELEY, 2010). 
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1.3.4.3 Inteligência 

 O conceito de inteligência vem sendo amplamente discutido desde o final do 

século XIX, juntamente com o desenvolvimento de avaliações psicométricas. No início 

da década de 1880, Sir Francis Galton, definiu “capacidade intelectual” como a 

manifestação de capacidades mais básicas de discriminações sensoriais e Binet, no início 

do século XX, ampliou esse conceito sugerindo que as diferenças intelectuais encontradas 

entre os indivíduos dependem de funções mentais mais complexas, como memória, 

atenção e compreensão, por exemplo (ALMEIDA, 2002; SARTES; SOUZA-

FORMIGONI, 2013). 

 Em 1911, William Stern propôs o termo “quociente de inteligência” (QI) para 

determinar a capacidade intelectual de um indivíduo a partir da razão entre “idade mental” 

e “idade cronológica”. A partir desses conceitos, foi desenvolvida a Escala de Inteligência 

Stanford-Binet, aperfeiçoada posteriormente por Terman & Merril, onde é possível 

classificar os níveis de inteligência com base nos resultados dos testes aplicados (LEZAK, 

1982; SALGADO, 2001).  

 Uma das teorias bastante aceitas sobre Inteligência, a teoria Gf-Gc, foi proposta 

por Cattell em 1963. Ele propõe que o que se entende por inteligência se refere a um 

conjunto de habilidades que interagem entre si, resultando na inteligência geral. Esse 

conjunto de habilidades resultam no que se compreende por: inteligência fluida e 

inteligência cristalizada (PRIMI, 2003).   

 A Inteligência Fluida (Gf) se refere à capacidade de raciocinar de maneira abstrata 

e resolver problemas ou dilemas, como, por exemplo, solucionar um quebra-cabeças. Envolve 

desenvolver e aplicar estratégias, bem como a capacidade de se adaptar em novas situações. 

É associada a componentes não-verbais e pouco influenciada por aspectos cultuais ou 

conhecimentos prévios, sendo determinada principalmente por aspectos biológicos, decaindo 

– naturalmente – com a idade (CATTELL, 1963; SCHELINI, 2006).  

A Inteligência Cristalizada (Gc), por outro lado, depende da aprendizagem e da 

manipulação de informações adquiridas com experiências passadas, como, por exemplo, para 

a compreensão de um texto ou resolução de problemas cotidianos. Também é conhecida, por 

conta disso, por “inteligência social” e é determinada por experiências culturais e 

educacionais, o que sugere que pode aumentar com o passar dos anos, ao contrária da 

inteligência fluida (CATTELL, 1963; HORN, 1991; SCHELINI, 2006).  

Em 1998, a partir do modelo Gf-Gc, foi proposto a Teoria de Cattell-Horn-Carroll 

- CHC das Habilidades Cognitivas. Este novo modelo sugere que há uma integração entre 
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a inteligência fluida e a cristalizada com fatores relacionados ao funcionamento cognitivo, 

como linguagem, raciocínio, memória, percepção visual, recepção auditiva, produção de 

ideias, velocidade cognitiva, conhecimento e rendimento acadêmico (CARROLL, 1997, 

apud PRIMI, 2003). 

1.3.4.4 – Comportamento Adaptativo 

O conceito de Comportamento Adaptativo surgiu na década de 50 na versão 

preliminar da 5ª edição do manual de Terminologia e Classificação proposta pela AAID 

(American Association on Intellectual and Developmental Disabilities) e foi apresentado 

como sendo composto por três habilidades principais: aprendizagem ou conceitual, ajuste 

social e prática (HEBER, 1959 apud TASSÉ et al,2016).  

As habilidades conceituais estão relacionadas aos aspectos comunicacionais e 

cognitivos, como, por exemplo, linguagem receptiva e expressiva, leitura e escrita, raciocínio 

lógico e matemático. São determinantes para desenvolvimento acadêmico e solução de 

problemas. As habilidades sociais se referem à observância de regras, normas, leis, 

responsabilidade e habilidades interpessoais. Nesse contexto, prejuízos envolvendo 

credulidade e ingenuidade excessiva propiciam o indivíduo a ser manipulado, enganado, alvo 

de abuso etc. As habilidades práticas estão diretamente relacionadas ao exercício da 

autonomia, como capacidade de desenvolver atividades de vida cotidiana como vestir-se, 

alimentar-se, limpar-se, deslocar-se apropriadamente de maneira independente (transporte 

público ou próprio), utilizar telefone, realizar compras, trabalhar etc, garantindo segurança 

pessoal (DE CARVALHO; MACIEL, 2003; MECCA et al., 2015; TASSÉ et al,2016). 

1.3.4.5 – Deficiência Intelectual (D.I.)  

O DSM-5 (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION [APA], 2014) define deficiência 

intelectual (D.I.) ou déficit cognitivo como: 

“... um transtorno com início no período do desenvolvimento que inclui déficits 

funcionais, tanto intelectuais quanto adaptativos, nos domínios conceitual, 

social e prático. Os três critérios a seguir devem ser preenchidos:  

A. Déficits em funções intelectuais como raciocínio, solução de problemas, 

planejamento, pensamento abstrato, juízo, aprendizagem acadêmica e 

aprendizagem pela experiência confirmados tanto pela avaliação clínica quanto 

por testes de inteligência padronizados e individualizados. 

B. Déficits em funções adaptativas que resultam em fracasso para atingir 

padrões de desenvolvimento e socioculturais em relação a independência 
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pessoal e responsabilidade social. Sem apoio continuado, os déficits de 

adaptação limitam o funcionamento em uma ou mais atividades diárias, como 

comunicação, participação social e vida independente, e em múltiplos 

ambientes, como em casa, na escola, no local de trabalho e na comunidade.  

C. Início dos déficits intelectuais e adaptativos durante o período do 

desenvolvimento. ” 

 

 Os níveis de gravidade da deficiência intelectual, portanto, são atualmente 

definidos não apenas a partir do QI (critério A), como era até o DSM-IV (PALHA, 2003) 

mas também em função do comportamento adaptativo (critério B) e podem ser 

considerados leve, moderado, grave ou profundo (APA, 2013). 

 Os prejuízos funcionais da deficiência intelectual são resultantes da interação 

entre a condição genética, neurofisiológica e ambiental (SILVA; KLEINHANS, 2006) 

 É uma das características mais associadas à SD e uma das mais impactantes em 

relação à qualidade de vida desses indivíduos.  É amplamente reconhecido que apesar das 

crianças com SD apresentarem um desenvolvimento intelectual mais lento, com o 

ambiente propício e estimulação adequada, podem ampliar suas capacidades. Da mesma 

maneira, a falta de estímulos é determinante para um agravamento das funções cognitivas 

(BONOMO; ROSSETI, 2010). 
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2. HIPÓTESE 

 A partir dos 40 anos, todos os indivíduos com SD apresentam virtualmente alguma 

alteração neuropatológica (CENINI et al., 2012) e 70% desses indivíduos apresentam 

Doença de Alzheimer (DA) a partir dos 55-60 anos, representando o maior grupo de 

indivíduos com DA precoce - antes dos 65 anos (HARTLEY et al., 2014). No entanto, 

sinais de Alzheimer foram encontrados precocemente em indivíduos SD com 35,30 e até 

20 anos (SILVA; DESSEN, 2002). 

A DA é caracterizada pela presença de atrofia cortical difusa, grande número de 

placas senis e novelos neurofibrilares, degenerações grânulo-vacuolares e perda neuronal 

(SMITH, 1999). A maciça perda sináptica e morte neuronal observada nas regiões 

cerebrais responsáveis pelas funções cognitivas, incluindo o córtex cerebral, o 

hipocampo, o córtex entorrinal e o estriado ventral, resultam em perda progressiva de 

memória, bem como comprometimento de diversas funções cognitivas, como atenção, 

aprendizagem, orientação, compreensão e linguagem (MELIBEU, 2012). 

A concentração de placas senis está relacionada ao grau de demência apresentado. 

Estas são compostas pelo peptídeo beta-amilóide, fruto da clivagem da proteína 

precursora de amilóide (APP) pelas enzimas beta e gama-secretases. O gene codificador 

da APP encontra-se no cromossomo 21, especificamente na região 21q21.3, o que 

favorece uma super-expressão da APP em indivíduos SP, contribuindo para a formação 

precoce de placas senis (PATTERSON, 1988).  Estresse oxidativo associado ao acúmulo 

de beta-amilóide ativa uma série de quinases que hiperfosforilam a proteína Tau, 

resultando em emaranhados neurofibrilares e instabilidade dos microtúbulos, que podem 

levar à morte neuronal (WILFTANG, 2005; KIMURA, 2007; CENINE, 2012; 

PERLUIGI, 2014). 

Os estudos de Bianco e Mcaninch (2013) e Mcaninchet al., (2015) demonstraram 

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

humanos independentemente da sinalização do hormônio tiroidiano. 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, sendo que o 

tratamento com agentes antioxidantes pode normalizar a expressão de alguns desses 

genes. O mecanismo que desencadeia a Doença de Alzheimer apresenta uma série de 

similaridades com o observado em modelos celulares da Thr92Ala-D2, como a presença 

de stress oxidativo levando à apoptose de, no caso, neurônios do estriado, o que explicaria 
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seus principais sintomas. Essa similaridade sugere que portadores de polimorfismos da 

D2 podem possuir uma predisposição para doenças neurodegenerativas (MCANINCH et 

al., 2015). 

 A D2 pode ser encontrada no Retículo Endoplasmático de indivíduos normais. No 

entanto, apenas em indivíduos Thr92Ala-D2 a D2 é encontrada no Complexo de Golgi. 

Nesses indivíduos o complexo de Golgi apresenta uma mudança estrutural importante 

que pode estar relacionada ao stress nesta organela. 

 Mcaninchet al., (2015) também evidenciaram que 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 

Epitelial (EGFR). Esta via modula o desenvolvimento cognitivo e prejuízos nela estão 

relacionados com a doença de Parkinson, Alzheimer e esquizofrenia. Genes relacionados 

ao metabolismo da beta-amilóide também se encontraram alterados na presença dessa 

mutação.  Em conjunto, esses achados mostram similaridades importantes entre as 

mudanças observadas nos indivíduos com Thr92Ala-D2 e outras doenças degenerativas 

do SNC. 

 Como indivíduos com SD apresentam diferentes níveis de déficit cognitivo, alta 

incidência de Alzheimer relacionada ao estresse oxidativo e também alterações nos genes 

relacionados ao metabolismo do peptídeo beta-amilóide, como os genes da APP, PS1, 

PS2 e ApoE4, nós nos perguntamos se a presença da mutação Thr92Ala-D2 poderia estar 

relacionada ou mesmo contribuir com os diferentes déficits cognitivos encontrados nos 

indivíduos que apresentam Síndrome de Down. 

 Para responder à essa pergunta nós pretendemos rastrear a presença do 

polimorfismo no gene da D2 e correlacionar com o desempenho cognitivo e fenótipo 

comportamental dos indivíduos afetados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

3.  OBJETIVOS 

  

o Rastrear a presença do polimorfismo Thr92Ala-D2 em indivíduos com Síndrome 

de Down e determinar se a presença dessa mutação está associada aos prejuízos 

na inteligência, memória operacional e funcionalidade (comportamento 

adaptativo), comumente relacionados a essa síndrome. 
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4. MÉTODOS 

 

O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê Nacional de Ética e Pesquisa em 

07 de junho de 2016 (CONEP 1.578.245). 

A amostra utilizada foi de conveniência, composta inicialmente por um total de 

45 indivíduos com diagnóstico citogenético de Síndrome de Down, com idade entre 2 

meses e 18 anos. O critério de exclusão inicial foi a presença de outras síndromes ou 

distúrbios do desenvolvimento 

Foi coletado epitélio bucal para genotipagem desses 45 indivíduos, porém 16 deles 

foram excluídos das análises finais por não ter sido possível extrair suficiente DNA do 

epitélio bucal para genotipagem. Sendo assim, considera-se a amostra final total 

composta por 29 indivíduos genotipados. Nesses 29 foram aplicadas avaliações 

neuropsicológicas a fim de estimar o Quociente de Inteligência (SON-R 2 ½ - 7 e WASI), 

memória operacional (TIME) e comportamento adaptativo (Vineland) de cada 

participante (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Quantidade de indivíduos participantes (amostra) e excluídos de acordo com o tipo de avaliação 

e critérios de exclusão. 

Avaliação Amostra Excluídos 

Genotipagem 29 16 excluídos por não possuírem suficiente 

DNA extraído para genotipagem. 

Inteligência  15 14 excluídos por não possuírem idade 

adequada para realizar os testes, não 

comparecerem aos agendamentos ou não 

conseguirem responder às avaliações. 

Memória operacional 11 18 excluídos por não possuírem idade 

adequada para realizar os testes, não 

comparecerem aos agendamentos ou não 

conseguirem responder às avaliações. 

Comportamento Adaptativo 28   1 excluído por possuir diagnóstico de 

autismo. 
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 Os participantes foram avaliados no Ambulatório de Síndrome de Down da Santa 

Casa de Misericórdia de São Paulo e no Departamento de Pós-Graduação em Distúrbios 

do Desenvolvimento da Universidade Presbiteriana Mackenzie.  

Considerações Éticas: as avaliações e coletas só foram realizadas após a leitura e 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelos responsáveis. 

 

4.1 Avaliações Neuropsicológicas 

Foram aplicadas por alunos do 4 º ao 10º semestre da Faculdade de Psicologia da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) sob supervisão da Prof. Dra. Marina 

Monzani Rocha. Foram realizadas as seguintes avaliações: 

 

Teste de avaliação cognitiva SON-R 2 ½ - 7: bateria que consiste em quatro subtestes, a 

saber: Categorias, Situações, Mosaicos e Padrões. Faz a avaliação de habilidades 

relacionadas a aspectos viso-perceptivos como discriminação, exploração e 

reconhecimento visual de estímulos concretos e abstratos. Além disso, avalia habilidades 

mais complexas relacionadas à inteligência fluida, tais como o raciocínio indutivo e 

sequenciamento. A bateria avalia um largo espectro de habilidades cognitivas que não 

exigem o uso da fala e da linguagem escrita e é aplicada em crianças com idade a partir 

de 2 anos e meio, sendo considerada ideal até 7 anos (JESUS, 2009). 

Escala Wechsler Abreviada de Inteligência– WASI: Instrumento breve de avaliação da 

inteligência, aplicável a crianças de 6 anos a idosos de 89 anos de idade. Fornece 

informações sobre os QIs Total, de Execução e Verbal a partir de quatro subtestes 

(Vocabulário, Cubos, Semelhanças e Raciocínio Matricial), em um curto espaço de 

tempo. A escala ainda fornece a possibilidade de avaliação do QI Total com apenas dois 

subtestes (Vocabulário e Raciocínio Matricial) (YATES et al., 2006). 

Teste Infantil de Memória - TIME (até 10 anos): Testes envolvendo pranchas com 

figuras e verbalização de palavras que possibilitam a avaliação da memória operacional 

através de 6 tarefas. Em cada tarefa, à medida que a criança acerta, vai-se aumentando a 

complexidade, aumentando o número de palavras ou imagens na sequência. 

(1) ordem verbal – resposta verbal: o avaliador fala uma sequência de palavras e a criança 

deve repetir.  
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 (2) ordem verbal – resposta visual: o avaliador lê uma sequência de palavras e prancha 

com as figuras equivalentes. A criança deve apontar para cada figura na mesma ordem 

em que as palavras foram ditas.  

(3) ordem visual – resposta verbal: o avaliador apresenta uma sequência de em pranchas 

individuais por vez e a criança deve falar o nome de todas, na mesma ordem em que foram 

ditas. 

(4) ordem visual – resposta visual: o avaliador apresenta uma sequência de figuras em 

pranchas individuais por vez, em seguida, apresenta uma prancha com as figuras 

equivalente e fora de ordem. A criança deve apontar para as figuras na mesma ordem em 

que foram ditas. 

(5) ordem verbal – resposta visual: o avaliador lê uma sequência de palavras e em seguida, 

apresenta uma prancha com as figuras equivalente e fora de ordem. A criança deve 

apontar as figuras, porém não necessariamente na ordem correta. 

(6) ordem visual – resposta visual: o avaliador apresenta uma prancha com nove figuras 

embaralhadas e, inicialmente, aponta para duas. A criança deve apontar para as mesmas 

figuras e na mesma ordem, agora com o apoio visual desde o início da atividade 

Foi atribuído o valor “-10” para cada subteste em que o sujeito não passou da fase de 

treino, com o objetivo de facilitar a visualização das tarefas realizadas e não realizadas. 

Porém, esse dado não foi considerado numericamente na hora da correção para obtenção 

dos escores finais. (DUARTE, 2009).   

Escala Vineland de Comportamento Adaptativo (2ªedição): investiga o conjunto de 

habilidades sociais, práticas e conceituais adquiridas pela criança ou adolescente para 

responder às exigências do dia-a-dia. Avalia o comportamento adaptativo em três 

domínios: comunicação (expressiva, receptiva e leitura/escrita); habilidades da vida diária 

(cuidado pessoal, doméstico e na comunidade) e social (relações interpessoais, brincar e 

lazer e habilidades de adaptação). Entrevista semi-estruturada composta por 577 itens 

realizada com o principal cuidador da criança. O avaliador lê as afirmações e o 

respondente tem que classificar o comportamento da criança da seguinte forma: 2 para 

“sim, frequentemente” a criança emite tal comportamento; 1 para “algumas vezes ou 

parcialmente”; 0 para “não, nunca”; N para “não teve oportunidade”; DK para “não sabe”, 

ou seja o respondente/ cuidador não sabe se a criança emite ou não aquele 
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comportamento. As análises de dados se basearam no cálculo da pontuação bruta obtida 

para cada um dos domínios e subdomínios de comportamento adaptativo (SPARROW et 

al.,1984). 

4.2 Genotipagem 

Rastreamento do polimorfismoThr92Ala-D2. A presença da mutação foi 

determinada por genotipagem de DNA dos pacientes estudados obtido pela coleta de 

células do epitélio bucal por Swab. As coletas foram realizadas no início de cada 

avaliação e posteriormente armazenadas em freezer a -80ºC no Laboratório de 

Metabolismo e Neurobiologia da UPM para posterior análise. 

 

Genotipagem: A genotipagem foi feita por PCR em Tempo Real (qPCR), utilizando o 

protocolo TaqMan SNP Genotyping Assay. O DNA foi extraído da saliva coletada por 

Swab através do kit Norgen Saliva DNA Isolation, sendo que foi utilizado 20ng de DNA 

por reação. 

Para a placa de qPCR, primeiro foi preparado uma mistura em um tubo de 1,7 uL 

contendo o mix de reagentes Taqman Universal PCR – No AmpErase UNG e o primer 

rs225014 (Life Technologies) diluído 2 vezes. Essa mistura foi distribuída nos poços e em 

cada um foi adicionado 20ng da amostra de DNA. Em seguida, cada poço foi completado 

com água ultrapurificada. Após a placa ser fechada, a corrida foi utilizando a plataforma 

Applied qPCR machine: Taqman – Genotyping (SNP Assay rs225014) e a plataforma 

online Cloud, disponível no site www.thermofisher.com. 

 

4.3 Análises 

Análise de dados dos instrumentos de funcionamento adaptativo e comportamental:  

O TIME foi corrigido pela colaboradora Profa. Dra. Tatiana Pontrelli Mecca. Os 

demais inventários foram corrigidos conforme as especificações de seus manuais de 

aplicação. 

Análise estatística: 

 Para todas as análises estatísticas foram utilizados o teste ANOVA de uma via 

seguido do pós- teste de Tukey e considerou-se diferença significativa quando o valor 

de p foi menor ou igual a 0,05. 
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5. RESULTADOS 

5.1 Genotipagem 

 Foi realizada a genotipagem de 29 pacientes sendo 15 do sexo masculino e 14 do 

sexo feminino. A distribuição do genótipo selvagem (T/T) foi de 20,69%, a do 

polimórfico (A/A) de 24,14% e do heterozigoto (A/T) 55,17% (Tabela 3). A distribuição 

de acordo com a idade e com o sexo também está apresentada na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Distribuição dos genótipos T/T (selvagem), A/T (heterozigoto) e A/A (mutante) de acordo com   

idade em anos com desvio padrão e sexo. 

 

5.2 Inteligência 

 Dos 29 indivíduos genotipados, foram aplicadas avaliações para determinação QI 

em 15 crianças, sendo que 11 responderam à avaliação SON-R 2 ½-7 e 4 à avaliação 

WASI, de acordo com a faixa etária onde se enquadravam. 

 Para o SON-R 2 ½ - 7, todas as crianças apresentaram desempenho considerado 

“muito baixo”, com pontuação média igual a 54 e para o WASI, todas as crianças 

apresentaram desempenho considerado “extremamente baixo”, com pontuação média 

igual a 49 (Tabela 4). Não houve significância em relação aos genótipos (Figura 6). 

 

 

Tabela 4. Frequência do polimorfismo e distribuição do Escores com desvio padrão nas avaliações de 

inteligência aplicados. 

Polimorfismo Thr92Ala T/T A/T A/A 

SON-R 2 ½ - 7 

WASI 

SON + WASI 

56,33 ± 9,07 

50 ± 0,00 

54,75 ± 8,05 

48,66 ± 1,15 

46,66 ± 6,11 

47,66 ± 4,08 

51,25 ± 2,98 

52 ± 0,00 

51,4 ± 2,6 

 

 

Polimorfismo Thr92Ala T/T A/T A/A 

Frequência do Genótipo (%) 

Idade  

Sexo (% mulheres) 

20,69 

6,4 ± 6,01 

28,57 

55,17 

7,41± 5,66 

43,75 

24,14 

6,84± 1,96 

83,33 
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Figura 6. Distribuição dos QIs de acordo com o genótipo para polimorfismo: Selvagem (T/T), Heterozigoto 

(A/T) e Polimórfico (A/A). 

 

5.3 Memória 

 Foi aplicado o TIME para avaliação de memória operacional em 11 das 29 

crianças genotipadas, com idade entre 3 anos e 3 meses e 14 anos e 7 meses.  

 Dessas crianças, 72,72% (n=8) obtiveram desempenho considerado inferior, 1 

criança teve desempenho considerado abaixo da média, 1 na média e 1 superior. Também 

não foi encontrado significância entre memória e o genótipo (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Escores referentes à pontuação obtida no TIME para cada subteste, sendo eles -Subtestes (1) 

ordem verbal – resposta verbal, (2) ordem verbal – resposta visual, (3) ordem visual – resposta verbal, (4) 

ordem visual- resposta visual, (5) ordem verbal – resposta visual e (6) ordem visual–resposta visual e a 

intepretação relativa à soma dos escores de acordo com a idade. Nos subtestes onde há um tracejado é 

porque as crianças não conseguiram passar da fase do treino. ID se refere à identificação do sujeito e a 

idade é expressa em anos.  

ID Idade Sub 

(1) 

Sub 

(2) 

Sub 

(3) 

Sub 

(4) 

Sub 

(5) 

Sub 

(6) 

Escore Interpretação 

1 4,4 1 0 1 1 0 0 8 Inferior 

2 7,6 1 2 1 0 0 2 3 Inferior 

3 5 0 0 0 0 0 0 <1 Inferior 

4 7,9 0 0 0 1 0 1 <1 Inferior 

5 6,5 0 0 0 0 0 0 <1 Inferior 

6 10,1 1 0 0 1 1 1 <1 Inferior 

7 3,6 - - - - - 1 9 Inferior 

8 7,8 0 3 1 2 3 8 >99 Superior 

9 12,6 0 1 1 1 0 2 1 Inferior 

10 14,5 2 2 1 1 4 0 27 média para 6 

anos 

11 14,3 0 2 0 2 3 2 20 abaixo da média 

para 6 anos 
 

 

 WASI x Genótipo

T/T
A
/T

A
/A

35

40

45

50

55
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 A pontuação bruta em cada subteste foi distribuído de acordo com o genótipo, 

assim como o escore total e também não foi observado diferença (Figura 7 e 8 

respectivamente). 
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Figura 7. Distribuição bruta da pontuação obtida em em cada subteste de acordo com o genótipo para o 

polimorfismo: Selvagem (T/T), Heterozigoto (A/T) e Polimórfico (A/A). Foi atribuído o valor “- 10” para 

quando o sujeito não conseguia iniciar a tarefa. 
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Figura 8. Distribuição do escore final de acordo com o genótipo para o polimorfismo: Selvagem (T/T), 

Heterozigoto (A/T) e Polimórfico (A/A). 
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5.4 Comportamento Adaptativo 

 Foi aplicado o Questionário de Comportamento Adaptativo Vineland 2 aos pais 

dos 45 indivíduos que compuseram a amostra. Os resultados a seguir se referem à amostra 

dos 28 indivíduos dos quais foram realizados a genotipagem, visto que houve perda 

amostral de DNA em 16 indivíduos e 1 possuía diagnóstico de autismo, sendo excluído 

da amostra. Para análise no nível adaptativo correspondente a cada subdomínio e cada 

domínio, foi utilizado o Escore v-Scale e Escore Padrão, respectivamente, de acordo com 

a Tabela 6. Para análise dos resultados obtidos, nós utilizamos os valores numéricos do 

escore v-Scale obtidos em cada subdomínio e os valores numéricos obtidos do Escore 

padrão para os domínios.   

 

Tabela 6. Nível adaptativo para cada domínio e subdomínio de acordo com o escore padrão e escore v-

Scale respectivamente (SPARROW et al., 1984). 

NÍVEL ADAPTATIVO ESCORE v-Scale ESCORE PADRÃO 

Alto 21 – 24 130 – 160 ou acima 

Moderadamente Alto 18 – 20 115 – 129 

Adequado 13 – 17 86 – 114 

Moderadamente Baixo 10 – 12 71 – 85 

Baixo 1 – 9  20 – 70  

 

 O Domínio Comunicação é composto pelos subdomínios Comunicação 

Receptiva, Expressiva e Escrita. Os dados obtidos mostram que não houve diferença 

significativa entre os grupos para Comunicação Receptiva, Comunicação Expressiva e 

Comunicação Escrita. Da mesma maneira não foi encontrado diferença entre os genótipos 

no Domínio Comunicacional (Figura 9). Embora não haja significância estatística, 

podemos notar uma tendência de piora no grupo polimórfico (A/A) quando comparado 

com grupo selvagem (T/T). 
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Figura 9.  Valores obtidos pelo Questionário de Comportamento Adaptativo Vineland 2 pelos indivíduos 

com SD. Valores expresso como média ± EP. (A) Escore ponderado obtido para o domínio Comunicação. 

(B), (C) e (D) v-Scale obtido para cada subdomínio. Resultados de acordo com genótipo para o 

polimorfismo: Selvagem (T/T), Heterozigoto (A/T) e Polimórfico (A/A).  

 

 O domínio Habilidades da Vida Diária é composto pelos subdomínios Cuidado 

Pessoal, Atividades Domésticas e Comunidade. Foi encontrado diferença significativa 

(p<0,0336) entre os genótipos polimórfico (A/A) e selvagem (T/T) no subdomínio 

Doméstico. Foi encontrado diferença significativa no subdomínio Comunidade 

(p<0,0497), porém não foi acusado significância entre os grupos quando realizado o pós-

teste de Tukey ou Student-Newman-Keuls. Não houve diferença entre os genótipos no 

Domínio Habilidades da Vida Diária, embora também se observe uma tendência para um 

prejuízo maior em indivíduos homozigotos para o polimorfismo (A/A) (Figura 10). 
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Figura 10. Valores obtidos pelo Questionário de Comportamento Adaptativo Vineland 2 pelos indivíduos 

com SD.  Valores expressos como média ± EP. Resultados de acordo com genótipo para o polimorfismo: 

Selvagem (T/T), Heterozigoto (A/T) e Homozigoto (A/A). (A) Escore ponderado obtido para o domínio 

Habilidades da Vida Diária.  (B), (C) e (D) v-Scale obtido para cada subdomínios.* p<0,033 vs T/T 

 

  

 

 O domínio Social é composto pelos subdomínios Relações Interpessoais, Brincar 

e Lazer e Habilidades de Adaptação. Foi encontrado diferença significativa entre os 

genótipos polimórfico (A/A) e selvagem (T/T) no subdomínio Relações Interpessoais 

(p<0,0201). No subdomínio Brincar e Lazer foi encontrado diferença significativa 

(p<0,0159) tanto entre polimórfico (A/A) e selvagem (T/T) como entre polimórfico e 

heterozigoto (A/T). Não há diferença entre os genótipos no subdomínio Habilidades de 

Adaptação, apesar da tendência para piora para o genótipo polimórfico. Houve um 

discreto aumento na pontuação para o domínio Social em relação aos outros domínios, 

com escore padrão de 60 ou mais, enquanto nos outros domínios os escores padrão se 

situavam abaixo de 60. No entanto, ainda é classificado como baixo. Foi encontrado 

diferença significativa (p<0,0055) entre os genótipos polimórficos (A/A) e selvagem 

(T/T) e entre polimórfico e heterozigoto (A/T) (Figura 11). 

Domínio Atividades da Vida Diária 
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Figura 11. Valores obtidos pelo Questionário de Comportamento Adaptativo Vineland 2 pelos indivíduos 

com SD.  Valores expressos como média ± EP. Resultados de acordo com genótipo para o polimorfismo: 

Selvagem (T/T), Heterozigoto (A/T) e Polimórfico (A/A). (A) Escore ponderado obtido para o domínio 

Social. * p<0,005 vs A/T e T/T.  (B), (C) e (D) v-Scale obtido para cada subdomínio. **p<0,02 vs. T/T, 

*** p<0.01 vs. T/A e T/T.  

 O Nível Adaptativo Global corresponde à soma de todos os domínios e e todos os 

escores situaram-se entre 60 e 80, sendo considerado baixo para todos os genótipos, 

porém houve diferença significativa (p<0,0226) entre o genótipo polimórfico (A/A) e 

selvagem (T/T) (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Escores ponderados obtidos para o Nível Adaptativo Global. Resultados de acordo com 

genótipo para o polimorfismo: Selvagem (T/T), Heterozigoto (A/T) e Polimórfico (A/A). Valores 

expressos como média ± EP.* p<0,02 vs T/T. 
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6. DISCUSSÃO 

 O presente estudo teve como objetivo identificar uma possível correlação entre a 

presença da mutação Thr92Ala e prejuízos cognitivos, especificamente de memória 

operacional, inteligência e funcionalidade, em crianças com Síndrome de Down. 

Os nossos resultados mostram que a frequência do polimorfismo em indivíduos 

com SD foi de 24,14% de indivíduos homozigotos polimórficos (A/A), 51% 

heterozigotos (A/T) e 20, 69% homozigotos não-polimórficos (T/T), sendo que a 

frequência total do alelo A foi de 51,72% e do alelo T, 48,7%. Esta distribuição está de 

acordo com a descrita na literatura (PEETERS et al., 2003; APPELHOF et al., 2005; 

DORA et al. 2010), em que a frequência para o polimorfismo na população se encontra 

entre 12 e 36% na população. 

Em estudos prévios realizados no nosso laboratório, Capra (2016) encontrou uma 

frequência de 15,88% do genótipo A/A, 61,9% de heterozigotos (A/T) e 22,22% do 

genótipo T/T em 63 indivíduos com Síndrome de Williams-Beuren e Gomez (2017) 

encontrou uma frequência de 30,8 % do genótipo A/A, 46,5 % de heterozigotos (A/T) e 

22,7 % do genótipo T/T em 97 indivíduos com Transtorno do Espectro Autista.  

Portanto, não existe alteração na frequência do polimorfismo em indivíduos com 

SD quando comparados à população em geral ou à pacientes com outras síndromes.  

Outro dado interessante obtido nesse estudo foi a maior frequência do 

polimorfismo em indivíduos do sexo feminino (83,33%). No entanto, não há evidências 

em trabalhos anteriores que sugiram diferenças relacionadas ao sexo em indivíduos com 

SD. Uma possível explicação para esse resultado seria o tamanho reduzido da amostra 

estudada. 

Ao avaliar se a presença do polimorfismo Thr92AlaD2 teria impacto na 

funcionalidade dos indivíduos SD, se observa que existe piora significativa nos 

subdomínios Doméstico, Relações Interpessoais e Brincar e Lazer no grupo que é 

homozigoto para o polimorfismo (A/A). Também se observa uma piora nos níveis 

adaptativos do grupo polimórfico nos subdomínios Comunicação Receptiva, 

Comunicação Expressiva, Comunidade e Habilidades de Adaptação, apesar da diferença 

não ser significativa. 

Percebe-se prejuízo em todo os Domínios, porém se destaca o domínio 

Socialização, onde foi encontrado diferença significativa tanto entre selvagem e 

polimórfico quanto entre heterozigoto e polimórfico. A baixa funcionalidade encontrada 
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no Domínio Comunicação se mostra de acordo com a literatura, onde se destaca o prejuízo 

da linguagem em indivíduos com SD (COE et.al, 1999; BADDELEY, 2003; LIOGIER 

D’ARDHUY et. al., 2015). No domínio Habilidades da Vida Diária, pode-se inferir uma 

piora nos indivíduos com polimorfismo, apesar da diferença não ser significativa. O nível 

adaptativo global, referente aos três domínios em conjunto foi significantemente pior para 

o genótipo polimórfico A/A quando em comparação com o selvagem T/T. 

 Mcaninch et al., (2015) mostraram que a presença do polimorfismo pode alterar 

a expressão de genes envolvidos no processamento da beta-amilóide, em apoptose 

neuronal, via EGFR, fosforilação oxidativa, e disfunção mitocondrial. Em conjunto, essas 

alterações podem interferir nas vias envolvidas com funções cognitivas, o que poderia 

explicar as diferenças obtidas entre o grupo polimórfico e o selvagem. Acreditamos que 

com o aumento do tamanho da amostra seja possível observar diferenças significativas 

entre os grupos polimórfico e selvagem, tanto no nível adaptativo global quanto nos 

domínios e subdomínios, além do Doméstico. Também sugerimos fazer a comparação 

com um grupo controle de indivíduos de desenvolvimento típico, para maior 

compreensão da possível relação entre funcionalidade e a presença do polimorfismo. 

 Todos os valores de QI situaram-se entre 40 e 70, que está de acordo com a 

literatura no que se refere a pessoas com SD (SILVA & DESSEN, 2002; KOZMA, 2007; 

ALBERTO, 2014). No entanto, os escores obtidos não mostraram diferença significativa 

entre os indivíduos T/T, A/T e A/A. Apesar de ser esperado que indivíduos com SD 

apresentem prejuízo intelectual, a plasticidade fenotípica na síndrome permite que se 

encontre uma variabilidade maior nos QIs, o que não encontramos. Uma possível 

explicação seria o tamanho reduzido da amostra aliado ao fato dela ser composta por 

indivíduos muito jovens, que ainda não tiveram a capacidade cognitiva plenamente 

desenvolvida. O ambiente e a estimulação são essenciais para o desenvolvimento de todos 

os indivíduos, porém na SD são determinantes para uma melhora na capacidade cognitiva 

(BISSOTO, 2005; BONOMO & ROSSETI, 2010). Acreditamos que poderemos 

encontrar maiores diferenças ao usar uma amostra maior e com indivíduos mais velhos, 

como jovens e adultos. 

 A avaliação da capacidade de aquisição de memória foi feita pelo TIME em11 

crianças e 72,72% obtiveram desempenho considerado inferior. No entanto, tem-se como 

hipótese que tal desempenho tenha sido influenciado pelo fato de que as crianças 

avaliadas exibirem prejuízos na comunicação, sendo total ou parcialmente não-verbais. 

 Na SD, os problemas auditivos e fonoaudiólogos podem interferir no 
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desenvolvimento da linguagem o que, associado a uma memória aditiva de curto prazo 

mais breve, leva a um atraso na aquisição de vocabulário, reconhecimento de regras 

gramaticais e sintáticas e dificuldade de seguir instruções faladas (BISSOTO, 2005). 

  O resultado obtido mostrou que há um prejuízo na memória operacional dos 

indivíduos com SD, mas a presença do polimorfismo não interferiu nessa função. 

 De acordo com Lott (2013), crianças com Síndrome de Down possuem maior 

dificuldade de percepção e distinção auditiva do que crianças com desenvolvimento 

típico, o que pode bloquear ou dificultar a sustentação da atenção por tempo necessário 

para manter uma informação sequencial. Silva e Kleinhans (2006) também destacaram 

que a memória visual se desenvolve mais rápido que a auditiva em crianças com SD e 

Baddeley & Jarrold (2007) sugerem que os prejuízos na memória de trabalho parecem 

mais observáveis no domínio auditivo do que no visual. Estes dados estão de acordo com 

nossos achados, visto que os melhores desempenhos foram no subteste de ordem visual-

resposta visual e os piores nos que envolviam ordens ou respostas verbais. Não foi 

observado correlação entre genótipo e memória. No entanto, vale ressaltar que prejuízos 

na memória se acentuam com o envelhecimento e o polimorfismo Thr92-Ala pode 

contribuir para o agravamento das funções cognitivas relacionadas ao envelhecimento, 

portanto, existe a possibilidade que seja encontrada correlação entre declínio da memória 

e o polimorfismo em indivíduos adultos e idosos. 
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7. CONCLUSÃO 

 

o A frequência do polimorfismo Thr92-Ala em indivíduos com SD é semelhante à 

da população.  

o Foi encontrada diferença significativa entre o grupo polimórfico A/A e o 

selvagem T/T no que se refere ao funcionamento adaptativo nos subdomínios 

Doméstico, Relações Interpessoais, Brincar e Lazer.  Foi observado uma 

Comunicação Receptiva, Comunicação Expressiva, Comunidade e Habilidades 

de Adaptação, apesar da diferença não ser significativa. 

o Foi encontrado diferença significativa para a presença do polimorfismo no 

domínio Socialização e no Nível Adaptativo global. 

o  Não foi encontrado correlação entre a presença do polimorfismo e QI ou 

memória. 

o É importante dar continuidade a esses estudos, visto que se observou fortes 

indícios de que a presença do polimorfismo cause prejuízos nas funções 

cognitivas de indivíduos com SD. Para tal, sugere-se utilizar uma amostra maior 

de indivíduos com SD, com faixa etária abrangendo idosos e adultos e comparar 

com uma amostra de indivíduos de desenvolvimento típico pareados por idade. 

Seria interessante também ampliar a gama de avaliações cognitivas, aplicando 

instrumentos que possibilitem avaliar mais funções executivas 
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