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RESUMO 

SANTOS-NETO, G. S. Alterações neuropsicológicas ligadas às disfunções genéticas 
relacionadas com o rinencéfalo: a síndrome de Kallmann como modelo. 2016. 103f. 
Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de 
São Paulo, 2015. 
 

A síndrome de Kallmann (SK) é um distúrbio raro, caracterizado pela presença do 

Hipogonadismo Hipogonadotrófico Idiopático (HHI) associado à anosmia ou 

hiposmia (ausência ou déficit no sentido do olfato, respectivamente). O HHI tem 

como principal causa a deficiência do hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH), 

com heterogeneidade genética significativa. Clinicamente é caracterizada por níveis 

plasmáticos baixos dos hormônios luteinizante (LH) e folículo-estimulante (FSH) 

associados com baixas concentrações de esteroides sexuais. O estabelecimento de 

um fenótipo cognitivo claro da SK pode ajudar na compreensão sobre o 

desenvolvimento das funções cognitivas humanas e a informar para um melhor 

manejo do paciente, com um acompanhamento mais apropriado. Neste estudo foi 

realizada uma bateria de avaliação neuropsicológica, caracterizando aspectos 

referentes aos quocientes intelectuais, atenção, funções executivas, memória, 

linguagem e habilidades visuoespaciais. Como resultados, o grupo de participantes 

diagnosticado de SK apresentou desempenho inferior em todas as áreas avaliadas, 

quando comparado ao grupo controle. Todavia, seu desempenho de maneira geral 

esteve dentro das faixas média e média-inferior, caracterizando assim um déficit leve 

das funções neuropsicológicas avaliadas. A memória declarativa de longa duração, 

no entanto, no grupo clínico esteve bastante prejudicada, com classificação dentro 

do espectro deficitário. Este resultado, aliado ao desempenho inferior em atividades 

que exigiam um julgamento de origem temporal e ao comprometimento da 

aprendizagem de associações condicionais arbitrárias (entre estímulos e respostas), 

sugere que a maior característica cognitiva presente no grupo clínico está na 

dificuldade de reter e selecionar informações apropriadas dentre os diversos 

estímulos e não apenas na recuperação destas informações. 

 

Palavras-chaves: Neurociência Cognitiva; Neuropsicologia; Genética da Cognição; 

Síndromes Genéticas; síndrome de Kallmann. 

 



ABSTRACT 

SANTOS-NETO, G. S. Neuropsychological alterations linked to genetic disorders 

related to the rhinencephalon: the Kallmann syndrome as a model. 2016. 103f. 

Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de 

São Paulo, 2016. 

 

The Kallmann syndrome (KS) is a rare disorder characterized by the presence of 

hypogonadotropic hypogonadism Idiopathic (IHH) associated with anosmia or 

hyposmia (absence or deficit in the sense of smell, respectively). The HHI's main 

causes deficiency of gonadotropin-releasing hormone (GnRH), with significant 

genetic heterogeneity. Clinically, it is characterized by low plasma levels of luteinizing 

hormone (LH) and follicle stimulating hormone (FSH) associated with low 

concentrations of sex steroids. The establishment of a clear cognitive phenotype of 

SK can help in understanding the development of human cognitive functions and to 

report to a better management of the patient with a more appropriate 

accompaniment. In this study a battery of neuropsychological evaluation was 

performed, featuring aspects of intellectual quotients, attention, executive functions, 

memory, language and visuospatial skills. As a result, the diagnosed group of 

participants of KS showed lower performance in all areas evaluated, when compared 

to the control group. However, its performance in general was in the middle and 

lower-middle ranges, characterizing a slight deficit of assessed neuropsychological 

functions. The declarative memory of long term, however, in the clinical group was 

significantly impaired classified within the spectrum deficit. This result, coupled with 

lower performance in activities requiring a judgment of temporal origin and 

impairment of learning arbitrary conditional associations (between stimuli and 

responses), suggests that higher cognitive feature present in the clinical group is the 

difficulty of retaining and select information appropriate from the various stimuli, not 

just the recovery of this information. 

 

Key-words: Cognitive Neuroscience; Neuropsychology; Genetic of Cognition; 

Genetics Syndromes; Kallmann syndrome. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Nas últimas décadas, avanços significativos têm sido feitos em direção à 

compreensão das etapas e mecanismos relacionados ao desenvolvimento cerebral 

(DC). Estes, abrangendo desde os níveis de organização anatômica até as 

características fisiológicas subjacentes aos processos cognitivos (STILES; 

JERNIGAN, 2010). A importância deste empenho está na premissa de que um 

melhor entendimento deste processo ocasionará uma maior elucidação sobre a 

estruturação e o funcionamento da cognição e do comportamento, normal ou 

alterado (PENNINGTON et al., 2012).  Os principais ramos da neurociência 

dedicados a investigar estes fenômenos são a Neurociência Cognitiva e a 

Neurociência Comportamental – e seus braços psicológicos, a psicologia cognitiva e 

a neuropsicologia. Juntas, estas ciências têm buscado investigar os mecanismos 

neurais relacionados às características universais presentes no desenvolvimento 

dos seres humanos (CHRISTOPHER et al., 2015). 

A neuropsicologia, em sua definição mais aceita, é referida como uma ciência 

preocupada com a investigação, de maneira geral, da manifestação comportamental 

de disfunções no sistema nervoso (SN) (LEZAK, 2004). Esta relação se fundamenta 

na hipótese de que todas as condutas são mediadas por um processo fisiológico, de 

características neuroquímicas e bioelétricas, que ocorrem no SN (ROMERO; 

VAZQUEZ, 2002). Desse modo, os determinantes das disfunções neuropsicológicas 

sofrem influência de fatores genéticos, estruturais (topografia das lesões), da 

especificidade das áreas cerebrais (ex. área de Broca e sua relação com a 

linguagem), da extensão das disfunções, dos fatores de neuroplasticidade e dos 

relacionados à especialização hemisférica. Neste contexto, a neuropsicologia 

também está interessada na expressão clínica de disfunções referentes às 

alterações ocorridas em diferentes fases do neurodesenvolvimento (MIRANDA; 

MUSKAT, 2012). 

O desenvolvimento neurológico é caracterizado por uma série complexa de 

processos dinâmicos e adaptativos, e estes operam de modo a promover o 
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surgimento e diferenciação de novas estruturas e funções neurais. Para Penningon 

(2011), é imprescindível, ao estudar o desenvolvimento cerebral, estar sensível 

sobre o impacto dos fatores genéticos. Segundo este autor, aproximadamente 40% 

dos genes estruturais do genoma humano estão expressos unicamente no Sistema 

Nervoso Central (SNC), tais como o neurogenins, NeuroD, Achaete-scute, REST, 

HOX, Otx, enquanto o restante está expresso no SNC e em outras partes do corpo 

(PENNINGTON, 2011). Assim, é possível supor que o neurodesenvolvimento, que 

tem início ainda na terceira semana da gestação, com a diferenciação das células 

progenitoras neurais, e que se estende ao longo da vida, é influenciado tanto por 

eventos moleculares de expressão gênica, quanto por variáveis ambientais, sendo 

essencial a interação dos diferentes níveis e tipos de processos (MORANGE, 2001; 

STILES, 2008). Um exemplo já bem descrito é o gene Foxp2, componente chave no 

aprendizado da linguagem humana, identificado pela primeira vez em um grupo de 

membros de uma família com grandes dificuldades em falar e compreender a fala, e 

nos quais foi identificada uma versão mutante do mesmo. (CZAR; CHARGE, 1998; 

ENARD et al., 2002; VARGHA-KHADEM et al., 2005; TURNER et al., 2013; USUI et 

al., 2016). 

Para alguns autores (GIEBB et al., 2000; SCHAADT, 2015), aspectos 

endócrinos, principalmente relacionados aos hormônios sexuais (HS), também 

precisam ser analisados. Historicamente, as investigações desta interlocução 

buscavam examinar os impactos dos hormônios no desenvolvimento cerebral, 

principalmente pesquisando os efeitos da testosterona e do estradiol sobre as 

funções comportamentais relacionadas a características sexuais (NISHIZUKA; ARAI, 

1981; MOORE, 1985). Contudo, é agora claro que existem diferenças relacionadas 

aos sexos em áreas do cérebro que não estão associadas com o controle da função 

reprodutiva; como o hipocampo, núcleo caudado, putâmen, cerebelo e amígdala que 

estão associadas com habilidades visuoespacias, capacidades de resolução de 

problemas, habilidades verbais, agressividade, comportamentos defensivos, 

atividade motora, e vários aspectos da aprendizagem e da memória (CAMERON, 

2001; SÁ; MADEIRA, 2005; MCCARTHY, 2008; NEUFANG, 2009; SCHAADT, 2015). 

Isso ocorre porque os HS desempenham um papel importante no início da 

organização dos circuitos neuronais e, durante a vida, têm um papel crítico na 

ativação de comportamentos específicos (CAMERON, 2001).  
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Diversos processos neuronais são influenciados pelos HS, dentre os quais 

podem ser destacados para o intuito deste estudo, todavia não se restringindo aos 

mesmos, os seguintes: a neurogênese; a migração celular; o crescimento do corpo 

das células neuronais; o crescimento dendrítico; a diferenciação e a formação de 

sinapses; atrofia neuronal e apoptose; expressão de neuropeptídios; a expressão de 

receptores de neurotransmissores; e a excitabilidade neuronal (CAMERON, 2001; 

VEST et al., 2013; SCERBO et al., 2014). Ainda segundo Cameron (2011), em 

muitos casos, estes hormônios devem estar presentes durante a fase embrionária e 

na idade adulta para provocar efeitos máximos sobre a cognição e o 

comportamento. Neste trabalho focaremos em indivíduos do sexo masculino com 

diagnóstico prévio de síndrome de Kallmann. Síndrome esta que é um subtipo de 

hipogonadismo hipogonadotrófico, caracterizado por alterações em estruturas que 

compreendem o rinencéfalo e responsável por disfunções que causam baixos níveis 

hormonais associados à déficits na capacidade olfativa. 

 

 

1.2. O RINENCÉFALO E O NEURODESENVOLVIMENTO. 
  

 

O rinencéfalo é a porção do cérebro que compreende estruturas como o bulbo 

olfativo, trato olfatório, córtex olfatório primário e secundário, substância perfurada 

anterior, estria olfativa medial, estria olfativa lateral, partes da amígdala e córtex 

piriforme (OHTAKI; SHIOBA, 2015). O seu desenvolvimento varia conforme as 

espécies; em vertebrados inferiores (como o peixe), é representado principalmente 

pelos lobos olfativos que compõem a maior parte do cérebro; em vertebrados 

superiores, e particularmente no ser humano, esta parte está menos desenvolvida 

em relação ao neocórtex (QUAY, 2013).  

Nos seres humanos, os lóbulos olfativos são representados pelos bulbos 

olfativos. Estes estão localizados na porção orbital anterior dos hemisférios 

cerebrais, e são onde estão presentes os filamentos nervosos da mucosa olfativa, 

com a maioria das suas fibras atingindo o córtex do uncus, na extremidade frontal do 

giro para-hipocampal. Apesar de hoje bem definido, ainda é possível encontrar 

estudos recentes com equívocos referentes a quais estruturas compõe o rinencéfalo 
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(BARGER et al., 2014). Uma possível explicação para esse fato é a publicação, em 

1890, do clássico trabalho de William Turner, intitulado “The circonvolutions of the 

brain. A study in comparative anatomy” (As circunvoluções do cérebro. Um estudo de 

anatomia comparada1), no qual este autor denomina de rinencéfalo a maior parte 

das áreas límbicas que, em sua percepção, possuíam uma relação inexorável com o 

bulbo olfatório e às respostas olfativas. O provável motivo para o equívoco está nas 

inter-relações entre o sistema olfatório e o sistema límbico, com as aferências deste 

último se projetando diretamente à área cortical (córtex olfativo), sem via talâmica 

(BARGER et al., 2014). 

 Dentre as principais anomalias que afetam o rinencéfalo estão as 

holoprosencefalias, causadas pela falta de divisão do lóbulo frontal do cérebro do 

embrião, para formar os hemisférios cerebrais bilaterais, e que podem causar 

malformações da face, e na estrutura e funcionamento do cérebro (IWEN, et al., 

2013). Alterações do segmento intermaxilar, cujo desenvolvimento está relacionado 

ao rinencéfalo, também são vistas (ACHARYA, 2015). Quanto às anomalias 

presentes no próprio rinencéfalo, muito provavelmente são devidas a uma desordem 

dos placódios olfativos que não conseguem produzir fibras ou induzir a migração 

adequada dos neurônios olfatórios, podendo impactar o funcionamento adequado 

eixo hipotálamo-hipófise-gonadal (KONEGKAM-SANTOS, 2009).  

A integridade do eixo hipotálamo-hipófise-gonadal é responsável pela 

diferenciação sexual adequada durante o desenvolvimento fetal e puberdade, sendo 

também responsável pelo funcionamento adequado das capacidades reprodutivas 

(ACHERMANN et al., 2002; KALANTARIDOU; CHROUSOS, 2002; ROUX et al., 

2003). Uma disfunção nesse eixo pode causar o hipogonadismo; distúrbio endócrino 

caracterizado pela secreção inadequada do hormônio liberador de gonadotrofina 

(GnRH), que exerce um papel fundamental no desenvolvimento e maturação sexual 

(BEATE, et al., 2012). O GnRH é um decapeptídeo gerado em neurônios 

hipotalâmicos à partir de um polipeptídio precursor, por processamento enzimático. 

Este hormônio é liberado de maneira pulsátil na circulação com intuito de estimular a 

biossíntese e a secreção do hormônio luteinizante (LH) e do hormônio folículo-

estimulante (FSH) pela hipófise (ABREU et al., 2006). Uma das funções do FSH é 

                                            
1
 Tradução livre realizada pelo autor deste trabalho. 
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estimular a produção de espermatozoides e do LH agir nos testículos, favorecendo a 

produção de testosterona (CIARROCA et al., 2013).  

Os neurônios hipotalâmicos também são responsáveis por várias outras 

funções, destacando-se na regulação do comportamento emocional, principalmente 

em respostas periféricas (i.e., o choro, a salivação, a alteração do ritmo cardíaco e 

respiratório e nos processos motivacionais) (SAPER; LOWELL, 2014), com 

conexões que passam através do fórnice do hipocampo e do feixe prosencefálico 

anterior medial e constituem a formação reticular do tronco cerebral e o rinencéfalo. 

Essas características são particularmente de interesse para este estudo, uma vez 

que pessoas com síndrome de Kallmann podem apresentar hipoplasia ou aplasia 

dos bulbos e nervos olfatórios, possível causa da hiposmia ou anosmia identificada 

em associação ao hipogonadismo hipogonadotrófico. 

 A caracterização do hipogonadismo, em indivíduos do sexo masculino, é 

determinada pelo prejuízo da função testicular, que pode estar especificamente 

relacionado a déficits na síntese de testosterona e/ou na espermatogênese. O 

hipogonadismo pode ser classificado de duas formas, a depender da origem da 

disfunção: primário, hipogonadismo hipergonadotrófico, quando é resultado de uma 

disfunção gonadal; e secundário, hipogonadismo hipogonadotrófico (HH), devido a 

disfunção hipotalâmica-pituitária (FRAIETTA; ZYLBERSTEJN; ESTEVES, 2013). 

 

 

1.3. HIPOGONADISMO HIPOGONADOTRÓFICO 

 

 

O Hipogonadismo Hipogonadotrófico (HH) pode ocorrer devido a disfunções 

adquiridas e/ou congênitas que afetam o eixo hipotálamo-hipófise-gonadal. Como 

anteriormente citado, esta alteração pode causar ausência, ou insuficiência, da 

secreção do hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH), e consequentemente dos 

hormônios luteinizante (LH) e folículo-estimulante (FSH). Como implicações, as 

principais manifestações são impuberismo, desenvolvimento puberal parcial e/ou 

infertilidade isolada (ROUX et al., 2003; DARBY; ANAWALT, 2005; HÁN; BOULOUX, 

2010; ANAWALT et al., 2012). 
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 A forma adquirida do HH pode ocorrer como resultado de tumores, cirurgias, 

lesões infiltrativas/infecciosas ou traumatismos físicos ao nível do hipotálamo ou da 

hipófise (geralmente associada a outras deficiências hormonais), utilização de 

esteroides e análogos do GnRH, radioterapia cerebral e consumo abusivo de álcool 

e/ou outras drogas (ROUX et al., 2003; DARBY; ANAWALT, 2005) 

 O tipo congênito, em geral, está agregado com múltiplas deficiências 

relacionadas ao hormônio do crescimento (GH), e associado à defeitos genéticos 

nos fatores de transcrição – como por exemplo: PROP1, HESX1, LHX3, e LHX4 – 

ou com anomalias do desenvolvimento da região, como a síndrome de interrupção 

da haste hipofisária (ROUX et al., 2003). O HH congênito é descrito como possuindo 

duas principais subdivisões, dependente da presença intacta, ou não, da 

sensibilidade olfatória.  O Hipogonadismo Hipogonadotrófico Isolado, ou Idiopático 

(HHI), é referenciado como a forma sem alteração sensorial, ou seja, sem prejuízo 

do olfato (normosmia). Quando há alguma alteração no sentido do olfato, seja uma 

redução da capacidade de perceber aromas (hiposmia) ou ausência total do olfato 

(anosmia), o quadro recebe o nome de síndrome de Kallmann (SK) (KOENIGKAM-

SANTOS, 2011). Esta situação ocorre geralmente, mas não apenas, associada às 

lesões estruturais no sistema olfatório. 

 

 

1.4. A SÍNDROME DE KALLMANN (SK) 

 

 

A SK é um distúrbio geneticamente influenciado, que afeta majoritariamente 

indivíduos do sexo masculino, causado por uma associação de anormalidades 

olfativas e genitais (KOENIGKAM-SANTOS, 2009).  O psiquiatra e geneticista Franz 

Josef Kallmann, em 1944, descreveu esta síndrome como eunucoidismo primário e 

hipogonadismo hipogonadotrófico secundário associado com anosmia congênita 

(MECZEKALSKI et al., 2013). Para Koenigkam-Santos (2009), a explicação para 

este fenômeno pode ser fornecida por meio de estudos da embriogênese humana; 

há migração defeituosa de neurônios GnRH, que tem origem fora do cérebro, e que 

se deslocam juntamente com neurônios olfativos da região nasal para o hipotálamo. 

Devido a esta falha no processo migratório dos neurônios hipotalâmicos, a 
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deficiência do sentido do olfato está geralmente relacionada à hipoplasia ou aplasia 

dos bulbos e/ou sulcos olfatórios (ZAGHOUANI, et al., 2013; LAYMAN, 2013; 

MANARA et al., 2014; SHIN, et al., 2015; SUN-JEONG et al., 2015).  

A SK possui incidência populacional estimada entre 1:10.000 a 1:80.000, à 

depender do país de origem do estudo, tendo prevalência maior no sexo masculino 

(RIBEIRO; ABUCHAM, 2008; KOENIGKAM-SANTOS, 2009; SUN-JEONG et al., 

2015). Enquanto síndrome genética, as alterações moleculares que podem causá-la 

são bastante heterogêneas (com ao menos ao menos 19 genes descritos como 

contribuintes para as bases moleculares da SK), com a maioria dos casos ocorrendo 

de maneira esporádica (SUN-JEONG et al., 2015). Em casos familiares, formas 

autossômicas recessivas, dominante e recessiva ligadas ao cromossomo X têm sido 

melhores descritas (OLIVEIRA et al., 2001).  

 

 

1.4.1. Diagnóstico e evidências clínicas 

 

 

Quanto ao diagnóstico da SK, em geral ocorre na adolescência devido ao 

atraso no desenvolvimento puberal, sendo que a avaliação hormonal deve 

evidenciar a produção insuficiente de gonadotrofinas hipofisárias (SEMINARA et al., 

1998; WHITE et al., 1983; TRARBACH, 2004), mas já existem estudos apresentando 

formas de diagnóstico precoce, principalmente devido as alterações físicas 

presentes (como a agenesia renal ou criptorquidia) (SAFARTI et al., 2015).  Já a 

anosmia ou hiposmia, que necessariamente precisam estar presentes na SK, podem 

ser diagnosticadas com o auxílio de kits comerciais como o “Smell Identification Test” 

(SENSONICS, INC) (KOENIGKAM-SANTOS, 2009).  

Em muitos casos, a aquisição de neuroimagens por meio de ressonância 

magnética (IRM) é útil para confirmação do diagnóstico ao avaliar os tratos e sulcos 

olfatórios. Segundo Duprez et al. (2010) o corte coronal é o plano mais adequado 

para a visão geral do trato olfatório, com os bulbos olfatórios normalmente vistos 
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como estruturas bem definidas ao longo da lâmina crivosa e os sulcos olfatórios 

entre o giro reto e no giro orbital medial (ZAGHOUANI, 2013). Koenigkam-Santos et 

al. (2011) relatou que a aplasia do bulbo e do sulco olfatório são os achados mais 

comuns em pacientes com SK; em seu estudo, ausência ou atrofia dos 

bulbos/sulcos olfatórios foi encontrada em 84,62% dos pacientes.  

Outros sinais e sintomas são ocasionalmente descritos em pacientes com SK, 

além do hipogonadismo e da anosmia ou hiposmia. Estes distúrbios incluem: 

sincinesias (QUINTON et al., 1996; KONEGKAN-SANTOS, 2011); movimentos 

oculares desordenados (SCHWANKHAUS et al., 1989; SÖDERLUND et al., 2002); 

nistagmo, agenesia do lobo olfativo, ataxia (BOULOUX et al., 1994; QUINTON et al., 

2001; TRARBACH, 2004; KOENIGKAM-SANTOS, 2009); agenesia do corpo caloso 

(DODÉ et al., 2003); agenesia renal unilateral (ocasionalmente bilateral), lábio 

leporino (MOLSTED et al., 1997); agenesia de um ou vários dentes (hipodontia) (DE 

ZEGHER et al., 1995) , deficiência auditiva, obesidade (DODÉ et al., 2006) e outras 

anomalias menos documentadas (LIEBLICH et al., 1982; WHITE et al. , 1983; 

KERTZMAN et al. , 1990; DANEK et al., 1992; CORTEZ, 1993; ABUJBARA, 2004; 

LAYMAN, 2010; SEMPLE; TOPALOGLU, 2010; QUAYNOR et al., 2011; 

BALASUBRAMAIN; CROWLEY, 2011; LAYMAN, 2013; SUN-JEONG et al., 2015). O 

quociente intelectual (QI) é relatado variando desde rebaixado até normal, contudo a 

maior parte dos trabalhos onde esta variável foi investigada os participantes 

possuíam associadas à SK outros distúrbios neurológicos (CORTEZ, 1993; 

ABUJBARA, 2004; LAYMAN, 2010). Outras alterações cognitivas envolvem déficits 

visuoespaciais e atencionais (MASSIN et al., 2003; DODÉ & HARDELIN, 2010). 

Também foram relatados distúrbios psiquiátricos (BEZERRA DE MELO, 2013). 

 

 

1.4.2.  Características genéticas identificadas 

 

 

Como dito anteriormente, ao menos 19 genes para a SK já foram 

identificados, todavia, estes estão presentes em no máximo 50% de todos os casos 
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com SK (DI SCHIAVI; ANDRENACCI, 2013; SUN-JEONG et al., 2015). A seguir 

estão destacadas algumas alterações genéticas classificadas associadas às 

respectivas fisiopatologias mais descritas. Defeitos no neurodesenvolvimento com 

mutações em KAL-1, NELF e SOX10; em estruturas e funções neuroendócrinas com 

alterações em KISS1, KISS1R, TACR3, TAC3; e em ambas por distúrbios em 

PROKR2, PROK2, FGFR1, FGF8, CHD7, HS6ST1 (HAYES; SEMINARA; 

CROWLEY, 1998; BIANCO; KAISER, 2009; ZENTNER; LAYMAN, 2010; SEMPLE; 

TOPALOGLU, 2010; QUAYNOR et al., 2011; BALASUBRAMAIN; CROWLEY, 2011; 

LAYMAN, 2013; SUN-JEONG et al., 2015).  

O KAL-1, que codifica uma glicoproteína de matriz extracelular, foi implicado 

na forma ligada ao cromossomo X (FRANCO, et al., 1991; LEGOUIS et al., 1991; 

HARDELIN et al., 1992). Dodé et al. (2003), mostraram que o gene receptor do fator 

de crescimento de fibroblastos 1 (FGFR1) também está envolvido em uma forma 

autossômica dominante da SK. Em 2006, foram identificados, em vários pacientes 

com SK, mutações nos genes PROK2 ou PROKR2 que codificam, respectivamente, 

prokineticin-2 e prokineticin receptor-2, receptores acoplados à proteína G (DODÉ et 

al., 2006; HARDELIN; DODÉ, 2008; SAFARTI et al., 2010).  Falardeau e col. (2008) 

mostraram que o gene que codifica o fator de crescimento de fibroblastos (FGF)-8, 

um ligante de FGFR1, também está envolvido em alguns casos da SK (FALARDEU 

et al., 2008). Mutações no gene CHD7, que codifica uma proteína ligante ao 

cromodomínio helicase do DNA, subjacente à síndrome CHARGE, também foram 

relatados em alguns pacientes inicialmente diagnosticados com SK (KIM et al., 2008; 

JONGMANS et al., 2009; KIM; LAYMAN, 2011).  Desde então, diversas pesquisas 

têm sido realizadas com intuito de encontrar mais genes relacionados à SK 

(HS6ST1 (TORNBERG et al., 2011), WDR11 (KIM; LAYMAN, 2011), SEMA3A 

(HANCHATE et al., 2012; YOUNG et al., 2012), HESX1 (NEWBERN et al., 2013), e 

o SOX10 (PINGAULT et al., 2013)).  

Alguns estudos in vitro já foram realizados para confirmar muitas das 

mutações relatadas e, ainda outros são esperados, principalmente os referentes as 

mutações que apresentam efeitos deletérios sobre a atividade de sinalização do 

receptor, e estão presentes em alguns indivíduos não afetados clinicamente (DODÉ, 

et al., 2006; PITTELOUD, et al., 2007; COLE et al., 2008; MONNIER, et al., 2009). 

Isto, juntamente com a observação de que homozigóticos nulos para PROK2 ou 
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PROKR2 são suficientes para reproduzir o fenótipo da SK (MATSUMOTO, et al., 

2006; PITTELOUD, et al., 2007), sugere fortemente que os pacientes portadores de 

mutações heterozigóticas adicionais em outros genes podem apresentar SK. 

Portanto, os genes PROK2 e PROKR2 são propensos a se envolverem tanto em 

mutações monogênicas recessivas, quanto em formas oligogênicas da SK (DODÉ; 

HARDELIN, 2009).  

A herança digênica foi realmente mostrada em alguns pacientes que 

carregam mutações em PROKR2 e PROK2, KAL1 ou FGFR1 (DODÉ, et al., 2006; 

COLE et al., 2008; SAFARTI et al., 2009). Notavelmente, em alguns pacientes 

adicionais foram encontradas mutações em PROKR2 e GnRH1, GnRHR, ou 

KISS1R, genes que têm sido implicados à HH congénita normosmica (CHAN, et al., 

2009; SAFARTI et al., 2009; TUSSET, 2012). Na maioria dos pacientes com 

mutações heterozigóticas para PROKR2 ou PROK2, no entanto, espera-se que 

carreguem mutações adicionais em genes ainda não descobertos para SK.  

De fato, como dito, mutações em genes identificados para SK até agora estão 

presentes em não mais que 50% de todos os pacientes diagnosticados com SK, 

indicando que vários outros genes desta síndrome ainda continuam por serem 

descobertos (DODÉ; HARDELIN, 2009; DI SCHIAVI; ANDRENACCI, 2013; SUN-

JEONG et al., 2015). Uma vez que estes genes, quando mutados, podem causar 

vários graus de disfunção reprodutiva e olfativa, assim como diversas anomalias não 

reprodutivas, como anteriormente demonstradas para KAL1, FGFR1 e FGF8 

(DODÉ; HARDELIN, 2009), alguma heterogeneidade clínica pode ser prevista entre 

pacientes com SK portadores de mutações monoalélicas. Em contraste, mutações 

bialélicas em PROKR2 ou em PROK2, que podem ser suficientes para causar o 

fenótipo consistente de SK, como sugerido por pesquisas com ratos mutantes para 

PROKR2 e PROK2, onde apresentam fenótipos menos variáveis (DODÉ; 

RONDARD, 2013).  

Para Hardelin e Petit (1995), as observações feitas nessas pesquisas podem 

indicar que o gene KAL está envolvido não só no desenvolvimento dos sistemas 

olfativo e reprodutivo, mas também no desenvolvimento de outras redes neuronais.  

Assim, a aferição de alterações no desenvolvimento das funções influenciadas pelo 

gene KAL1 é uma questão de pesquisa importante, pois as alterações presentes na 
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SK podem contribuir no conhecimento sobre no desenvolvimento cerebral, 

principalmente em consequências hormonais, estruturais e de movimento. Esses 

resultados direcionam o presente trabalho, mobilizando-o na descrição e verificação 

dos mecanismos de reorganização e adaptação do cérebro em pessoas com SK. 

 
 

1.4.3.  Alterações em exames de neuroimagem. 

 
 

Achados em regiões fronto-basais têm sido consistentemente descritos, 

principalmente em áreas relacionadas ao rinencéfalo e em estruturas ósseas desde 

os primeiros relatos desta síndrome (MAESTRE DE SAN JUAN, 1856; DE 

MORSIER, 1954; QUINTON, 1996; de M. FREITAS, P., 2001; MAIONE et al., 2013). 

O aumento do volume dos tratos córtico-espinhais e corpo caloso também foram 

descritos em exames de ressonância magnética sugerindo o envolvimento de 

estruturas cerebrais além do prosencéfalo (KRAMS et al., 1999). 

No estudo realizado por Koenigkam-Santos e col. (2008) para investigar 

volume de substância cinzenta e branca em pacientes do sexo masculino com SK, 

foi possível identificar alterações em várias áreas fora do prosencéfalo. Dentre os 

achados, estão: maior volume de massa cinzenta no giro pré-central bilateralmente, 

giro occipital médio esquerdo e giro frontal médio; diminuição do volume de 

substância cinzenta no giro para-hipocampal à direita; aumento do volume de 

substância branca no cuneus esquerdo e no giro do cíngulo direito; e diminuição do 

volume de substância branca no giro frontal superior esquerdo, giro frontal medial 

direito, no lobo frontal e na ínsula esquerda. 

Segundo Manara et al., (2014), a relação entre as alterações marcantes na 

substância branca e cinzenta parecem sugerir que estas mudanças constituem um 

desenvolvimento arquitetônico anormal. Vários estudos de neuroimagem têm 

apresentado diferenças quantitativas, estruturais e volumétricas e pacientes com SK, 

principalmente relacionadas às áreas motoras, mas não apenas (KOENIGKAM- 

SANTOS et al., 2010; MANARA et al., 2015). Além disso, todas as alterações 

parenquimatosas estão localizadas muito perto do sulco olfativo, provavelmente 
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relacionadas com a hipoplasia e/ou aplasia em áreas do rinencéfalo. Para estes 

autores, estudos sobre os domínios cognitivos são fundamentais para ajudar a 

definir o impacto destas alterações estruturais no cérebro. 

 
 

1.4.4.  Aspectos cognitivos e comportamentais. 

 
 

Para Manara e col. (2015), como a sincinesia é geneticamente ligado à KAL1 

e, menos frequentemente, a mutações em PROK2/PROKR2 (QUINTON et al., 2001; 

KOENIGKAM- SANTOS et al., 2010; COSTA-BARBOSA et al., 2013), pode-se inferir 

que o envolvimento de genes específicos pode determinar outras alterações 

cerebrais concomitantes. De fato, mutações KAL-1 também parecem estar 

associadas com um fenótipo mais grave de deficiência reprodutiva. Para estes 

autores a escassez de pesquisas contendo aspectos neuropsicológicos é um 

agravante na compreensão e investigação de alterações cognitivas sutis específicas 

entre os subgrupos de SK. 

Além do presente trabalho, existem poucas publicações referentes aos 

aspectos cognitivos e comportamentais relacionados à SK. Verhoeven e col. (2013) 

apresentaram um estudo de caso onde o paciente, do sexo masculino e com 28 

anos de idade, apresentou sintomas psicóticos negativos seguidos de um episódio 

paranoico esquizofrênico um ano antes.  Para Bezerra de Melo (2013), é possível 

indicar uma maior prevalência de transtornos psiquiátricos em pacientes com SK em 

relação a controles saudáveis, contudo em seu estudo nenhum transtorno específico 

apresentou diferença estatisticamente relevante. 

O trabalho de Verhoeven (2013), ainda apresentou eficiência intelectual 

inferior ao grupo de referência, conjuntamente com déficits na velocidade de 

processamento de informação e prejuízo em tarefas de funções executivas e nas 

relações sociais. Infelizmente o trabalho não foi pareado e a investigação genética 

não identificou mutações genéticas. Para Wojniusz (2013) o déficit identificado na 

habilidade de orientação espacial é independente dos esteroides sexuais. 

Castañeyra-Perdomo (2014) argumentou que a falta de efeitos do tratamento de 
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GnRH em avaliações repetidas de orientação espacial também sugere que os 

hormônios da puberdade não modulam significativamente o desenvolvimento desta 

função cognitiva, contudo todos os seus pacientes com SK apresentaram esta 

disfunção. Esta descoberta suporta a hipótese de que a orientação espacial como 

uma função cognitiva é principalmente pré-programada e que está relacionada com 

alguma alteração estrutural durante o desenvolvimento cerebral.  

Também é possível encontrar na literatura estudos de caso que descrevem 

déficits intelectuais. Obaydi (1992) descreveu um paciente de 62 anos, caucasiano, 

com comportamento agressivo e déficit intelectual. Neste relato ele apresenta que a 

origem genética da síndrome pode ser capaz de explicar o déficit intelectual. No 

entanto, esse autor faz uma associação da síndrome de Kallmann com a síndrome 

do X-frágil. É possível que este, ao analisar a relação das alterações moleculares 

com herança familiar, tenha formulado uma hipótese de associação entre as 

síndromes, mas é a probabilidade maior é de que este acontecimento seja incidental 

(visto que são poucos os relatos destas comorbidades descritos na literatura). 

Referente aos aspectos comportamentais, a agressividade é relatada em diversos 

trabalhos, sendo um dos achados mais significativos destacados por alguns outros 

(VAGENAKIS, 2004; VERHOEVEN, 2013). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 



OBJETIVOS                                                                                                                                                            28 

 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 
 

Caracterizar os aspectos neuropsicológicos em pessoas diagnosticadas com a 

síndrome de Kallmann. 

  
 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

1. Estabelecer critérios para avaliação das principais funções relacionadas com 

a síndrome de Kallmann;  

2. Caracterizar parâmetros para os diferentes distúrbios apresentados por 

pessoas com síndrome de Kallmann. 
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3. CASUÍSTICA E MÉTODO. 
 
 

Para a realização do estudo foi adotado o delineamento transversal com a 

comparação entre grupos. Esta teve como finalidade estabelecer qual a 

especificidade funcional para cada grupo, e deste modo saber quais as funções 

estão desenvolvidas ou aperfeiçoadas ao longo dos anos em indivíduos com SK, em 

comparação com o grupo controle. 

Cada participante, controle ou clínico, convidado a participar dessa pesquisa 

teve suas dúvidas esclarecidas após apresentação do projeto. A pesquisa teve início 

seguido após a aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

(HCFMRP-USP/RP), parecer de número 773.327 (05/08/2014). A identificação do 

Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) é 

30940914.7.0000.5440. Todos os participantes assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Este estudo foi composto de avaliação neuropsicológica realizada em uma sala 

de pesquisa cedida pelo Centro de Ciências das Imagens do HCFMRP -USP. O 

processamento estatístico foi realizado em workstations PCs Windows por meio do 

software R estatística. 

 
 

3.2. PARTICIPANTES 

 
 

3.2.1. Grupo clínico: 

 
 

Foram selecionados a participar deste estudo 24 adultos, do sexo masculino, 

com idade entre 18 e 62 anos, diagnosticados com a síndrome de Kallmann (SK), 

em seguimento ambulatorial pelo serviço de endocrinologia do Departamento de 

Clínica Médica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 
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- USP. A seleção destes participantes foi realizada a partir dos prontuários do 

serviço supra onde estavam contidos o diagnóstico da síndrome, bem como 

potenciais fatores de exclusão (i.e. presença alterações neurológico ou psiquiátricas 

não relacionadas com a SK).  O contato ocorreu por meio de telefonemas e/ou 

cartas-convites onde era explicitada intenção dos mesmos. Entre os pacientes 

selecionados 6 não foram encontrados, ou não responderam às tentativas de 

contato, 2 se recusaram a participar da pesquisa e 16 aceitaram. Antes da 

realização da bateria neuropsicológica, à cada sujeito era novamente apresentado o 

projeto, realizada a leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

sanadas as dúvidas, e por fim assinado o TCLE. É importante destacar que nenhum 

destes possui ou possuiu vínculo de trabalho ou subordinação com os 

investigadores. Todos os participantes que assentiram participar finalizaram as 

etapas propostas. 

 
 

3.2.2. Grupo controle: 

 
 

Para compor o grupo controle, cada participante deste grupo foi buscado 

individualmente com intuito de possuir características educacionais, etárias e 

socioeconômicas o mais similares possível a um membro do grupo clínico, com 

finalidade de pareamento. Para isto, o pesquisador se locomoveu à escolas noturnas 

do programa de Educação de Jovens e Adultos, feiras livres, mercados, praça e 

parques municipais, e outros espaços. Após se identificar, enquanto pesquisador, 

aos sujeitos, foi perguntada a idade, escolaridade e ocupação de diversas pessoas. 

Nos casos em que houve semelhanças dos aspectos anteriormente descritos com 

um paciente com síndrome de Kallmann (ex. mesma idade e escolaridade), este 

sujeito, então, era convidado a participar de projeto, seguido de explicação do 

mesmo.  

Antes da realização do exame neuropsicológico, era novamente apresentado o 

projeto, realizada a leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

sanadas as dúvidas, e por fim assinado o TCLE. Este grupo, por fim, foi composto 

por 16 sujeitos autodeclarados saudáveis, sem histórico relatado de distúrbios 
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neurológicos, psiquiátricos e/ou psicológicos. É importante destacar que nenhum 

destes possui ou possuiu vínculo de trabalho ou subordinação com os 

investigadores.  

 
 

3.3. AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA  

 
 

Todos os participantes deste estudo passaram por avaliações de quociente 

intelectual e das funções cognitivas, realizadas por meio da avaliação 

neuropsicológica. Esta avaliação é o exame das funções cognitivas do indivíduo 

como a orientação visuoespacial, memória, funções dependentes da linguagem, 

atenção e funções executivas, por meio de procedimentos e testes padronizados. 

Para realização deste exame, os participantes foram encaminhados a uma sala 

confortável, com boa ventilação e iluminação, cedida pelo Centro de Ciências das 

Imagens do HCFMRP. Este procedimento demorou aproximadamente 150 minutos, 

sendo garantida ao participante a interrupção, caso necessitasse, sem prejuízos. Em 

seguida serão descritos os instrumentos utilizados nesta etapa e o que estes se 

propõem a avaliar. 

 

 

3.3.1. Entrevista de Anamnese 

 
 

O objetivo da entrevista de anamnese foi identificar os dados referentes ao 

quadro clínico dos participantes. Foi perguntando aos participantes sobre possíveis 

dificuldades durante a escolarização, queixas cognitivas, se já fez ou fazia uso de 

medicações psiquiátricas, sobre o histórico de saúde, dele e da família, 

escolaridade, nível educacional, como eram as relações interpessoais e afetivas, se 

possuía filhos, irmãos, além de outras para melhor caracterizar o sujeito. 
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3.3.2. Escala Weschsler de Inteligência para Adultos – 3ª 

edição (WAIS-III) 

 
 
 

A WAIS-III constitui um elemento fundamental no cotidiano neuropsicológico, 

sendo composta por 14 subtestes, que serão descritos a seguir, divididos em dois 

subgrupos, verbais e execução (WECHSLER, 1997), com padronização brasileira 

realizada por Nascimento em 2004. Para Romero e Vazquéz (2002), este teste é 

capaz de fornecer informações acerca dos aspectos mais importantes do 

funcionamento intelectual, e também do comportamento do sujeito avaliado.  

O teste proporciona 3 tipos de quociente intelectuais (Q.I.): o quociente 

intelectual verbal (Q.I.V.), que corresponde ao desempenho nos subtestes 

Vocabulário, Semelhanças, Informação, Aritmética, Dígitos, Sequência de Números 

e Letras e Compreensão; o quociente intelectual executivo, ou de execução, (Q.I.E.), 

relativo aos subtestes Completar Figuras, Cubos, Raciocínio Matricial, Procurar 

Símbolos, Arranjo de Figuras, Armar Objetos e Códigos; e o quociente intelectual 

total, que inclui os resultados de ambos os anteriores em um único quociente 

(RORIZ, 2011).  

Para além dos quocientes, o WAIS-III também apresenta resultados por meio 

de um modelo de quatro fatores: Compreensão Verbal; Organização Perceptual; 

Memória Operacional; e Velocidade de Processamento. É devido tanto ao seu 

potencial enquanto instrumento que avalia inteligência, apresentando informações 

sobre os quocientes intelectuais, quanto pelos subtestes que avaliam 

habilidades/funções específicas, que esta é uma das ferramentas neuropsicológicas 

mais utilizadas no mundo (CAMARA et al., 2000; RABIN et al., 2005) e 

frequentemente considerada o padrão ouro na avaliação intelectual, capaz de 

fornecer informações sobre a presença de diversos déficits, provendo pistas sobre 

quais funções estão alteradas e o perfil desta disfunção (LEZAK et al., 2004). 
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3.3.2.1. Informação 

 

 

Este subtestes é composto por 28 elementos e tem como objetivo principal 

determinar se o paciente possui ou não conhecimentos esperados para o seu nível 

educativo, profissional e social e se é capaz de acessar e recuperar as informações 

requeridas (BENEDET, 2002). Se trata, desse modo, de um subteste que faz uso da 

memória semântica (MADER; MERO; FERREIRA, 2004). Para responde-lo, o 

avaliado precisa possuir uma compreensão auditiva e uma atenção normal, além da 

capacidade preservada de elaborar estratégias e reproduzi-las oralmente.  

 

 

3.3.2.2. Completar Figuras. 

 

 

Composto por 20 figuras, com uma parte ausente, este subtestes tem como 

objetivo principal determinar se o avaliado é capaz de diferenciar a informação 

relevante da irrelevante. Também necessita que o sujeito recorde de características 

estruturais ou funcionais do estímulo. Desse modo, avalia a memória semântica não 

verbal. Para executar esta tarefa é necessária preservação das habilidades 

atencionais, visuoperceptivas e gnósticas, que permite a exploração do estímulo e o 

subsequente julgamento (BENEDET, 2002; GOLDSTEIN; MCNEIL, 2004).  

 

 

3.3.2.3. Dígitos 

 

 

Teste subtestes é composto por duas tarefas distintas: a repetição de dígitos 

na ordem direta (OD), que avalia o buffer fonológico da memória de trabalho; e a 

repetição de dígitos na ordem inversa (OI) a apresentada, que busca avaliar a 

capacidade de controle mental. Dessa forma, segundo Lezak (2004), estas fazem 
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uso de funções cerebrais distintas, sendo, contudo, sensíveis às dificuldades 

atencionais.  

 

 

3.3.2.4. Arranjo de Figuras 

 

 

Composto por dez elementos, cada um com uma sequência temporal de 

eventos que deve ser organizado pelo avaliado da maneira correta. O objetivo 

principal desta tarefa é identificar a capacidade do sujeito de organizar logicamente 

as cenas apresentadas (WECHSLER, 1997; NASCIMENTO, 2004).  

 

 

3.3.2.5. Vocabulário 

 

 

Busca avaliar a extensão do vocabulário do avaliado em dois níveis; do 

conhecimento ou não das palavras e da qualidade do conceito que tem associado 

com cada uma delas (WECHSLER, 1997; NASCIMENTO, 2004).  

 

 

3.3.2.6. Cubos 

 

 

Consta de nove cubos bicolores (vermelho e branco) e uma série de estímulos 

bidimensionais com complexidade crescente. Segundo Benedet (2002):  

 

“A tarefa implica em um número de habilidades cognitivas não verbais, que 

dependem de regiões corticais anteriores e posteriores e que implicam a um 

e outro hemisfério cerebral. Incluem: a) percepção de um estímulo visual e 

análise das partes que o compõe; b) planejamento da reprodução da tarefa 

e da reprodução do modelo e execução controlada deste plano; c) 

identificação da face dos cubos que corresponde a cada um dos 
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componentes; d) integração dos diferentes componentes dentro do modelo; 

e) comprobação de se o resultado coincide com o modelo; f) correção do 

resultado se não coincide; e g) nova comprovação.” (BENEDET, 2002, p. 

331). 

 

 

3.3.2.7. Aritmética  

 

 

Composto por 14 problemas matemáticos de dificuldade crescente. Além de 

avaliar a capacidade do avaliado resolver os problemas mentalmente, requer que as 

habilidades atencionais e suas habilidades de compreensão auditiva, memória de 

trabalho e planejamento mental (STRAUSS; SHERMAN; SPREEN, 2006).  

 

 

3.3.2.8. Armar Objetos 

 

 

Tarefa composta por quatro quebra-cabeças de figuras familiares. O seu objetivo 

avaliar habilidades visuoperceptivas, gnósticas e praxias construtivas. 

 

 

3.3.2.9. Compreensão 

 

 

Constam 16 elementos que avaliam a compreensão de princípios dirigentes de 

algumas sociedades e ao raciocínio aplicado às situações de vida cotidiana. É uma 

tarefa com um componente social e ético muito marcante, sendo importante a 

atenção do pesquisador durante a sua avaliação. 
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3.3.2.10. Códigos 

 

 

É uma tarefa realizada pela adequada execução da aprendizagem incidental. A 

importância deste subteste está na habilidade desta forma de aprendizagem intervir 

em um grande número de funções diferentes, como a atenção sustentada, 

habilidades visuoperceptivas e visuocontrustivas, vigilância, sequência espacial e 

resistência a fadiga (WECHSLER, 1997; NASCIMENTO, 2004; STRAUSS; 

SHERMAN; SPREEN, 2006). 

 

 

3.3.2.11. Semelhanças 

 

 

Esta é uma tarefa de categorização verbal, composta por 14 elementos 

apresentados auditivamente, onde o avaliado deve julgar a semelhança entre dois 

objetos ou conceitos. Assim, ela requer que o sujeito seja capaz de recrutar os 

conceitos correspondentes a partir da forma fonológica das palavras, a manutenção 

dos estímulos pela memória de trabalho enquanto os compara, e a habilidade de 

compará-los a partir de suas características mais relevantes e representativas. As 

limitações em qualquer um destes aspectos podem interferir no desempenho deste 

subtestes (STRAUSS; SHERMAN; SPREEN, 2006; RORIZ, 2011). 

 

 

3.3.2.12. Raciocínio Matricial 

 

 

Este teste é composto por 26 elementos constituído por um padrão a ser 

completado por cinco respostas alternativas, e apenas uma correta. Estes elementos 

podem se distribuir em dois tipos: a) completar o padrão visual incompleto, utilizando 

habilidades visuoperceptivas e visuoconstrutivas; b) completar um padrão visual 

utilizando raciocínio lógico.  Alterações de funções visuoperceptivas interferem de 



CASUÍSTICA E MÉTODO                                                                                                                                    38 

 

modo importante com esta tarefa última, ainda que não constituam o objetivo da 

mesma (BENEDET, 2002). 

 

 

3.3.2.13. Procurar Símbolos 

 

 

Esta tarefa possui 60 elementos, cada um com um grupo alvo e outro de 

busca. O avaliado deve julgar se, em cada elemento, um dos símbolos do grupo alvo 

está presente no grupo de busca, marcando "sim" ou "não".  Este subteste também 

avalia as funções visuoperceptivas e visuoespaciais (FLANAGAN; MCGREW; 

ORTIZ, 2000).  

 

 

3.3.2.14. Sequência de Números e Letras 

 

 

Tarefa composta por sete elementos cada um contendo três séries de letras e 

números mesclados e sequenciados aleatoriamente. Esta tarefa possui uma forte 

influência das funções mnemônicas de trabalho e de processamento de informação. 

 

 

3.3.3. Teste F.A.S. (Fluência Verbal) 

 
 

É um teste de fácil aplicação, consistindo da produção de palavras por via 

fonológica sob condições delimitadas, com tempo limitado (iniciando com uma 

determinada letra). Desse modo, identifica a capacidade do avaliado de organizar e 

planejar uma produção de palavras e bastante sensível a déficits de planejamento 

(STRAUSS; SHERMAN; SPREEN, 2006).  
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3.3.4. Figura Complexa de Rey 

 
 

Também é um dos testes neuropsicológicos mais comum (CAMARA et al., 

2000). Sua popularidade deriva do fator deste permitir uma ampla variedade de 

processos cognitivos, incluindo habilidade de planejamento, estratégias de resolução 

de problemas, bem como funções perceptuais, motora e de memória episódica 

(MEYERS; MEYERS, 1995; GOLDSTEIN; MCNEIL, 2004; STRAUSS; SHERMAN; 

SPREEN, 2006; KENNEDY; MORRE, 2010). 

 

 

3.3.5. Trail Making Test (Teste de Trilhas) 

 
 

Consiste de 2 partes, A e B. A primeira parte consiste apenas de números que 

devem ser ligados na sequência crescente. A parte B apresenta uma mistura de 

números e letras, sendo necessário que o avaliado alterne entre números e letras na 

sequência crescente e alfabética, respectivamente. Ele avalia a velocidade de 

varredura visual, manutenção da atenção, flexibilidade mental e função motora 

(ROMERO; VÁZQUEZ, 2004). 

 
 

3.3.6. Teste Stroop 

 
 

É uma técnica usada mais indicada para examinar a capacidade de 

concentração; para completá-lo é necessário que o controle inibitório funcione 

adequadamente diante de estímulos distratores. Desse modo, avalia a capacidade 

de controle inibitório, ou seja, a facilidade com que o participante pode mudar seu 

set perceptivo de acordo com a variação de demanda e suprimir uma resposta 

habitual em favor de uma não habitual (GOLDSTEIN; MCNEIL, 2004; STRAUSS; 

SHERMAN; SPREEN, 2006; KENNEDY; MORRE, 2010). 
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3.3.7. Teste de Reprodução Visual e Teste de Memória 

Lógica (Weschsler Memory Scale – Revised) 

 
 

O teste de Memória Lógica inclui história breves e o Reprodução Visual a 

apresentação de estímulos. Em ambos são pedidos para que o avaliado recorde as 

informações imediatamente após a apresentação e após 30 minutos. Assim, avalia 

as capacidades de memória imediata e tardia para desenhos geométricos simples e 

para trechos verbais complexos (GOLDSTEIN; MCNEIL, 2004). 

 
 

3.4. ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 
 

Para a realização da análise estatística as variáveis foram submetidas ao teste 

de Kolmogorov-Smirnov para determinar se a distribuição dos dados era paramétrica 

ou não-paramétrica. Variáveis categóricas passaram por análises utilizando os 

testes exato de Fischer ou teste do Qui-quadrado, e variáveis numéricas por meio da 

ANOVA, teste “t”, Kuskall-Wallis ou Mann-Witney, dependendo do número de grupos 

e forma de distribuição. O nível de significância estabelecido foi igual ou inferior a 

0,05. 
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4. RESULTADOS 

 
 
 Participaram da análise deste estudo 32 indivíduos do sexo masculino, destros, 

com idade entre 23 e 62 anos (média = 42,06, desvio padrão = 13,65). Estes 

participantes foram divididos em dois grupos, um clínico e outro controle, pareados 

em função da idade e da escolaridade dos participantes diagnosticados com a 

síndrome de Kallmann. Todas as pessoas que aceitaram participar foram 

submetidas à avaliação neuropsicológica completa. Nos gráficos 4.1 e 4.2 estão 

dispostos os dados referentes às idades e ao nível de instrução formal (educação), 

respectivamente. 

 

Tabela 4.1 - Idade dos participantes no momento da avaliação. 

 

 Grupo Controle Grupo Clínico 

N Válido 16 16 
Ausente 0 0 

Média 42,06 42,06 
Desvio Padrão 13,647 13,647 
Variância 186,254 186,254 
Mínimo 23 23 
Máximo 62 62 

 

 

Gráfico 4.1 – Frequência e distribuição das idades dos participantes. 
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Gráfico 4.2 – Escolaridade dos participantes 

 

As próximas seções descreverão mais especificamente cada grupo de 

participantes; posteriormente os resultados dos testes estatísticos realizados com 

intuito de avaliar possíveis diferenças entre os grupos controle e clínico. 

 
 

4.1. DADOS DESCRITIVOS DOS GRUPOS DO ESTUDO 

 
 

4.1.1. Grupo controle 

 
 
 Todos os participantes deste grupo alegaram nascimento a termo, 

desenvolvimento neuropsicomotor sem alterações, desempenho escolar sem 

queixas e ausência de distúrbios neurológicos, psiquiátricos e/ou psicológicos. Em 

relação ao histórico familiar, um dos participantes relatou que o avô materno referiu 
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ter tido epilepsia durante a infância, tendo realizado acompanhamento até a 

adolescência, quando não mais apresentou crises. 

Também foi possível identificar que 90% dos participantes do grupo controle 

têm irmãos (média = 4,2, desvio padrão = 2,1), e quando os participantes deste 

grupo foram questionados sobre a existência de filhos, apenas dois participantes 

referiram ainda não ter prole. 

Conforme pode ser observado nos gráficos 4.3 e 4.4, 80% informaram estar em 

um relacionamento estável - amasiados - ou casados, 57,5% desempenha alguma 

atividade remunerada e 12,5% relataram estar aposentados. 

 

 

 

Conforme o gráfico 4.5, referente à presença familiar de distúrbios 

neurológicos, 18,7% dos participantes não souberam informar. Ao serem indagados 

sobre a presença de algum distúrbio psiquiátrico em seus familiares, todos os 

participantes negaram a presença destes. 

 

Gráfico 4.3 – Estados civis dos 

participantes do grupo controle. 

Gráfico 4.4 – Estado ocupacional dos 

participantes do grupo controle. 
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Gráfico 4.5 - Presenças de distúrbios neurológicos no histórico familiar dos participantes do 

grupo controle. 

 

4.1.2.  Grupo clínico 

 
 
 Dois participantes referiram ter nascido prematuramente, contudo negaram 

complicações decorrentes deste fato. No que se refere ao desenvolvimento 

neuropsicomotor, foram referidas dificuldades para iniciar a comunicação verbal em 

três sujeitos – ocorrendo apenas após o segundo ano de vida. Estes negaram ter 

tido acompanhamento especializado para esta tarefa. 

 Os participantes deste grupo negaram possuir quaisquer distúrbios 

neurológicos, psiquiátricos e/ou psicológicos, bem como em históricos familiares, 

dois irmãos participantes deste estudo informaram que possuíam outro irmão com 

diagnóstico clínico de esquizofrenia, que teria cometido suicídio.  

Nos gráficos 4.8 e 4.9 estão apresentados os dados referentes ao estado civil e 

à ocupação dos participantes do grupo clínico. Conforme exposto, 75% dos 

participantes estão envolvidos em relações estáveis, e 81,2% são assalariados 

(empregados ou aposentados) e 75% possuem irmãos (média = 2,1 e desvio padrão 

= 1,3), sendo que destes 24% também foram diagnosticados com a síndrome de 

Kallmann. Os participantes do grupo clínico não possuem filhos. Os gráficos 4.9 e 

4.10 apresentam as respostas sobre quando os participantes foram questionados 

referentes à presença de doenças neurológicas e/ou psiquiátricas no histórico 
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familiar. Foram relatados dois casos de acidente vascular cerebral, um caso de 

esquizofrenia e um caso de demência. Grande parte dos pacientes que relataram 

possuir familiares com alguma desordem relacionada ao sistema nervoso central 

não souberam informar de qual se tratava. 

 

 

 

Gráfico 4.8 – Presença de irmãos e frequência de diagnóstico de síndrome de Kallmann nos 

mesmos. 
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Gráfico 4.6 - Estados civis dos participantes 

do grupo clínico. 

Gráfico 4.7 – Ocupação dos participantes 

do grupo clínico. 
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4.2. ASPECTOS NEUROPSICOLÓGICOS DOS GRUPOS 

CONTROLE E CLÍNICO 

 
 

4.2.1. Resultados da avaliação do quociente intelectual 

 
 

Como pode ser observado, no gráfico 4.11, o grupo clínico apresentou 

desempenho inferior ao grupo controle. Esta diferença foi estatisticamente 

perceptível para os quocientes intelectuais total,(2) (QI total) com p = 0,003; 

executivo, (QI executivo) com p = 0,014 e; verbal (QI verbal) com p < 0,001.  

 

                                            
2
 Foi utilizado o teste de Wilcoxon-Mann-Whitney 
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Gráfico 4.9 – Presença de distúrbios 

neurológicos no histórico familiar dos 
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Gráfico 4.11 – Diferenças dos aspectos intelectuais entre os grupos clínico e controle. 

 

 

Nas informações fornecidas pela tabela 4.2 podem ser observadas as médias 

dos escores relacionados aos quocientes intelectuais para os grupos analisados, 

assim como os respectivos índices de significância.  

 

Tabela 4.2 - Desempenho intelectual dos participantes dos grupos clínico e controle 

no WAIS III. 

 

 Grupo Controle Grupo Clínico 
Índice de 

Significância 

 Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

p-value 

QI Total 110,38 9,91 96,38 11,50 0,003* 
QI Verbal 107,81 10,21 92,81 10,82 <0,001** 
QI Executivo 112,50 11,03 101,00 13,67 0,014* 

*p<0,05; **p<0,001 

 

No gráfico 4.12 estão disponíveis os dados referentes aos índices fatoriais do 

WAIS-III. Conforme visto, os participantes do grupo clínico obtiveram escores 

inferiores, sendo estas diferenças estatisticamente relevantes para todos os índices 

fornecidos pelo instrumento: Índice de Compreensão Verbal (ICV, com p = 0,002); o 

Índice de Organização Perceptual (IOP, com p = 0,031); o Índice de Memória 
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Operacional (IMO, com p = 0,003); e o Índice de Velocidade de Processamento3 

(IVP, com p = 0,032).  

 

 

Gráfico 4.14 – Diferenças dos escores dos índices fatoriais do, WAIS-III, entre os grupos 

clínico e controle. 

 

Na tabela 4.5 é possível observar as médias dos escores referentes aos 

índices fatoriais de cada grupo pesquisado, bem como os seus respectivos índices 

de significâncias. 

 

Tabela 4.3 – Escores dos índices fatoriais dos grupos clínicos e controles no teste 

WAIS III. 

 Grupo Controle Grupo Clínico 
Índice de 

significância 

 Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

p-value 

ICV 107,31 8,138 93,13 14,35 0,002* 
IOP 111,94 13,12 101,00 14,24 0,031* 
IMO 108,88 13,59 95,88 8,43 0,003* 
IVP 110,25 10,87 102,00 14,12 0,032* 

*p<0,05; **p<0,001 

 

                                            
3
 Foi utilizado o teste de Wilcoxon-Mann-Whitney 
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A tabela 4.4 exibe os escores referentes aos 14 subtestes que compõe o WAIS 

III, no gráfico 4.13 estão destacados entre quais pontuações foram identificadas 

diferenças importantes nos grupos. Dito isto, poderá ser observado que o 

desempenho dos participantes com síndrome de Kallmann foi globalmente inferior 

ao dos participantes do grupo controle, havendo diferenças significativas nos 

subtestes de Cubos (CB), Raciocínio Matricial (RM), Arranjo de Figuras (AF), 

Vocabulário (VC), Semelhanças (SM), Dígitos (DG), Informação (IF), Compreensão 

(CP) e Sequência de Números e Letras (SNL). 

 

Tabela 4.4 – Escores dos grupos, clínicos e controle, nos subtestes que compõe o 

teste WAIS III. 

 

Subtestes 

Grupo Controle Grupo Clínico 
Índice de 

significância 

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

p-value 

CD4 12,38 1,54 10,75 3,60 0,244 
CF 11,50 2,50 9,63 2,82 0,056 
CB 12,63 2,80 9,94 3,10 0,015* 
RM 11,94 2,79 9,94 2,43 0,039* 
AF3 12,63 1,92 11,00 2,25 0,047* 
PS 12,44 2,47 10,88 2,82 0,107 
AO 10,81 1,68 10,13 2,72 0,399 
VC 10,25 2,11 7,44 3,05 0,005* 
SM 12,19 2,73 9,44 2,75 0,008* 
AT 12,00 3,79 9,88 2,06 0,058 
DG 11,13 3,13 9,00 1,86 0,027* 
IF 12,44 2,03 10,00 2,80 0,009* 
CP 10,00 3,20 7,06 2,95 0,011* 
SNL3 11,69 3,57 8,81 2,37 0,021* 

*p<0,05; **p<0,001 

                                            
4
 Foi utilizado o teste de Wilcoxon-Mann-Whitney 
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Gráfico 4.13 – Diferenças entre os escores dos subtestes do WAIS-III em relação aos grupos controle e clínico. 
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4.2.2. Avaliação das funções executivas e atencionais. 

 
 

Diferenças entre os grupos controle e clínico foram identificadas em todos os 

instrumentos utilizados para avaliar estas funções, a saber: Trail Making Test A5 

(TMTA, Teste de Trilhas Forma A), p = 0,027; Trail Making Test B (TMTB, Teste de 

Trilhas Forma B), p < 0,001; e teste de Stroop nos cartões Retângulos (p < 0,001), 

Palavras (p < 0,001) e Cores (p = 0,003). É importante destacar que nestes 

instrumentos, com exceção do Teste de Fluência Verbal (F.A.S.), o resultado é 

fornecido com base no tempo de execução da tarefa, ou seja, quanto maior o tempo, 

pior o desempenho. No gráfico 4.14, as barras são referentes ao tempo, em 

segundos, em que cada grupo levou para concluir estas atividades. 

 

 

Gráfico 4.16 – Diferença entre os testes que avaliam as funções executivas. 

 

 

 

 

                                            
5
 Foi utilizado o teste de Wilcoxon-Mann-Whitney 
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Tabela 4.5 – Escores obtidos nos testes que avaliam as funções executivas. 

 Grupo Controle Grupo Clínico 
Índice de 

significância 
Testes 

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

p-value 

TMTA4 41,37 19,09 67,69 43,33 0,027* 
TMTB4 64,565 29,77 146,65 72,51 <0,001** 
Stroop 1 (Retângulos) 4 13,50 3,09 23,14 5,60 <0,001** 
Stroop 2 (Palavras) 4 16,43 3,18 29,92 10,22 <0,001** 
Stroop 3 (Cores) 4 26,68 7,08 40,78 13,60 0,003* 

*p<0,05; **p<0,001 

 

 

4.2.3. Avaliação da velocidade de processamento. 

 

 

 

Gráfico 4.15 – Diferença entre os subtestes do WAIS III que avaliam a velocidade de 

processamento. 

 

 

Tabela 4.6 – Escores obtidos nos testes que avaliam a velocidade de processamento. 

 Grupo Controle Grupo Clínico 
Índice de 

significância 
Testes 

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

p-value 

Código 11,50 2,50 9,63 2,82 0,049* 
Procurar símbolos 12,44 2,47 10,88 2,82 0,107 

*p<0,05; **p<0,001 
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4.2.4. Avaliação das funções mnésticas 

 
 

Como observado nas seções a seguir, o grupo clínico apresentou desempenho 

inferior em todas as áreas das funções mnemônicas avaliadas, sendo estas 

diferenças estatisticamente importantes para os testes de Memória Lógica I (ML I, 

p=0,001), Memória Lógica II (ML II, p<0,001), Reprodução Visual I (RV I, p=0,018), 

Reprodução Visual II (RV II, p=0,001), Sequência de Números e Letras (SNL, 

p=0,021) e Dígitos (DG, p=0,027).  

 
 

4.2.4.1. Memória Operacional 

 
 
 

Tabela 4.7 – Escores obtidos nos testes que avaliam a memória operacional. 

 Grupo Controle Grupo Clínico 
Índice de 

significância 
Testes 

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

p-value 

Aritmética 12,00 3,79 9,58 2,06 0,048* 
Dígitos 11,13 3,13 9,00 1,86 0,027* 
Sequência de Números 
e Letras 

11,69 3,57 8,81 2,37 0,021* 

*p<0,05; **p<0,001 

 

 

Gráfico 4.16 – Diferença entre os testes que avaliam a memória operacional. 
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4.2.4.2. Memória Declarativa Imediata 

 
 

Tabela 4.8 – Escores obtidos nos testes que avaliam a memória imediata verbal 

e a memória imediata visual. 

 

 Grupo Controle Grupo Clínico 
Índice de 

significância 
Testes 

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

p-value 

Memória Lógica I 25,13 7,11 15,94 7,16 0,001* 
Reprodução Visual I 31,50 5,95 24,69 9,12 0,018* 

*p<0,05; **p<0,001 
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Gráfico 4.17 – Diferença entre 

o teste que avaliam a memória 

verbal imediata. 

 

Gráfico 4.18 – Diferença entre 

o teste que avaliam a memória 

visual imediata. 
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4.2.4.3. Memória Declarativa de Longo Prazo. 

 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

Tabela 4.9 – Escores obtidos nos testes que avaliam a memória declarativa 

verbal e visual de longo prazo. 

 

 Grupo Controle Grupo Clínico 
Índice de 

significância 
Testes 

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

p-value 

Memória Lógica II 19,44 6,34 9,56 6,74 <0,001** 
Reprodução Visual I 31,50 5,95 24,69 9,12 0,018* 

*p<0,05; **p<0,001 
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Gráfico 4.19 – Diferença entre 

o teste que avaliam a memória 

declarativa verbal de longo 

prazo. 

 

Gráfico 4.20 – Diferença entre 

o teste que avaliam a memória 

declarativa visual de longo 

prazo. 
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4.2.5. Avaliação das habilidades de compreensão verbal. 

 
 

Conforme exposto no gráfico 4.21, a compreensão verbal esteve globalmente 

inferior nos participantes com a síndrome de Kallmann em todos os testes, quando 

comparados aos indivíduos do grupo controle. 

 

 

Gráfico 4.21 – Diferença nos escores dos testes que avaliam as habilidades 

linguísticas. 

 

 

Gráfico 4.22 – Diferença entre os grupos no teste de fluência verbal. 
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Tabela 4.10 – Escores dos testes que avaliam funções visuoespaciais. 

 

Testes 

Grupo Controle Grupo Clínico 
Índice de 

significância 

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

p-value 

Semelhanças 12,19 2,73 9,44 2,75 0,008* 
Vocabulário 10,25 2,11 7,44 3,05 0,005* 
Informação 12,44 2,03 10,00 2,80 0,009* 
Teste de Fluência Verbal (FAS) 33,69 6,34 26,19 8,10 0,007* 

           *p<0,05; **p<0,001 

 

4.2.6.  Avaliação da organização perceptual. 

 
 

Em relação às funções visuoespaciais, ficaram evidentes as diferenças 

significativas nos testes de Cubos (p=0,015) e Raciocínio Matricial (p=0,039). 

 

 

 

Gráfico 4.23 – Diferença nos escores dos subtestes do WAIS-III que avaliam as habilidades 

visuoespaciais entre os grupos controle e clínico. 
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Tabela 4.11 – Escores dos participantes nos testes que avaliam a organização 

perceptual. 

 

Testes 

Grupo Controle Grupo Clínico Índice de significância 

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

p-value 

Cubos 12,63 2,80 9,94 3,10 0,015* 
Completar Figuras 12,38 1,54 10,75 3,60 0,244 
Rac. Matricial 11,94 2,79 9,94 2,43 0,039* 

*p<0,05; **p<0,001 

 

 

4.2.7.  Avaliação da construção visuoespacial. 

 
 

 

Gráfico 4.24 – Diferença nos escores dos testes que avaliam as habilidades visuoespaciais 

entre os grupos controle e clínico. 
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Gráfico 4.25 – Diferença nos escores do teste Figura Complexa de Rey entre os grupos 

controle e clínico. 

 

 

 

Tabela 4.12 – Escores dos participantes nos testes que avaliaram as funções 

visuoespaciais.  

 

Testes 

Grupo Controle Grupo Clínico 
Índice de 

significância 

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

p-value 

Figura de Rey 
(imediata) 

24,81 8,81 26,50 6,31 
0,850 

Figura de Rey (tardia) 15,37 7,41 11,31 3,05 0,048* 
Armar Objetos 10,81 1,68 10,13 2,72 0,399 
Arranjo de Figuras 12,63 1,92 11,00 2,25 0,047* 

*p<0,05; **p<0,001 
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4.3. DESEMPENHO INTELECTIVO DOS PARTICIPANTES 

COM SÍNDROME DE KALLMANN DE ACORDO COM AS 

ALTERAÇÕES MOLECULARES IDENTIFICADAS: UMA ESTUDO 

PRELIMINAR. 

 

Alterações moleculares foram identificadas em 56,25% dos participantes, 

conforme exposto no gráfico 4.26, à saber em: KAL1, PROKR2 e FGFR1. Estas 

alterações estão entre as mais frequentemente referidas na literatura e 

provavelmente as mais bem caracterizadas (HERNANDO-QUINTANA et al., 2016). 

 

 

Gráfico 4.26 – Presença de alterações moleculares nos participantes deste estudo. 

 

Conforme estão apresentados nos gráficos 4.27, 4.28 e 4.29, foi possível 

identificar que os pacientes com alterações em PROKR2 apresentam resultados 

mais satistatórios que os demais. Nas tabelas 4.13, 4.15 e 4.16 são fornecidos 

dados das análises estatísticas. Foi identificada diferença estatisticamente relevante 

para o quociente intelectual executivo (QI Executivo), tanto em relação aos 

pacientes com mutações em KAL1 (p=0,023), quanto em FGFR-1 (p=0,038). 
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Gráfico 4.29 – Quocientes intelectuais executivos dos participantes com síndrome de 

Kallmann agrupados conforme a alteração molecular identificada. 
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Gráfico 4.27 – Quocientes intelectuais 
totais dos participantes com síndrome 
de Kallmann agrupados conforme a 
alteração molecular identificada. 

Gráfico 4.28 – Quocientes intelectuais 
verbais dos participantes com 
síndrome de Kallmann agrupados 
conforme a alteração molecular 
identificada. 
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Tabela 4.13 – Diferença entre os quocientes intelectuais Total (QI Total), Verbal (QI 

Verbal) e Executivo (QI Executivo) dos pacientes com alterações moleculares em 

PROKR2 e FGFR1. 

 

 PROKR2 FGFR-1 
Índice de 

Significância 

 Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

p-value 

QI Total 99,25 2,217 91,00 7,071 0,077 
QI Verbal 93,25 7,932 90,00 7,071 0,653 
QI Executivo 106,25 4,787 93,00 5,657 0,038* 

*p<0,05; **p<0,001 

 
Tabela 4.14 – Diferença entre os quocientes intelectuais Total (QI Total), Verbal (QI 
Verbal) e Executivo (QI Executivo) dos pacientes com alterações moleculares em 
PROKR2 e KAL1. 
 

 PROKR2 KAL1 
Índice de 

Significância 

 Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

p-value 

QI Total 99,25 2,217 80,00 16,523 0,063 
QI Verbal 93,25 7,932 79,67 16,166 0,196 
QI Executivo 106,25 4,787 81,67 14,640 0,023* 

*p<0,05; **p<0,001 

 

Tabela 4.15 – Diferença entre os quocientes intelectuais Total (QI Total), Verbal (QI 
Verbal) e Executivo (QI Executivo) dos pacientes com alterações moleculares em 
KAL1 e FGFR-1. 
 

 KAL1 FGFR-1 
Índice de 

Significância 

 Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

p-value 

QI Total 80,00 16,523 91,00 7,071 0,455 
QI Verbal 79,67 16,166 90,00 7,071 0,473 
QI Executivo 81,67 14,640 93,00 5,657 0,390 

*p<0,05; **p<0,001 

 

 Quando analisados os índices fatoriais do WAIS-III, os pacientes com 

mutações em PROKR2 também estiveram mais eficientes. Os gráficos 4.30, 4.31, 

4.32 e 4.33 exibem os resultados entre estes índices nos participantes conforme as 

respectivas alterações.  
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Foi possível, como apresentado na tabela 4.16, averiguar que entre os grupos 

PROKR2 e FGFR-1, houve diferença estatisticamente importante para o Índice de 

Organização Perceptual (I.O.P., com p=0,018). Como exposto na tabela 4.17, além 
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Gráfico 4.30 – Índice de 
Compreensão Verbal dos 
participantes com síndrome de 
Kallmann agrupados conforme a 
alteração molecular identificada. 

Gráfico 4.31 – Índice de Organização 
Perceptual dos participantes com 
síndrome de Kallmann agrupados 
conforme a alteração molecular 
identificada. 

Gráfico 4.32 – Índice de Memória 
Operacional dos participantes com 
síndrome de Kallmann agrupados 
conforme a alteração molecular 
identificada. 

Gráfico 4.33 – Índice de Velocidade 
de Processamento dos participantes 
com síndrome de Kallmann 
agrupados conforme a alteração 
molecular identificada. 
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da diferença no I.O.P. entre os grupos de pacientes com PROKR2 e KAL1 

(p=0,021), também foi identificada diferença no Índice de Velocidade de 

Processamento (I.V.P.), com p=0,003. 

 

Tabela 4.16 – Diferença entre os índices fatoriais do WAIS-III nos pacientes com 

alterações moleculares em PROKR2  e FGFR-1. 

 

 PROKR2 FGFR-1 
Índice de 

Significância 

 Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

p-value 

I.C.V. 92,25 10,905 94,00 9,899 0,859 
I.O.P. 107,25 4,573 91,00 5,657 0,018* 
I.M.O. 96,00 6,272 87,50 3,536 0,161 
I.V.P. 109,00 4,619 95,00 26,870 0,313 

*p<0,05; **p<0,001 

 
Tabela 4.17 – Diferença entre os índices fatoriais do WAIS-III nos pacientes com 

alterações moleculares em PROKR2 e KAL1. 

 

 PROKR2 KAL1 
Índice de 

Significância 

 Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

p-value 

I.C.V. 92,25 10,905 74,67 19,502 0,184 
I.O.P. 107,25 4,573 81,67 15,011 0,021* 
I.M.O. 96,00 6,272 90,00 13,115 0,451 
I.V.P. 109,00 4,619 81,33 8,963 0,003* 

*p<0,05; **p<0,001 

 

Tabela 4.18 – Diferença entre os índices fatoriais do WAIS-III nos pacientes com 

alterações moleculares em KAL1 e FGFR-1. 

 

 KAL1 FGFR-1 
Índice de 

Significância 

 Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

p-value 

I.C.V. 74,67 19,502 94,00 9,899 0,299 
I.O.P. 81,67 15,011 91,00 5,657 0,479 
I.M.O. 90,00 13,115 87,50 3,536 0,818 
I.V.P. 81,33 8,963 95,00 26,870 0,447 

*p<0,05; **p<0,001 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DISCUSSÃO 



 

 

Como pôde ser visualizado na seção anterior, participaram deste estudo 34 

indivíduos, sendo todos do sexo masculino e de raça/cor branca. A idade média dos 

participantes foi de 43 anos, com nível de escolaridade variando do Ensino 

Fundamental I ao Ensino Superior Incompleto. É importante destacar que os grupos 

foram pareados; cada participante do grupo clínico possuía um par com idade e 

escolaridade muito próximas ou iguais no grupo controle. A razão para o pareamento 

está relacionada com o que Goldstein e McNeil (2010) chamam de quatro variáveis 

de compreensão fundamental para a avaliação neuropsicológica: 1) a qualidade e 

quantidade de informações sobre o quadro do sujeito que será avaliado; 2) a 

compreensão de que os desempenhos dos testes são diferentes em populações 

distintas; 3) validade ecológica da tarefa, ou seja o quão consistente ela é 

independente do pais onde ela foi aplicada; e 4) todos os testes neuropsicológicos 

são influenciados em menor ou maior grau pela variedade do background,  isto é a 

idade, nível educacional, a cultura e fatores socioeconômicos.  Isso ocorre, segundo 

Benedet (2002), porque as tarefas referem tanto conhecimentos incidentalmente 

adquiridos, quanto os obtidos apenas mais normalmente por meio de educação 

formal. Em geral, para estes autores uma escolarização pobre resulta em impactos 

significativos em testes neuropsicológicos. 

Segundo Hulley e col. (2015), o pareamento é uma estratégia bastante 

eficiente na prevenção de efeitos de confusão por fatores constitucionais descritos 

anteriormente, como a idade, sexo e raça, que são fortes determinantes do 

desfecho, não são suscetíveis à intervenção e provavelmente não são intermediários 

em uma rota causal. Dessa forma, ainda de acordo com Hulley e col. (2015), o 

pareamento aumenta a precisão das comparações entre os grupos, pois busca o 

equilíbrio entre o número de casos e o número de controles em cada nível das 

variáveis. A opção por esse tipo de desenho ocorreu devido a sua importância em 

situações de pesquisa nas quais o número disponível de casos é limitado ou quando 

o custo de estudar os sujeitos é elevado. 

Outra informação interessante, referente à distribuição da nossa amostra, são 

os estados civis dos participantes. Como expostos na seção de resultados, ambos 

os grupos são compostos majoritariamente por indivíduos em uma relação estável 

(casados, amasiados ou noivos). Contudo, a literatura referente à SK apresenta 
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diversos relatos sobre prejuízos de ordem psicossocial, em geral, relacionados à 

dificuldade em iniciar relações sexuais por parte de pessoas com perturbações 

puberais. Para esses autores as pessoas com hipogonadismo apresentam 

problemas principalmente em questões relacionadas com a autoestima e imagem 

corporal. (BRIDGES, 2012; DWER, et al. 2015; JONES, 2015; DWER, et al. 2015) 

Ainda referente aos aspectos de homogeneidade entre os grupos, os 

participantes, tanto do grupo clínico quanto controle estão dentro do Grande Grupo 5 

da Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho e Emprego do 

Brasil. A maioria das ocupações deste grande grupo requer competências de nível 2 

da Classificação Internacional Uniforme de Ocupações – CIUO 88 e não abarcam 

trabalhadores de prestação de serviços e do comércio cujas atividades são 

complexas e requeiram aplicação de conhecimentos profissionalizantes obtidos em 

formação de escolas técnicas ou de nível superior. Esse resultado pode indicar que 

os participantes com síndrome de Kallmann possuem maiores dificuldades no 

processo de escolarização e consequentemente estão sujeitos a atividades laborais 

que exigem menos qualificações. 

Sobre a presença de distúrbios neurológicos e/ou psiquiátricos no histórico 

familiar, a maioria dos participantes, de ambos os grupos, negaram estas desordens 

na parentela. Contudo, o grupo clínico apresenta uma maior frequência. Esse é um 

dado reforçado pela literatura que destaca uma maior incidência familiar de 

distúrbios neurológicos e psiquiátricos nas famílias de pacientes com SK 

(VERHOEVEN, et al., 2013; JIANG et al., 2013; RENUKANTHAN et al., 2015; 

SARFATI, et al., 2015). 

Durante a anamnese também foi perguntado sobre a presença de irmãos e 

filhos. O grupo controle conta com uma maior frequência de irmãos. Um dos 

possíveis motivos para isso pode estar relacionado ao fato da SK possuir, em suas 

etiologias, um componente familiar. Em alguns casos, os pais de pessoas com SK 

apresentam baixo libido e até mesmo níveis de hormônios gonadotróficos levemente 

inferiores a população controle, sem, contudo, apresentarem deficiência destes 

(BRIDGES, 2012; DWER, et al. 2015).  

Quando à prole, nenhum dos participantes com SK possuía filhos, contrastando 

com o grupo controle onde todos os participantes casados os têm. Como visto na 
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introdução deste trabalho, a anosmia e a esterilidade estão positivamente 

correlacionadas na SK, possivelmente devido ao defeito decorrente da migração 

inadequada ou mal funcionamento dos neurônios que secretam o GnRH, que afetam 

todo o desenvolvimento puberal das pessoas com SK (CADMAN et al., 2007; 

CARIBONI et al., 2007; HARDELIN; DODE, 2008; BARRAUD et al., 2013; SARFATI 

et al., 2015). 

 

5.1. ACHADOS NEUROPSICOLÓGICOS. 

 

5.1.3. Aspectos intelectuais 

 

O perfil intelectual de pessoas com SK na literatura científica ainda é bastante 

incerto, com estudos que apontam para a presença de distúrbios neuropsicológicos, 

incluindo déficits intelectuais (OBAYDI et al., 1992; COWEN et al., 1993; 

VAGENAKIS et al., 2004; KOENINGKAM-SANTOS et al., 2008), e outros nos quais 

os são referidas capacidades intelectuais preservadas (BOBROW et al., 1971; 

VERMEULEN et al., 2002; CASTAÑEYRA-PERDOMO et al., 2014). Todavia é 

importante destacar que nenhum dos estudos anteriores possuía como interesse 

primário a descrição de um perfil cognitivo desta síndrome. Outro ponto merece 

destaque; em alguns estudos onde foram reportados déficits intelectuais, outros 

distúrbios estavam associados à síndrome, como esquizofrenia (COWEN et al., 

1993; VAGENAKIS et al., 2004) e à Ictose Ligada ao X (OBAYDI et al., 1992; LI et 

al., 2016). Condições clínicas capazes por si só de serem responsáveis pelo 

comprometimento cognitivo encontrado (VAN ESCH et al., 2005; KENT et al., 2008; 

PALKA-BAYARD-DE-VOLO et al., 2012; HEMMINGS, 2014) GUERMOUCHE et al., 

2015). 

No presente trabalho, apesar do grupo com SK apresentar desempenho 

significativamente menos eficiente durante a avaliação das capacidades intelectuais, 

seus resultados foram classificados dentro da normalidade. Infelizmente, a maioria 

dos artigos encontrados, nos quais estão descritos os aspectos de inteligência, não 

apresentam os valores dos escores e/ou quais instrumentos foram utilizados para 
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aferir esse construto. Optamos por utilizar a Escala Weschler de Inteligência para 

Adultos (WAIS, 3ª edição), uma vez que esta uma das ferramentas 

neuropsicológicas mais utilizadas, sendo o padrão ouro na avaliação da inteligência 

(BUTLER et al., 1991; CAMARA et al., 2000;TULSKY et al., 2003; ROBERTS et al., 

2015). 

Durante a revisão da literatura, a WAIS foi descrita apenas no trabalho de 

Bobrow et al., em 1971. Neste artigo, que contou com 4 participantes com SK, foi 

utilizada a primeira edição dessa escala, e todos os sujeitos apresentaram perfil 

intelectual normal no QI executivo, superior no QI Total e muito superior no QI 

Verbal, contudo os pesquisadores responsáveis apontaram que o número pequeno 

da amostra seria uma limitação para descrever esse dado. Este também foi o único 

estudo no qual o perfil intelectual do grupo com SK esteve superior ao do grupo 

controle, todavia uma possível razão foi o não pareamento dos grupos, percalço 

também apontado pelos autores. 

Durante a presente pesquisa identificamos um desempenho intelectual dentro 

da classificação normal para todos os quocientes avaliados, com os Q.I.s Executivos 

neste estudo e no trabalho de Bobrow et al. (1971) bastante similares. Entretanto, os 

resultados dos QI Total e QI Verbal, foram bastantes contrastantes.  

 

Gráfico 5.4 – Comparação entre os achados de Bobrow e col. (1971) e os do 

presente estudo. 

121,25 

130,25 

105,5 

96,38 
92,81 

101 

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

QI Total QI Verbal QI Executivo

M
é

d
ia

 

BOBROW et al., 1971 Presente estudo



DISCUSSÃO                                                                                                                                                           71 

 

 

Uma possível explicação para a variação encontrada nos perfis intelectuais 

entre os estudos está relacionada às diferentes edições do instrumento que foram 

utilizadas, uma vez que a 3ª edição difere de seus antecessores em diversos 

aspectos importantes (TULSKY et al., 2003). Segundo Strauss, Shermann e Spreen 

(2008), cerca de 50% dos elementos das edições anteriores foram mantidas. Nesta 

versão a estrutura do teste foi alterada com intuito de torná-lo mais compatível às 

pesquisas recentes sobre a inteligência. Além disso, a edição escolhida para esse 

estudo mede novos construtos (i.e. memória de trabalho e velocidade de 

processamento) e mensura os outros de formas distintas. Outras mudanças 

ocorreram ao nível dos itens, com remoção e modificação de itens problemáticos e 

adição de outros. A diferença entre o número de participantes também pode ter 

influenciado nas distinções entre os estudos.  

Com intuito descritivo, pôde ser observado que mesmo agrupados conforme 

as alterações moleculares encontradas, os participantes com SK apresentam um 

perfil intelectivo similar. Sendo interessa destacar que os participantes com 

mutações em KAL1 apresentaram perfil intelectivo dentro da faixa limítrofe, sendo o 

pior resultado dentro dos subgrupos formados a partir do grupo clínico. 

 

 

5.1.4. Visuoespacialidade e Organização Perceptual 

 

 

De acordo com Benedet (2002), dentre o conjunto de componentes que 

garantem o funcionamento do processamento das informações, a visual não verbal 

costuma ser diferenciada pelas funções envolvidas no processamento de objetos e 

análise do espaço. Para Araújo et al. (2013), as habilidades visuoespaciais referem-

se à capacidade de perceber a localização de objetos em movimento no espaço, 

bem como a percepção da relação local entre esses objetos e do próprio indivíduo. 

Estas habilidades podem ser observadas em tarefas que envolvem a manutenção 

da orientação relativa em objetos, a percepção e a transformação de formas e 
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imagens visuais (GOMES; BORGES, 2009). Uma função derivada das habilidades 

visuoespaciais é a organização perceptual, responsável pelo estabelecimento de 

relações diretas entre as características bidimensionais de uma imagem (LOWE, 

2012; COSTA et al., 2015) que ocorre a partir das relações formadas com base na 

linearidade e paralelismo, presentes na imagem sobre uma vasta gama de pontos 

de vista. Este processo organizacional perceptual corresponde estreitamente aos 

fenômenos de agrupamento da visão humana (WAGEMANS et al., 2012). 

Como pôde ser observado, o grupo de participantes com SK apresentou 

desempenho inferior aos controles em todas as tarefas que avaliaram estas 

habilidades, sendo as diferenças significativas nos subtestes de Cubos (p=0,015), 

Raciocínio Matricial (p=0,039) e Arranjo de Figuras (p=0,047). Apesar dos resultados 

inferiores, seus desempenhos estiveram dentro da classificação normal. 

Uma possível explicação para o pior desempenho do grupo clínico nas tarefas 

relacionadas com as habilidades visuoespaciais está relacionada a via ventral 

descrita por Ungerleider (1982), que é anatomicamente relacionada com uma série 

de alterações cerebrais descritas em pacientes com SK (KOENIGKAM-SANTOS et 

al., 2008; MANARA et al., 2015; ZADA, 2016). Este autor descreveu duas vias que 

seriam responsáveis pelo processamento destas funções e em um trabalho 

publicado em 2013, junto a outros pesquisadores, o seu modelo original foi revisado. 

Para estes, a via dorsal se origina no córtex occipitoparietal, percorre a parte 

posterior do lóbulo parietal inferior e possui uma provável extensão para o córtex 

pré-frontal dorsolateral. Essa rede occipitoparietal, fica entre o córtex visual e início 

de estruturas corticais especializadas, envolvidas na ação visualmente-guiada, 

somatossensação, audição espacial, navegação e memória de trabalho espacial 

(UNGERLEIDER,1982; MISHKIN et al., 1983; GOODALE et al., 1994; KRAVITZ et 

al., 2011; KRAVITZ et al., 2013). Já a via ventral, originária no córtex 

occipitotemporal, se projeta para a parte anterior do lóbulo temporal inferior, com 

provável extensão para o córtex pré-frontal ventrolateral. Ela conecta o córtex visual 

primário a estruturas corticais e subcorticais especializadas, envolvidas em várias 

formas de memória e aprendizagem, especificamente a formação de hábitos, 

emoção e memória de longo e de curto prazo e recompensa (UNGERLEIDER, 1982; 

KRAVITZ et al., 2013).  
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Referente ao desempenho do grupo de participantes com SK, aliada as 

características identificadas em exames de imagem, há a hipótese de que a 

orientação e construção visuoespacial são influenciadas pelos hormônios puberais 

(WOJNIUSZ et al., 2013), ampliando a possibilidade de que o resultado encontrado 

esteja relacionado a uma falha de conectividade durante o desenvolvimento cerebral 

e não à déficits hormonais (WOJNIUSZ et al., 2013; CASTAÑEYRA-PERDOMO ET 

AL., 2014). 

 
 
 

5.1.5.  Funções Executivas e Atencionais. 

 

 

As funções atencionais são responsáveis pela seleção de informações para o 

processamento e ação conscientes (POSNER; BOUKER, 1999). Benedet (2012) 

sugere que as ações desempenhadas pela atenção envolvem a hipótese de que 

este sistema é, ao menos em certa medida, anatomicamente diferente das 

envolvidas com o processamento de informação; sendo sustentada por redes 

anatômicas distintas, recrutadas a depender da tarefa a ser executada. Para alguns 

autores, o córtex pré-frontal regula – de modo “top-down” – a atenção, o controle 

inibitório, a motivação e a emoção através de conexões com estruturas corticais 

posteriores e subcorticais (SCHNEIDER; PRIMM-SMITH; WORDEN, 1994; 

FARAONE; BIEDERMAN, 1998; ARNSTEN; RUBIA, 2012). Para estes, a área 

dorsolateral inferior do córtex pré-frontal é responsável especificamente pela 

atenção e controle inibitório, enquanto estruturas orbitais e ventromediais regulariam 

a motivação e afeto. Estas estruturas são descritas como alteradas em diversos 

estudos sobre a SK (KOENIGKAM-SANTOS et al., 2008; MANARA al, 2015; ZADA, 

2016). 

Outro ponto que serve de suporte para esses resultados é referente a presença 

de manifestações de comportamentos motores atípicos em pessoas com síndrome 

de Kallmann (sincinesia) (KOENIGKAM-SANTOS et al., 2008; KOENIGKAM-

SANTOS et al., 2010), que são fortemente correlacionados à alterações atencionais 

(PAULETTI et al., 2015).  

 



DISCUSSÃO                                                                                                                                                           74 

 

 

 

 

 

5.1.6. Velocidade de Processamento 

 

 

A velocidade de processamento avalia o tempo de reação a estímulos 

sensoriais em função da quantidade de informação transmitida, diferenciada de 

acordo ao volume e natureza, e se faz uso ou não da memória de curto prazo 

(RIBEIRO; ALMEIDA, 2005). O resultado do desempenho dos participantes, mesmo 

sendo inferior ao do grupo controle, esteve dentro da faixa normal.  

O subteste Código avalia habilidades visuoperceptivas e visuomotoras, 

vigilância, manutenção de sequência espacial e a capacidade de aprendizagem 

incidental e o Procurar Símbolos a velocidade no rastreamento visual e a 

capacidade de atenção sustentada. É relevante destacar que dentro de uma 

perspectiva anatômica, estudos apontam que essa habilidade está relacionada com 

estruturas cerebrais posteriores e o cerebelo (HATTORI et al., 2014; RAUH et al., 

2015), não relatadas como afetadas nos estudos de neuroimagem em pacientes 

com SK. Uma possível explicação para os escores inferiores nestas tarefas pode ser 

por estas possuírem um fator atencional significativo (STAESKI; SLIWINSKI; 

HOFER, 2013). Segundo Figueiredo (2000) baixo desempenho no teste Códigos 

isoladamente pode ser explicado por uma alteração na memória de curto prazo, 

caso que ocorre nos participantes com SK, como pode ser visto a seguir. 

 

 

5.1.7. Funções Mnésticas 

 

 

De modo geral, a definição mais bem aceita de memória trata esta função 

como um processo complexo capaz de codificar, armazenar e recuperar informações 

(STRAUSS; SHERMAN; SPREEN, 2006).  Para Schacter e Tulving (2014) o que 
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chamamos de memória é composto por diversos sistemas integrados nessa tarefa, 

contudo controlados por diferentes mecanismos neurais (CABEZA; MOSCOVITCH, 

2013). Neste estudo optamos por avaliar os seguintes tipos de memória: memória de 

curto prazo (visual e verbal); o span auditivo-verbal e o span visual da memória de 

trabalho; e memória episódica, verbal e visual.  

A memória de trabalho verbal, descrita como a capacidade de retenção de 

informações durante o tempo necessário para a realização de operações cotidianas, 

é uma reserva dinâmica de informações disponíveis no momento (LENT, 2012). O 

desempenho do grupo clínico esteve estatisticamente inferior em todos os testes 

utilizados, contudo a capacidade de resolução de problemas matemáticos oralmente 

ditados, a manutenção da atenção e a compreensão auditiva estiveram preservadas, 

com os resultados dentro da classificação normal. No teste Sequência de Números e 

Letras, que avalia habilidade que combinada de controle mental, memória verbal de 

curto prazo e abundantes recursos de processamento, o desempenho do grupo 

clínico esteve na média inferior. Para alguns autores este último é o mais eficiente 

para avaliar a memória de trabalho (BUENO; OLIVEIRA, 2004; BENEDET, 2008). 

No que se refere especificamente a memória de curto prazo (habilidade de 

manutenção de informações na consciência por um período muito curto de tempo) o 

grupo clínico esteve menos eficiente, com o seu desempenho dentro da 

classificação média-inferior em todas as tarefas. Quanto à tarefa verbal, foi possível 

identificar um déficit na recordação livre do conteúdo apresentado. O desempenho 

também esteve prejudicado na evocação imediata dos estímulos. 

A evocação tardia de informações verbais e visuais foi a habilidade mais 

prejudicada, tendo o desempenho do grupo clínico classificado como limítrofe. Os 

testes utilizados avaliaram a aprendizagem e a memória, além de identificar se os 

participantes conseguiam controlar as habilidades perceptivas e visuoconstrutivas. 

Estes resultados podem estar relacionados às alterações do volume de substância 

cinzenta e branca na região rostral do lobo frontal (Córtex pré-frontal), no córtex 

parahipocampal, no lobo temporal, no cingulado, no córtex entorrinal e no giro 

supramarginal encontrados em grupos com SK (KOENIGKAM-SANTOS et al., 2008; 

MANARA et al., 2015; ZADA, 2016), áreas atribuídas à funções mnésticas.  
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5.1.8.  Linguagem 

 

 

A linguagem requer o recrutamento de várias áreas cerebrais, não apenas 

corticais, atestando a sua complexidade funcional. Possivelmente por esse motivo, 

aliado a variabilidade interindividual identificada em exames de ressonância 

magnética, a caracterização das regiões especializadas em seu processamento seja 

uma tão difícil (ROSSET, 2008). Para Rosset (2008), a compreensão sobre como 

esta função é processada perpassa pelo conjunto de capacidades linguísticas 

(fonológica, ortográfica, semântica, sintáxica e articulatória) que a compõe, e que 

possuem diferentes estruturas envolvidas para a sua execução. Esta autora 

observou que em participantes destros houve ativação de áreas frontais e pré-

frontais. O giro frontal inferior do córtex pré-frontal esquerdo esteve bastante ativo 

durante o processamento semântico e a região dorso-lateral inferior do lobo frontal a 

partir da tarefa de fluência verbal. 

Apesar do desempenho globalmente inferior do grupo com a síndrome de 

Kallmann, quando comparados aos indivíduos do grupo controle, os resultados 

estiveram dentro da faixa média nos testes que avaliam o conhecimento geral, 

raciocínio verbal e formação de conceitos. Uma possível razão para esse 

desempenho inferior poderia estar relacionada com uma falha na conectividade da 

circuitaria cerebral. 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSÃO 
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 Os quocientes intelectuais verbal, executivo e total, do grupo composto por 

participantes com síndrome de Kallmann, estiveram estatisticamente 

inferiores ao grupo controle. 

 As funções visuoespaciais e a Organização Perceptual também estiveram 

menos eficientes no grupo clínico. Referente à velocidade de processamento, 

apenas foi identificada diferença relevante no subteste Procurar Símbolos, 

fato que corrobora com o pior desempenho em atividades que exigem 

funções visuoperceptivas e visuoespaciais.  

 O desempenho do grupo clínico também esteve menos adequado quando 

observadas as funções executivas e atencionais. 

 As funções mnésticas, por sua vez, estiveram globalmente prejudicadas, 

tanto em relação a memória imediata, quanto à memória operacional e à 

memória de longo prazo.  

 Em todos os subtestes que investigaram a habilidade de compreensão verbal, 

o grupo clínico obteve pontuações significativamente inferiores. 

 O perfil intelectual dos participantes se mantêm similar, mesmo com o 

agrupamento dos mesmos em subgrupos referentes as respectivas alterações 

moleculares identificadas. Sendo os participantes com mutação em PROKR2 

com os melhores desempenhos. 

 Dito isto, pôde ser observado que o desempenho dos participantes com 

síndrome de Kallmann foi globalmente inferior ao dos participantes do grupo 

controle. Todavia, apesar de menos eficiente, a classificação de suas 

habilidades estão dentro da faixa média e média-inferior. Esse fato caracteriza 

que pessoas com esta síndrome podem apresentar maior dificuldade em 

tarefas nas quais sejam necessárias as funções descritas nesse estudo.  
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ANEXO A - Parecer consubstanciado do Comitê de Ética 

em Pesquisa.  
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido.  
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