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Resumo 

 

Riquetto ADC. Análise genético-molecular por sequenciamento paralelo em 
larga escala de portadores das formas raras de diabetes monogênico e 
lipodistrofias hereditárias [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo; 2018.  

Introdução: O diabetes monogênico corresponde de 1% a 2% de todos os 
casos de diabetes mellitus, sendo causado por variantes em um único gene. 
Dentre esses, o mais comum é o MODY (Maturity Onset Diabetes of the 
Young), havendo, porém, diversas formas mais raras, como diabetes 
neonatal e sindrômico que podem estar associadas a outras comorbidades 
além do diabetes, bem como às lipodistrofias hereditárias. O diagnóstico 
genético permite a adequação do tratamento, seguimento clínico e 
aconselhamento familiar. Objetivos: (1) desenvolver e implantar um painel 
customizado de sequenciamento em larga escala para o diagnóstico 
genético-molecular das formas raras de diabetes monogênico e lipodistrofias 
hereditárias; (2) estabelecer o diagnóstico genético de casos com suspeita 
clínica; (3) realizar a correlação genótipo-fenótipo. Métodos: Os pacientes 
foram selecionados de acordo com os critérios de inclusão para cada tipo de 
diabetes monogênico raro. A pesquisa genética dos casos-índice foi feita por 
sequenciamento em larga escala. A segregação familiar e confirmação dos 
achados foram feitas pelo método de Sanger. A análise de bioinformática foi 
realizada considerando o tipo de variante, frequência em bancos de dados 
populacionais, predição in silico e segregação familiar. Resultados: Foram 
analisados 42 casos, sendo que em 23 foram encontradas variantes 
candidatas: 6/16 com diagnóstico de diabetes neonatal, 2/2 com quadro 
clínico de Síndrome de Wolfram, 11/11 com suspeita de lipodistrofia 
congênita generalizada, 4/13 com lipodistrofia parcial familiar. Conclusões: 
Um painel customizado de sequenciamento em larga escala permitiu o 
diagnóstico genético-molecular de diabetes monogênico, com positividade 
de 22/42 casos analisados, sendo possível realizar a correlação genótipo-
fenótipo. O diagnóstico genético possibilitou o aprimoramento do seguimento 
clínico dos pacientes e suas famílias. Permitiu, ainda, aumentar o número de 
diagnósticos de casos anteriormente subdiagnosticados. 

Descritores: diabetes mellitus; diabetes monogênica; diabetes mellitus 
neonatal; síndrome de Wolfram; diabetes mellitus lipoatrófica; 
sequenciamento de nucleotídeos em larga escala. 
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Abstract 

 

Riquetto ADC. Targeted massively parallel sequencing for rare monogenic 
diabetes forms and inherited lipodystrophy [dissertation]. São Paulo: 
“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2018. 

Introduction: Monogenic Diabetes accounts for 1 to 2% of all cases of 
diabetes mellitus. It is caused for variants in a single gene. Among these, the 
most common is MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young), but there 
are several other rare forms, which may be associated with other 
comorbidities besides diabetes. Genetic diagnosis can lead to appropriate 
treatment and follow-up, besides and family counseling. Objectives: (1) to 
develop a customized targeted massively parallel sequencing panel to 
sequence the rare types of monogenic diabetes; (2) To establish the genetic 
diagnosis of probands with clinical suspicion of monogenic diabetes; (3) To 
correlate their phenotype with genetic findings, leading to a better 
understanding of rare monogenic diabetes subtypes. Methods: Patients 
were selected according to the inclusion criteria for each type of rare 
monogenic diabetes. Genetic research of index cases was done by 
massively parallel sequencing. Family segregation and confirmation of the 
variants findings were done by Sanger method. Bioinformatics analysis was 
performed considering the type of variant, frequency in population databases, 
in silico prediction and family segregation. Results: We analyzed a total of 42 
cases. We found 22 candidate causal variants: 6/16 in probands with 
Neonatal Diabetes, 2/2 with Wolfram Syndrome, 11/11 with suspected 
Generalized Congenital Lipodystrophy, and 4/13 with Familial Partial 
Lipodystrophy. Conclusions: A customized targeted massively parallel 
sequencing panel allowed genetic diagnosis of rare types of monogenic 
diabetes, with a positivity of 23/42 cases analyzed, being possible to perform 
the genotype-phenotype correlation.  The genetic diagnosis allowed the 
improvement of the clinical follow-up of the patients and their families. It also 
increased the number of diagnoses of previously underdiagnosed cases. 

Descriptors: diabetes mellitus; monogenic diabetes; neonatal diabetes 
mellitus; wolfram syndrome; diabetes mellitus, lipoatrophic; high-throughput 
nucleotide sequencing. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

1.1 Diabetes mellitus – conceitos e panorama geral 

 

O termo diabetes mellitus (DM) descreve uma condição metabólica 

complexa e heterogênea, caracterizada por hiperglicemia crônica resultante 

de defeitos na ação e, ou secreção de insulina (1). Afeta atualmente cerca 

de 425 milhões de pessoas em todo o mundo (2), sendo que no Brasil esse 

número é de 12.465 milhões, correspondendo a 8,7% da população (3). Sua 

etiologia é diversa, apesar de a maioria ser classificada em tipo 1 (5% a 

10%) e tipo 2 (90% a 95%). O tipo 1 caracteriza-se por deficiência absoluta 

na secreção de insulina após agressão autoimune das células 

betapancreáticas, enquanto o tipo 2 resulta de uma resistência insulínica 

combinada a uma secreção inadequada da mesma. Além desses dois tipos, 

a Associação Americana de Diabetes (ADA) sugere outras duas categorias: 

diabetes gestacional e diabetes devido a outras causas, em que se encontra 

o diabetes monogênico (4). 

Apesar de o DM1 e DM2 serem os mais prevalentes, torna-se 

fundamental a suspeição clínica dos tipos mais raros. Dentre eles, o 

diabetes monogênico corresponde aproximadamente de 1% de todos os 

tipos de DM (1,5). Resulta de um ou mais defeitos em um único gene que 

leva a uma redução de secreção de insulina ou diminuição do número de 

células betapancreáticas (6). Existem mais de 40 subtipos genéticos de 

diabetes monogênico identificados atualmente, tendo fenótipos variados e 

padrões de herança específicos. Pode ser herdado como um traço 

dominante, recessivo ou com um padrão não mendeliano. Pode ainda se 

apresentar como um caso espontâneo devido a uma mutação de novo (7). 

Dentre os diferentes tipos de DM monogênico, o mais frequente é o MODY – 

Maturity Onset Diabetes of the Young. O foco desse estudo são as outras 
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formas mais raras de diabetes monogênicos - diabetes mellitus neonatal 

(DMN), Síndrome de Wolfram (SW) e lipodistrofias hereditárias. 

 

1.2 Diabetes mellitus neonatal (DMN) 

 

O diabetes neonatal corresponde ao diabetes diagnosticado 

principalmente até os 6 primeiros meses de vida. Em alguns casos pode 

ocorrer entre 6 meses e 12 meses, porém a grande maioria dos diagnósticos 

nessa faixa etária são decorrentes de diabetes tipo 1 (7). De acordo com o 

estudo SWEET (8), o DMN corresponde a 0,3% dos casos de DM na 

infância. Além disso, tem incidência de um caso para cada 400.000 a 

500.000 nascidos vivos (9). Pode ser dividido em dois grandes grupos com 

proporções semelhantes: diabetes mellitus neonatal permanente (DMNP) ou 

diabetes mellitus neonatal transitório (DMNT) (9,10). No DMNT ocorre 

remissão do diabetes nos primeiros meses de vida (9). Pode haver 

reincidência em aproximadamente 50% dos casos, normalmente na infância 

tardia ou puberdade. 

 

1.2.1 Aspectos moleculares 

Variantes em mais de 20 genes já foram associadas ao DMN (5,7).  

A maioria dos pacientes com DMNT tem um defeito de metilação no 

cromossomo 6q24, resultando em aumento da expressão do PLAGL1. Esse 

defeito é decorrente de um dos três mecanismos: dissomia uniparental 

paterna, duplicação do alelo paterno ou metilação anormal do alelo materno 

(7,11).  

A principal etiologia do DMNP é a deficiência insulínica, que pode ser 

causada pelo comprometimento da função ou desenvolvimento da célula 

beta, ou por sua progressiva destruição (7,10,11). A maioria corresponde a 

mutações ativadoras do canal de K ATP-dependente (KATP). Essas 

alterações acontecem nos genes KCNJ11 e ABCC8, que codificam as 
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subunidades Kir6.2 e SUR1 desse canal, respectivamente, e prejudicam a 

liberação de insulina em resposta à hiperglicemia (12–14). KCNJ11 é o gene 

mais frequentemente alterado e cerca de 20% dos casos podem se associar 

a sintomas neurológicos, como atraso do desenvolvimento e epilepsia de 

início precoce, resultando na chamada Síndrome de DEND (do inglês: 

developmental delay, epilepsy e neonatal diabetes) (12). As mutações no 

ABCC8 também podem causar comprometimento neurológico, com menor 

frequência e habitualmente de forma mais branda (14). Mutações em 

heterozigose no gene da pró-insulina (INS) constituem a segunda causa de 

DMNP. Acarretam o acúmulo de moléculas alteradas de pró-insulina no 

retículo endoplasmático, gerando um estresse e apoptose da célula 

betapancreáticas. As mutações nos KATP e no INS correspondem de 50% a 

75% dos casos de DMNP (15–17). A presença de consanguinidade exerce 

influência na prevalência e etiologia do DMN, sendo a mutação no EIF2AK3 

a principal etiologia nesses casos, causando a Síndrome de Wolcott-

Rallison, que apresenta, além do DMN, displasia epifisária múltipla (7,18,19).  

O quadro clínico e o modo de transmissão das mutações relacionadas 

ao DMN estão descritos na Tabela 1. A Figura 1 mostra o papel de 

diferentes genes na função e desenvolvimento da célula betapancreática. 

 

Tabela 1 -  Subtipos do diabetes neonatal de acordo com a etiologia 
molecular 

 

Gene Modo de herança Aspectos clínicos 

Desenvolvimento pancreático anormal 

PLAGL1 Variável (imprintig) DMNT ± macroglossia ± hérnia umbilical 

ZFP57 AR 
DMNT (Síndrome da hipometilação múltipla) ± 
macroglossia ± atraso do desenvolvimento ± defeitos 
umbilicais ± doença cardíaca congênita 

PDX1 AR DMNP ± agenesia pancreática (esteatorreia) 

PTF1A 
AR DMNP ± agenesia pancreática (esteatorreia) ± 

hipoplasia/aplasia cerebelar ± disfunção respiratória 
central 

RFX6 AR DMNP ± atresia intestinal ± agenesia de vesícula biliar  

GLIS3 
AR DMNP ± hipotireoidismo congênito ± glaucoma ± 

fibrose hepática ± cistos renais 

continua  
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Tabela 1 -  Subtipos do diabetes neonatal de acordo com a etiologia 
molecular 

(conclusão) 

Gene Modo de herança Aspectos clínicos 

NEUROG3 AR DMNP ± enteropatia 

NEUROD1 
AR DMNP ± hipoplasia cerebelar ± acuidade visual 

diminuída ± surdez 

PAX6 AR DMNP ± micro-oftalmia ± malformações cerebrais 

HNF1B AD DMNT ± hipoplasia pancreática ± cistos renais 

GATA6 AD 
DMNP ± malformações cardíacas congênitas ± 
anormalidades biliares 

Anormalidades na função as células-β 

INS AR DMNP ou DMNT isolados 

GCK AR DMNP isolado 

SLC2A2  
AR Síndrome de Fanconi-Bickel: DMNP + 

hipergalactosemia + disfunção hepática 

SLC19A2 
AR Síndrome de Roger: DMNP + anemia megaloblástica 

responsiva à tiamina + surdez neurossensorial 

ABCC8 AD ou AR DMNT ou DMNP ± DEND 

KCNJ11 AD DMNT ou DMNP ± DEND 

Destruição das células-β 

EIF2AK3 
AR Síndrome de Wolcott-Rallison: DMNP ± displasia 

esquelética ± disfunção hepática recorrente 

IER3IP1 
AR DMNP + lisencefalia + microcefalia + encefalopatia 

epiléptica 

FOXP3 Ligado ao X, AR 
Síndrome IPEX: enteropatia autoimune, eczema, 
hipotireoidismo autoimune, aumento de IgE, 
anticorpos pancreáticos presentes 

INS AD DMNP isolado 

LRBA AR DMNP + síndrome proliferativa autoimune 

IL2RA 
AR DMNP + síndrome proliferativa autoimune, 

hipotireoidismo 

GATA4 AD 
DMNP + atraso do desenvolvimento + cardiopatia 
congênita 

HYMAI Variável (imprintig) 
DMNT + restrição de crescimento intrauterino, baixo 
ganho de peso 

NKX2-2 
AR DMNP + atraso do desenvolvimento, hipotonia, baixa 

estatura, disfagia, constipação, deficiência auditiva 
bilateral 

MNX-1 

AR DMNP + restrição de crescimento intrauterino, atraso 
do desenvolvimento, dificuldade de sucção e disfagia, 
bexiga neurogênica, deformidade em flexão dos 
membros inferiores, baixa estatura, hipoplasia 
pulmonar, hipoplasia renal, agenesia sacral, ânus 
imperfurado 

AR: autossômica recessiva; AD: autossômica dominante; DMNT: diabetes neonatal transitório; DMNP: 
diabetes neonatal permanente; DEND: do inglês- developmental delay (atraso do desenvolvimento), 
epilepsy (epilepsia) e neonatal diabetes (diabetes neonatal). 
Adaptado de (7)(20)(21)(22)(23)(24). 
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Figura 1 -  Representação esquemática da célula betapancreática e local 

de atuação dos diferentes genes causadores de diabetes mellitus neonatal. 

Retirada de (11) 

 

 

O diagnóstico molecular do DMN é fundamental para definir seu 

subtipo, determinando o tratamento mais adequado (25). Nos casos das 

mutações ativadoras dos KATP, por exemplo, até 90% dos pacientes 

respondem ao tratamento com altas doses de sulfonilureias, com suspensão 

da insulinoterapia, acarretando melhora do controle glicêmico e diminuição 
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dos episódios de hipoglicemia (7,10,14,25-28). Além disso, possibilita o 

aconselhamento genético, pois permite prever a recorrência em irmãos de 

casos índices, bem como em seus descendentes (25,29). 

 

1.3 Síndrome de Wolfram (SW) 

 

A SW caracteriza-se por diabetes diagnosticado até os 16 anos de 

idade, associado à atrofia do nervo óptico, podendo haver surdez 

neurossensorial, diabetes insipidus central, dilatações do trato urinário e 

sintomas neurológicos (10,30). Muitos pacientes têm o diagnóstico inicial de 

diabetes tipo 1, sendo que a perda de visão passa a ser associada à 

retinopatia diabética, já que se instala em média quatro anos após o 

diagnóstico do DM (30,31).  

 

1.3.1 Aspectos moleculares 

Noventa por cento dos pacientes são portadores de mutações 

recessivas no gene WFS1 (32). Esse gene codifica uma proteína 

transmembrana, wolframina, que participa de vias reguladoras da apoptose 

do retículo endoplasmático em células betapancreáticas e neurônios e 

possui papel fundamental na biossíntese de insulina (33). Está presente em 

diversos tecidos, com maiores taxas de expressão no cérebro, pâncreas e 

coração. Apesar de não se conhecer precisamente sua função, sabe-se que 

sua deficiência leva a estresse do retículo endoplasmático, com prejuízo na 

progressão do ciclo celular, afetando a homeostasia do cálcio, acarretando 

apoptose celular (33,34). Outra variação da doença foi descrita, causada por 

mutações no CISD2 (35), sem diabetes insipidus, na qual os pacientes 

desenvolvem doença ulcerosa péptica e diátese hemorrágica. 
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1.4 Lipodistrofias hereditárias 

 

As lipodistrofias hereditárias constituem um grupo raro e heterogêneo 

de síndromes caracterizadas pela perda completa ou parcial de tecido 

adiposo subcutâneo (36,37). Dentre esses grupos, de acordo com a 

extensão e, ou padrão da perda de gordura, foram divididas ainda em 

generalizadas ou parciais, levando a quatro subtipos maiores: lipodistrofia 

congênita generalizada (LCG), lipodistrofias congênitas adquiridas, 

lipodistrofias parciais adquiridas e lipodistrofias parciais familiares (LPF) (36). 

A classificação das lipodistrofias hereditárias de acordo com a etiologia 

molecular e padrão de perda de gordura encontra-se na tabela 2. O foco 

desse estudo serão as lipodistrofias hereditárias, por terem etiologia 

monogênica. Existem aproximadamente mil casos descritos no mundo, 

divididos entre formas parciais e generalizadas. Sua prevalência estimada é 

de 1 em 1.000.000 (36–39). 

  



Introdução          9 
 

  

Tabela 2 -  Classificação das lipodistrofias hereditárias de acordo com 
a etiologia molecular e o padrão de perda de gordura 

 

LCG: lipodistrofia congênita generalizada; LPF: lipodistrofia parcial familiar; AR: autossômica 

recessiva; AD: autossômica dominante; SC: subcutânea. 

Adaptada de (36) (86) 

 

 

  

Gene 
Modo de 
herança 

Aspectos clínicos 

Lipodistrofia Congênita Generalizada (LCG) 

AGPAT2 
BSCL2  

CAV1 

PTRF 

PCYT1A 

PPARG 

AR 
Ausência de quase todo o tecido adiposo desde o 
nascimento, aumento da musculatura, complicações 
metabólicas 

Síndromes progeroides 

LMNA 
ZMPSTE24 

SPRTN 

WRN 

BANF1 

AR 
Anomalias esqueléticas, perda de gordura SC parcial ou 
generalizada, complicações metabólicas variadas 

LMNA 

FBN1 

CAV1 

POLD1 

KCNJ6 

AD 
Anomalias esqueléticas, perda de gordura SC mais 
generalizada, falência renal prematura, aspecto 
progeroide 

Lidpodistrofia parcial familiar (LPF) 

LMNA 
PPARG  

AKT2 

PLIN1 

AD 
Perde de gordura SC nas extremidades, complicações 
metabólicas 

CIDEC 

LIPE 

PCYT1A 

AR Perda de gordura nos membros 

Síndrome SHORT 

PIK3R1 AD 
Perda variável de gordura SC , complicações 
metabólicas 
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1.4.1  Lipodistrofia congênita generalizada ou Síndrome de 

Berardinelli-Seip 

Clinicamente, a LCG caracteriza-se pela extrema redução de tecido 

adiposo desde o nascimento ou no primeiro ano de vida, associada à 

hipertrofia muscular e flebomegalia. São ainda achados da síndrome o 

aumento da velocidade de crescimento com aspecto corporal acromegálico, 

o avanço da idade óssea e do desenvolvimento dentário, a proeminência 

umbilical, a hepatoesplenomegalia e a cardiomegalia, além da hiperfagia na 

infância inicial. Os pacientes com LCG apresentam grave resistência 

insulínica (36,37,39–41). No sexo feminino, ovários policísticos, hirsutismo, 

clitoromegalia, irregularidade menstrual e/ou infertilidade podem fazer parte 

da síndrome (37,42). Ao longo dos anos, usualmente na puberdade tardia ou 

no início da idade adulta, os pacientes podem desenvolver DM com 

necessidade de altas doses de insulina (37,43). Alterações do metabolismo 

lipídico, como hipertrigliceridemia precoce, quilomicronemia, aumento dos 

ácidos graxos livres e baixos níveis de HDL são achados comuns (43,44). 

Consequentemente, os pacientes podem apresentar xantomas e não 

raramente desenvolver pancreatite aguda. Hepatomegalia por infiltração 

gordurosa no fígado pode ocorrer, podendo progredir para esteato-hepatite, 

cirrose e falência hepática como complicação tardia (37).  

As dosagens séricas de leptina são baixas, dada a pouca quantidade 

de tecido adiposo (43), sendo que seu nível relaciona-se negativamente com 

os distúrbios metabólicos (36,45–47). 

O diagnóstico diferencial da LCG deve ser feito com as lipodistrofias 

generalizadas adquiridas, síndromes progeroides atípicas, síndrome de 

Rabson-Mendenhall, síndrome de Donohue (mutações no INSR) e síndrome 

progeroide neonatal (39). É também diagnóstico diferencial da LCG a 

displasia mandibuloacral (mutações no LMNA e ZMPSTE24) (39,42).  
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1.4.1.1 Aspectos moleculares 

Em 1999, Garg et al. evidenciaram uma ligação entre LCG e o locus 

9q34 (48) e, em 2002, Agarwal et al. identificaram 11 mutações em 

homozigose ou heterozigose composta no gene AGPAT2, localizado nessa 

região (49). O AGPAT2 codifica uma proteína da família das 

aciltransferases: 1-acilglicerol-3-fosfato-0-aciltransferase-2, fundamental 

para a biossíntese de triacilglicerol e glicerofosfolipídeos (49). Outro locus foi 

identificado por Magré et al. em 2001, no cromossomo 11q13 (50). Os 

indivíduos afetados também eram homozigotos ou heterozigotos compostos 

para alterações no gene BSCL2. Esse gene codifica a proteína seipina, que 

exerce um papel na formação da vesícula lipídica e está envolvida na 

diferenciação dos adipócitos (51). 

Em 2008, Kim et al. descreveram mais uma mutação na etiologia da 

LCG em uma paciente pertencente a uma família brasileira consanguínea, 

homozigota para uma mutação no exon 2 do gene CAV1 (52). A caveolina-1 

(Cav-1) é uma proteína da membrana plasmática que é essencial para a 

formação da cavéola e atua como uma proteína conectora, organizando 

complexos macromoleculares na superfície celular para sua eficiente 

localização e sinalização intracelular. Ela se liga a ácidos graxos e os 

transloca para a vesícula lipídica (53,54). 

Em 2009, Hayashi et al. (55) identificaram uma mutação em 

homozigose no exon 2 do gene PTRF, que codifica a proteína cavina, 

envolvida na biogênese da cavéola  e regula a expressão das caveolinas 1 e 

3. 

Dentre os genes descritos, as mutações no AGPAT2 e BSCL2 

correspondem à maioria dos casos de LCG. Uma parcela dos casos não 

possui alteração molecular identificada (39).  
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1.4.2 Lipodistrofia parcial familiar 

A LPF caracteriza-se pela perda variável e progressiva de gordura em 

braços e pernas, resultando em aparência de hipertrofia muscular, com 

perda variável no abdome anterior e tórax (36,56,57). A perda de tecido 

adiposo inicia-se durante a infância, puberdade ou quando adulto jovem. 

Muitos pacientes, especialmente do sexo feminino, têm acúmulo de gordura 

em face, pescoço e região intra-abdominal, levando a uma aparência 

cushingoide. Os indivíduos não raramente são confundidos como portadores 

de síndrome metabólica e, ou DM 2, sendo necessário um exame clínico 

acurado e cuidadoso para que o diagnóstico de LPF possa ser considerado. 

No sexo masculino, esse reconhecimento se torna ainda mais difícil, pelo 

aspecto habitualmente mais musculoso dos homens e, muitas vezes, só é 

realizado após uma familiar do sexo feminino ter seu diagnóstico confirmado 

(57).  

Existem alguns métodos que permitem a avaliação clínica da 

composição corporal, entre eles as medidas antropométricas e exames de 

imagem. Dentre os exames de imagem, a tomografia computadorizada (TC) 

e a ressonância nuclear magnética (RNM) são os mais utilizados em 

trabalhos científicos para comparar a distribuição da gordura corporal 

(56,58–61). A densitometria por dupla emissão de raios-X (DXA) tem sido 

usada para quantificar a gordura corporal bem como sua distribuição em 

pacientes com LPF. Apesar de ainda não haver valores de corte, a DXA é 

um método diagnóstico preciso que pode contribuir significativamente para o 

diagnóstico clínico da LPF (62). A DXA apresenta algumas vantagens. Uma 

delas é a baixa radiação quando comparada à TC. Além disso, a DXA 

permite uma estimativa precisa da massa gordurosa, com uma margem de 

erro de 2% a 6%. É, assim, um método fácil, rápido, não invasivo e mais 

barato (63). Existem poucos estudos descrevendo o uso de DXA em 

pacientes com lipodistrofia, sendo que a maioria foi realizada em pacientes 

com lipodistrofia associada ao tratamento antirretrovitral (64,65). A relação 

de gordura tronco-pernas (trunk-to-leg fat mass ratio) ou FMR tem sido 

usada nesses casos. Até o momento, porém, não há valores de corte para o 
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diagnóstico de lipodistrofia relacionada ao HIV (66). Bonnet et al. estudaram 

162 homens infectados pelo HIV e 241 controles. FMR foi usado para 

distingui-los, com um valor de corte de 1.3 ± 0.2 (67). 

Em relação às lipodistrofias hereditárias, Valerio et al. avaliaram 5 

mulheres; 3 delas com LPF, 1 com lipodistrofia adquirida e outra com LCG. 

Foram encontradas diferenças marcantes nas pacientes com LPF, que 

apresentaram FMR acima do ponto de corte sugerido por Bonnet, com 

valores entre 2.38 a 1.8 (68). Em 2012, Valerio et al. estudaram 18 mulheres 

com LPF e 16 controles, com FMR de 1.86 ± 0.43 vs. controles 0.93 ± 0.10 

(p <0.001) e estabeleceram um ponto de corte FMR de 1.2 (59). A DXA 

permite também a avaliação da massa muscular. Ji et al. compararam 

pacientes com LPF com controles e encontraram aumento significativo do 

volume e massa no primeiro grupo (69). 

As LPF estão associadas a complicações metabólicas em diferentes 

graus e, em alguns casos, à miopatia, cardiomiopatia, distúrbios de 

condução e insuficiência cardíaca congestiva (37). 

As alterações metabólicas se manifestam cedo na fase adulta, 

podendo variar desde intolerância à glicose assintomática com dislipidemia 

leve até DM com acentuada resistência insulínica, dependendo do grau de 

perda de gordura (44). A maioria das mulheres afetadas mantém função 

reprodutiva, embora algumas desenvolvam hirsutismo e irregularidade 

menstrual sugestivas de síndrome dos ovários policísticos em idade 

precoce. Hipertrigliceridemia é um achado comum e pode ser grave, levando 

a episódios de pancreatite aguda. Por outro lado, a esteatose hepática e 

acantose nigricante podem ser menos expressivas clinicamente do que nas 

LCG (37).  

 

1.4.2.1 Aspectos moleculares 

As LFP são, em sua grande maioria, transmitidas de forma 

autossômica dominante. A partir de 1998 o locus da variante de Dunnigan foi 

identificado no cromossomo 1q21-22 (70), sendo identificada uma mutação 
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no LMNA que codifica a laminina do tipo A, um dos principais componentes 

da membrana nuclear (71–73). A abordagem de identificação por gene 

candidato levou à identificação de quatro outros genes em pacientes com 

LFP: PPARG, que codifica receptores ativados por proliferadores de 

peroxissoma gama (74), fator de transcrição envolvido na diferenciação dos 

adipócitos; AKT2, que codifica o homólogo do oncogene viral v-akt de 

timoma murino 2 (75); CIDEC, da família das proteínas indutoras de morte 

celular (76), e PLIN, que codifica a perilipina 1 (77), ambos envolvidos na 

manutenção da vesícula lipídica (44).  

A forma mais comum de LPF é a tipo 2 (Dunnigan), devido à mutação 

no gene LMNA, tendo 300 a 500 casos descritos (39), enquanto apenas 

aproximadamente 30 casos de LPF tipo 3, causada pela mutação no 

PPARG (78–81) foram relatados, com raros casos descritos de mutações no 

AKT2 (75), PLIN1 (77) e CIDEC (76). No entanto, há muitos pacientes com 

fenótipo sugestivo de LPF sem mutações nos principais genes descritos. 

No Brasil, Mory et al. descreveram a variabilidade fenotípica 

associada a mutações no LMNA ao estudar 21 pacientes com lipodistrofia, 

dos quais 12 foram classificados como LPF típica; 7, como quadros atípicos 

e 2, como lipodistrofia generalizada. Todos os casos típicos, 2 dos casos 

atípicos e 1 dos casos de acometimento generalizado tiveram mutações no 

LMNA identificadas (58). Monteiro et al. descreveram, também, um grupo de 

14 mulheres com características fenotípicas típicas de LPF do tipo 

Dunnigan, encontrando mutações no LMNA em todas (82). A Figura 2 ilustra 

o papel das principais proteínas envolvidas na formação da gota lipídica e, 

consequentemente, dos adipócitos.  
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Fonte: Retirada de (36). 

Figura 2 -  Representação da formação da gota lipídica (GL) nos 
adipócitos. A GL armazena triglicérides. Forma-se a partir de gotas menores 
no retículo endoplasmático, que se fundem para formar uma GL maior. 
Muitas proteínas participam de sua formação. A figura ilustra o papel das 
principais proteínas na formação da GL, entre elas caveolina, lâminas, 
AGPAT e seipina, que contribuem também para o estoque de lipídios nos 
adipócitos, levando a um adequado desenvolvimento. A caveolina forma a 
cavéola, que transloca o ácido graxo para a gota lipídica. O PTRF codifica a 
cavina, fator essencial na formação da cavéola. A proteína CIDEC e seipina 
participam da fusão das gotículas de lípides para formação de uma gota 
maior. Além disso, a seipina participa diferenciação dos adipócitos. A 
perlipina 1 é essencial para o armazenamento de gordura e lipólise 
hormônio-mediada. A AGPAT é uma enzima chave para a formação de 
triglicerídeos e fosfolipídeos. Finalmente, a lamina é uma proteína estrutural 
que compõe a lâmina nuclear 
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these mice also have marked islet hypertrophy (which is 

probably a compensatory phenomenon).80

In vitro studies reveal that AGPAT2 mRNA expres-

sion is increased by 30-fold during adipocyte differen-

tiation and that AGPAT2 enzymatic activity is required 

for tr i  acylglycerol accumulation in mature adipo-

cytes.91 The investigators of this study suggested that an 

AGPAT2-mediated metabolic pathway might be impor-

tant for adipocyte differentiation.91 In another study 

comparing adipogenesis in muscle-derived multipotent 

cells from patients with type 1 CGL and healthy individu-

als, AGPAT2 was shown to have a role in regulating early 

stages of adipogenesis by modulating the lipome, as it 

altered the normal activation of the phosphatidylinositol 

3-kinase/Akt and PPARγ pathways.92 In type 1 CGL, 

phosphatidylinositol synthesis might also be reduced. 

Phosphatidylinositol has an important role in the meta-

bolic actions of insulin such as glucose transport, especi-

ally in the adipose tissue (more so than in the liver or 

skeletal muscle).81

Type 2 CGL

Type 2 CGL, (OMIM #269700),93 is caused by muta-

tions in BSCL2.The BSCL2 gene, located on chromo-

some 11q13, encodes a 398 amino acid transmembrane 

protein called seipin.35,94 Seipin has a CAAX motif at the 

C-terminus and a glycosylation site, NVS, at amino acid 

positions 88–90.94 Seipin function is complex and differ-

ent mechanisms have been suggested regarding its role in 

lipid homeostasis. Seipin has been postulated to have an 

important role in lipid droplet assembly and in adipocyte 

differentiation.95 Furthermore, seipin is a transmembrane 

protein in the endoplasmic reticulum that concentrates at 

the junction with nascent lipid droplets and might, there-

fore, function in the fusion of lipid droplets (Figure 2).32,95 

Seipin might be a docking protein to facilitate traffick-

ing of lipids and/or proteins between the endoplasmic 

reticulum and the lipid droplet,95,96 and might also help 

to regulate lipid droplet biogenesis and adipogenesis.97,98 

Seipin binds phosphatidic acid phosphatase LPIN1 (also 

known as lipin-1) and can also interact with AGPAT2.99,100 

Consequently, this transmembrane protein might also be 

involved in phospholipids and triglyceride synthesis.101 

Indeed, mutated forms of seipin that are truncated are 

unable to bind lipin-1, whereas missense mutants were 

able to interact with this protein.100

Nearly three-quarters of the mutations in BSCL2 

reported in patients with type 2 CGL are null.35 However, 

approximately one-quarter have been missense muta-

tions. So far, no phenotypic differences have been 

reported between those with null and missense muta-

tions. All reported patients with CGL who are of Lebanese 

origin have a c.315_319delGTATC (p.Tyr106Cysfs*6) 

homozygous BSCL2 mutation.13 Type 2 CGL has also 

been reported in patients various ethnicities of including 

individuals originating from Europe, Mediterranean and 

Middle Eastern Arabs and Japanese.102

Patients with type 2 CGL have an almost total lack of 

body fat with both metabolically active and mechani-

cal adipose tissue being absent (Figure 1b,g,h, Table 1).90 

These patients have an increased prevalence of cardio-

myopathy and mild mental retardation,13,15 and have 

lower median serum levels of leptin (0.01 ng/ml) and 

adipo nectin (3.3 μg/ml) than healthy individuals (who 

had median serum levels of 4.6 ng/ml and 7.8 μg/ml for 
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Figure 2 | Lipid droplet formation in adipocytes. Lipid droplets are organelles that 

store triglycerides within the cell. They form as budding vesicles at the endoplasmic 

reticulum that fuse in adipocytes to form a single large lipid droplet. Many proteins, 

such as CIDEC, seipin and perilipin 1 are present on the lipid droplet membrane. 

CIDEC and seipin might be involved in the fusion of lipid droplets to form a larger 

droplet, whereas perilipin 1 is essential for lipid storage and hormone-mediated 

lipolysis. Caveolae are formed from lipid rafts on the cell surface, which include 

cholesterol, glycosphingolipids and caveolin 1. Endocytosis of caveolae forms 

caveolin vesicles that might directly merge with lipid droplets and translocate fatty 

acids to the lipid droplets. In the adipose tissue, triglyceride synthesis requires 

glycerol-3-phosphate as the initial substrate (classic pathway), whereas in the small 

intestine, triglyceride synthesis can occur via an alternative pathway using 

monoacylglycerol as the initial substrate. Acylation of glycerol-3-phosphate using 

FA-CoA at the sn-1 position is catalysed by GPAT, which results in the formation of 

1-acylglycerol-3 -phosphate or LPA. LPA is then acylated at the sn-2 position by 

AGPATs to yield phosphatidic acid. Removal of a phosphate group from phosphatidic 

acid by PAP produces DAG. Further acylation of DAG at the sn-3 position by DGAT 

finally produces triglyceride. In the alternative pathway, MAG is acylated to DAG by 

MGAT, which is then further converted to triglyceride. Abbreviations: AGPAT, 1-acyl-sn-

glycerol-3-phosphate acyltransferase;  CIDEC, cell death activator CIDE-3; CoA, 

coenzyme A; DAG, diacylglycerol; DGAT, diacylglycerol acyltransferase; FA-CoA, fatty 

acyl coenzyme A; GPAT, glycerol-3-phosphate acyltransferase; LPA, lysophosphatidic 

acid; MGAT, monoacylglycerol acyltransferase; P, phosphate; PA, phosphatidic acid; 

PAP, phosphatidic acid phosphatase; TG, triglyceride. Reproduced with permission 

from Endocrine Society © Garg, A. Lipodystrophies: genetic and acquired body fat 

disorders. J. Clin. Endocrinol. Metab. 96, 3313–3325 (2011).32 
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1.5 Diagnóstico genético do diabetes monogênico  

 

A confirmação do diagnóstico do diabetes monogênico é feita por 

exame genético-molecular (25,38). O exame molecular é fundamental 

porque, além de confirmar o diagnóstico, classifica o subtipo de diabetes e 

pode predizer o provável curso clínico. Muitos casos de diabetes 

monogênico são erroneamente diagnosticados como DM tipo 1 ou tipo 2. 

Uma peculiaridade seria no caso das LPF, em que o fenótipo é facilmente 

confundido com síndrome metabólica, principalmente no sexo masculino, 

pelo padrão androide de distribuição de gordura (37). Além disso, a detecção 

da alteração molecular é importante para aconselhamento genético e 

diagnóstico pré-natal das famílias afetadas, bem como na melhora do 

seguimento e plano terapêutico dos pacientes acometidos (10,25,38,83). 

Tradicionalmente, o diagnóstico molecular é direcionado pelo fenótipo 

e realizado pelo sequenciamento do gene suspeito pelo tradicional método 

de Sanger (84). No entanto, a análise genética não é realizada de forma 

rotineira, pois o sequenciamento por Sanger pode ser um processo oneroso 

e relativamente demorado. Este fato poderia justificar o baixo índice de 

investigação molecular e subdiagnósticos.  

O sequenciamento em larga escala (SLE) (85) mostra-se como 

possibilidade para tornar a análise genética mais custo efetiva na suspeita 

de diabetes monogênico, principalmente para identificar alterações em 

genes pouco estudados já associados a cada fenótipo, ampliando o espectro 

de alterações clínicas relacionadas a cada genótipo (39,86, 89). 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivos primários 

 

Desenvolver e implantar um painel customizado de sequenciamento 

em larga escala para o diagnóstico genético-molecular dos casos raros de 

diabetes monogênico.  

 

2.2 Objetivos secundários 

 

Estabelecer o diagnóstico genético de casos com suspeita clínica de 

diabetes monogênico. 

Correlacionar os achados moleculares às características clínicas dos 

pacientes avaliados, ampliando a correlação genótipo-fenótipo associada a 

cada mutação. 
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3 MÉTODOS 

 

 

3.1 Considerações éticas 

 

Este estudo foi conduzido de acordo com princípios éticos, seguindo 

as orientações contidas na declaração de Helsinki e pelos termos descritos 

pela Portaria 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Foi solicitada sua 

inclusão como subprojeto do protocolo de pesquisa “Determinação da Base 

Molecular de Pacientes Portadores de Diabetes Monogênico”, aprovado pela 

comissão de ética em pesquisa. O termo de consentimento livre e 

esclarecido, bem como o termo de assentimento, foram obtido de todos os 

pacientes maiores de 18 anos ou pais ou tutores, antes que os 

procedimentos de pesquisa fossem iniciados (Anexo 1).   

 

3.2 Casuística 

 

Foram estudados 42 pacientes com suspeita clínica de diabetes 

monogênico. Os pacientes foram selecionados do Ambulatório de 

Endocrinologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (HCFMUSP) e de outros serviços de 

Endocrinologia de hospitais colaboradores, que os encaminharam via 

preenchimento de formulário eletrônico disponível no site do Grupo de 

Diabetes Monogênico da Universidade de São Paulo (USP) (87). Em 

seguida, foram avaliados e, enquadrando-se nos critérios de inclusão, 

direcionados para a pesquisa. Os formulários eletrônicos estão disponíveis 

no Anexo 2. 

Foram realizadas seis corridas de SLE, correspondendo a 16 casos 

com suspeita clínica de DMN, 2 com SW e 24 com lipodistrofias hereditárias. 
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O número de pacientes inclusos, de acordo com o fenótipo, encontra-se na 

Figura 3. 

 

Figura 3 -  Número de pacientes inclusos no estudo, de acordo com o 
fenótipo 
 

 

3.3 Critérios de seleção  

 

3.3.1 Diabetes neonatal (7,10) 

• Diabetes associado a uma ou várias condições: 

• Diagnóstico < 6 meses 

• Diagnóstico entre 6 meses e 12 meses 

• com autoanticorpos relacionados ao DM negativo 

• Diagnóstico < 6 meses ou entre 6 meses e 12 meses e com 

características clínicas da síndrome IPEX: autoanticorpos 

relacionados ao DM positivo, sexo masculino, associado a 

diarreia crônica, eczema, tireoidite, nefropatia ou doenças 

hematológicas. 

 

N Total

42

Diabetes
Neonatal

16

Síndrome de
Wolfram

2

Lipodistrofias
Hereditárias

24
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3.3.2 Síndrome de Wolfram (30) 

• Diabetes com autoanticorpos relacionados ao DM negativo e  

• Atrofia óptica bilateral 

 

3.3.3 Lipodistrofias hereditárias (37) 

• Perda ou ausência de gordura subcutânea de um modo parcial ou 

generalizado  

ou 

• Perda de tecido subcutâneo, tipicamente ocorrendo durante ou 

após a puberdade, acometendo extremidades e, ou região glútea, 

poupando ou levando ao acúmulo de gordura na face, pescoço ou 

região intra-abdominal 

Critérios de exclusão: 

• antecedente de paniculite 

• uso de antirretrovirais 

 

 

3.4 Avaliação complementar 

 

Os probandos foram avaliados do ponto de vista clínico-laboratorial 

de acordo com o fenótipo. Em todos os casos, o diagnóstico de DM foi feito 

de acordo com as recomendações da ADA (4). 

Nos pacientes com DMN avaliou-se idade ao diagnóstico do DM, 

tratamento inicial e atual, presença de remissão e, ou recorrência do DM, 

presença de comorbidades, autoanticorpos (um ou mais dos seguintes: anti-

GAD, anti-IAA, anti-IA2 – radioimunoensaio) e tempo entre o diagnóstico e a 

dosagem do anticorpo.  
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Nos pacientes com lipodistrofia foram dosados triglicerídeos, 

colesterol total e frações (método colorimétrico enzimático) e leptina (método 

imunoensaioenzimático), além de realizado ultrassom abdominal. Em alguns 

casos foi possível a realização de DXA e, quando indicado, ecocardiograma. 

 

 

3.5 Estudo genético-molecular 

 

O SLE foi direcionado para regiões gênicas alvo, por meio de um 

painel elaborado por nosso Grupo de Diabetes Monogênico. O painel incluiu 

os seguintes genes:  

• 17 genes relacionados a DMN: 

• PTF1A, NEUROG3, RFX6, ZFP57, GLIS3, IER3IP1, GATA6, 

GATA4, EIF2AK3, SLC19A2, SLC2A2, CP, PLAGL1, HYMAI, 

PAX*6, NKX2-2* e MNX1*; 

• 7 genes relacionados a DMN e MODY:  

• GCK, PDX1, HNF1B, NEUROD1, INS, ABCC8, KCNJ11; 

• 7 genes relacionados a MODY: 

• HNF4A, HNF1A, KLF11, CEL, PAX4, BLK, APPL1*; 

• 1 gene relacionado a diabetes autoimune monogênico e a DMN 

• FOXP3; 

• 1 gene relacionado a diabetes autoimune monogênico   

•  STAT3 e AIRE*; 

• 2 genes relacionados à Síndrome de Wolfram 

•  WFS1 e CISD2; 

• 1 gene associado às síndromes de resistência insulínica  

• INSR; 
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• 11 genes relacionados a lipodistrofias  

• LCG 

• AGPAT2, BSCL2, CAV1, PTRF; 

• LPF 

• LMNA, PLIN1, ZMPSTE24, AKT2, CIDEC, TBC1D4, 

PPARG; 

• 3 genes de hipoglicemia hiperinsulinêmica familial 

• HADH, GLUD1 e SLC16A; 

• Genoma mitocondrial completo. 

*genes adicionados a partir da terceira corrida 

 

A escolha dos genes que compõem o painel foi feita de acordo com 

os dados de etiologia genética descritos na literatura. Como o painel está 

sendo utilizado para pesquisa de MODY em outro projeto, esses pacientes 

são sequenciados numa mesma corrida. Além disso, os genes relacionados 

à hipoglicemia hiperinsulinêmica familial foram incluídos como potenciais 

candidatos a novos casos de MODY e DMN. 

 

3.5.1 Extração do DNA genômico  

As amostras de DNA foram obtidas a partir de leucócitos de sangue 

periférico ou de células extraídas por swab da mucosa oral dos indivíduos 

incluídos na pesquisa. O DNA foi extraído de acordo com procedimento 

padronizado no Laboratório de Endocrinologia Molecular e Celular/ LIM25, 

Faculdade de Medicina da USP, São Paulo (88). A concentração do DNA 

extraído foi obtida por leitura em espectrofotômetro no comprimento de onda 

de 260 nm (1 unidade DO 260 = 50 μg/mL). A relação ideal entre as leituras 

em 260 nm e 280 nm para a caracterização da pureza do material é superior 

a 1,75. As amostras foram mantidas congeladas a – 20oC até seu uso. 
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3.5.2 Sequenciamento em larga escala 

O sequenciamento em larga escala foi realizado na plataforma MiSeq 

(Illumina, Inc., San Diego, CA 92122, United States). É apropriada para 

estudos que envolvem genômica humana pelas baixas taxas de erro. Além 

disso, é a tecnologia dominante na atualidade, suportada pelas principais 

ferramentas de bioinformática.  

O processo do sequenciamento envolve três etapas fundamentais: 

1. Confecção de bibliotecas de fragmentos de DNA. 

a. Foram obtidas a partir da fragmentação mecânica do DNA 

genômico (Covaris, Woburn, Massachusetts, USA).  

b. Estas bibliotecas são altamente enriquecidas em sequências 

provenientes das regiões codificadoras dos genes. Este 

enriquecimento é realizado por meio de diversas 

metodologias de captura, nas quais sondas biotiniladas (ou 

“iscas”) ligam-se por complementaridade às regiões gênicas 

de interesse, permitindo uma posterior “captura” destas 

regiões por beads magnéticos acoplados à estreptavidina. 

Posteriormente, estes fragmentos são recuperados e 

moléculas adaptadoras são acopladas em suas 

extremidades. Após cada etapa, os fragmentos de DNA são 

purificados. 

c. A quantidade e qualidade dos fragmentos de DNA de cada 

amostra foi avaliada, usando-se o Tape Station (Agilent 

Technologies).  

2. Amplificação clonal: os fragmentos de DNA ligados às moléculas 

adaptadoras são depositados em uma lâmina especial denominada 

flowcell, constituída por oito canaletas em cuja superfície 

encontram-se fixados de maneira paralela duas espécies de 

oligonucleotídeos, complementares às moléculas adaptadoras 

acopladas às extremidades dos fragmentos de DNA da biblioteca. 
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Após a ligação dos fragmentos a seus oligonucleotídeos 

complementares presentes na superfície da lâmina, cada molécula 

é amplificada várias vezes por meio de uma reação conhecida 

como PCR em ponte. Ao final, são gerados clusters (clones) de 

moléculas de DNA idênticas à molécula original, ligadas 

covalentemente à superfície da flowcell. 

3. Sequenciamento: após a amplificação clonal, as moléculas 

antisense são removidas enzimaticamente e o processo de 

sequenciamento é iniciado com o acoplamento de um primer 

especial. Em seguida, nucleotídeos modificados com terminadores 

reversíveis marcados com fluoróforos específicos para cada 

nucleotídeo são adicionados ao meio. A cada ciclo de incorporação 

são geradas imagens de toda a superfície da flowcell  por meio de 

um scanner de fluorescência em cada um dos comprimentos de 

onda (específico para cada fluoróforo). Os clusters presentes na 

superfície da flowcell são então identificados e mapeados. A 

sobreposição das imagens produzidas a cada ciclo de 

incorporação propicia a identificação da sequência de bases 

nucleotídicas de cada cluster de moléculas, ou seja, a sequência 

do fragmento que deu origem ao cluster. 

As etapas do sequenciamento descritas acima estão representadas 

na Figura 4. 
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Fonte: Retirada de (89) 

Figura 4 - Representação esquemática das etapas do sequenciamento em 
larga escala 
 

 

A abordagem de sequenciamento realizada teve como intuito obter 

métricas de, no mínimo, 20x de cobertura nas regiões codificadoras dos 

genes selecionados, número amplamente aceito na literatura para a 

avaliação de variantes germinativas (90). 

A soma dos fragmentos alvo dos genes de diabetes monogênico da 

primeira e segunda corrida é de 477 kb, mas a partir da terceira corrida é de 

487 kb, já que alguns genes foram adicionados. 
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3.5.3  Análise dos dados do sequenciamento em larga escala 

(Bioinformática) 

Os sequenciadores de nova geração geram um grande volume de 

dados, muitos não relacionados ao fenótipo (polimorfismos). Assim, é 

necessária a utilização de ferramentas de bioinformática altamente 

sofisticadas, a fim de que as poucas alterações genéticas de interesse sejam 

identificadas em meio a centenas ou milhares de alterações. Este processo 

é realizado por diversos programas de computador que funcionam em 

cadeia. 

Inicialmente, os dados brutos gerados pelo sequenciador (as 

sequências propriamente ditas) precisam ser mapeados e alinhados no 

genoma-referência. Em seguida, são listadas todas as alterações 

divergentes da sequência-referência (tipicamente, algumas centenas ou 

milhares de alterações, o que tornaria impossível a verificação manual de 

cada uma). É feito um processo automatizado de “filtragem” destas 

alterações, tipicamente por meio da comparação com informações com 

bancos de dados públicos ou, ainda, pelo emprego de algoritmos que 

predizem in silico o impacto funcional de determinadas variantes.  

A partir dos arquivos gerados no processo de sequenciamento de nova 

geração do DNA das amostras, a análise de bioinformática foi realizada nas 

seguintes etapas: 

[1]  checagem da consistência dos arquivos (cujo tamanho varia de 

dezenas a centenas de gigabytes) e cálculo de estatísticas básicas 

como número de sequências produzidas. Esta etapa utiliza 

programas padrão de cálculo de integridade como md5sum; 

[2]  alinhamento das sequências das amostras a uma sequência 

referência do genoma humano (hg19 UCSC ou b37 GRC/NCBI). 

Nesta etapa, a origem de cada fragmento do DNA da amostra é 

determinada. Será utilizado o programa BWA (http://bio-

bwa.sourceforge.net/); 
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[3]  recalibragem das sequências alinhadas. Como o alinhamento é 

feito sequência a sequência, individualmente, torna-se necessário 

recalibrar o alinhamento realizado na fase anterior, visto que, em 

algumas situações, diferentes sequências oriundas da mesma 

região cromossômica apresentam resultados ligeiramente 

diferentes de mapeamento (por exemplo, quando existem 

pequenas inserções, deleções ou repetições no genoma alvo). A 

recalibragem pode ser considerada um realinhamento, mas agora 

de forma contextualizada. Para tanto, é utilizada a ferramenta 

GATk (http://www.broadinstitute.org/gatk/); 

[4]  genotipagem. A partir do melhor alinhamento possível, é realizada 

a genotipagem da amostra, que consiste em determinar, com 

bases estatísticas, todos os alelos do genoma da amostra (as 

bases de cada par do cromossomo para uma dada posição). GATK 

também é utilizado para esta etapa. Esta ferramenta identifica 

SNPs e Indels;  

[5]  recalibragem da genotipagem. Na fase anterior, os genótipos são 

calculados, levando em conta apenas os dados disponíveis do 

alinhamento. Uma correção ou recalibragem deve ser realizada a 

fim de que outros parâmetros sejam considerados, principalmente 

populacionais. Sucintamente, nesta fase, falsos positivos são 

detectados e sinalizados a fim de que sejam descartados do 

processo. Novamente, módulos do GATK realizam esta tarefa para 

SNPs e Indels. CNVs identificados não são recalibrados e passam 

diretamente para a próxima etapa da análise; 

[6]  anotação e análise das variantes detectadas (Figura 5). 
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VCF: (variant call format) variantes detectadas; MAF (minor allele frequency): frequência 
alélica mínima  
 

Figura 5 -  Fluxo da filtragem utilizada para selecionar as variantes alélicas 
identificadas 
 
 

 

Esta etapa consiste em: 

(a)  anotação das variantes encontradas (com Annovar -

http://www.openbioinformatics.org/annovar/ - e SnpEff - 

http://snpeff.sourceforge.net/);  

(b)  as variantes alélicas encontradas foram avaliadas quanto às suas 

frequências na população normal, a partir de bancos de dados 

públicos que compreendem mais de 99% das variantes alélicas 

existentes em seres humanos (EXAC - 

http://exac.broadinstitute.org/; 1.000 Genomes - 

http://www.1000genomes.org/; NHLBI ESP (Exome sequencing 

project)- http://evs.gs.washington.edu/EVS/). Além disso, bancos 

nacionais também foram utilizados (http://abraom.ib.usp.br/).  

Variantes alélicas ausentes nestes bancos de dados também foram 

http://snpeff.sourceforge.net/
http://www.1000genomes.org/
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avaliadas em 150 indivíduos controles pertencentes a banco de 

controles estabelecidos anteriormente a este estudo. Este número 

de indivíduos, que corresponde a 300 alelos analisados, tem o 

poder estatístico de 95% de afastar uma frequência alélica maior 

que 1% para as variantes identificadas; 

(c)  foram, então, selecionadas as variantes em regiões codificadoras e 

± 5pb da região intrônica; 

(d)  foi estimado o efeito de cada variante, por exemplo, se neutro ou 

deletério na proteína sintetizada. Além da análise do tipo da 

variante, foram utilizados programas de predição in silico; 

(e)  finalmente, as variantes de interesse marcadas foram analisadas 

para os parâmetros presentes no algoritmo. 

Ferramentas de bioinformática específicas para cada uma destas 

alterações estão disponíveis em nosso serviço.   

A partir da seleção das variantes candidatas, foi realizada a 

confirmação por Sanger e segregação familiar. 

As variantes alélicas confirmadas foram, então, classificadas de acordo 

com os critérios da American College of Medical Genetics and Genomics 

(ACMG) (91). 

 

3.5.4 Utilização de ferramenta para detecção de deleções 

Uma limitação do algoritmo descrito acima é a baixa detecção de 

grandes deleções ou duplicações (CNV: copy number variation). Entretanto, 

uma ferramenta denominada CONTRA (Copy Number Targeted 

Resequencing Analysis – Análise de número de cópias sequenciadas) -  

http://contra-cnv.sourceforge.net - permite sua detecção, baseada em razões 

logarítmicas que inferem o ganho ou perda de número de cópias para cada 

região. 

 

http://contra-cnv.sourceforge.net/
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3.5.5 Confirmação visual das variantes alélicas selecionadas  

O software Integrative Genomics Viewer (IGV) - 

http://software.broadinstitute.org/software/igv/ - permite a visualização das 

variantes selecionadas. Assim, foi possível descartar as variantes chamadas 

erroneamente durante a genotipagem. Além disso, sua utilização permite 

identificar deleções não detectadas pelas etapas de bioinformática. 

 

3.5.6 Sequenciamento automático tradicional (Sanger) 

As alterações identificadas foram confirmadas por sequenciamento 

pela técnica de Sanger, bem como a segregação familiar (84). Em resumo, o 

DNA genômico foi utilizado como substrato para amplificação da região 

codificadora dos genes associados, utilizando primers flanqueando a região 

alvo, que é amplificada por reação em cadeia da polimerase (PCR). Todas 

as amplificações foram acompanhadas de um controle negativo. Os 

produtos amplificados foram submetidos a uma purificação enzimática com a 

enzima ExoSAP-IT, conforme a recomendação do fabricante. A reação de 

sequenciamento foi realizada utilizando o kit ABI Prism BigDye Terminator 

Cycle Sequencing Ready Reaction Kit 3.1 (Applied Biosystems, Foster City, 

CA, EUA). Os produtos desta reação foram submetidos a uma eletroforese 

capilar no sequenciador automático ABI Prism 3130XL Genetic Analyzer 

(Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA). A leitura dos eletroferogramas 

foi realizada pelo programa Sequencher 4.10.1 (GeneCodes Corporation, 

Ann Arbor, EUA).  

 

3.5.7 Análise da patogenicidade das variantes alélicas candidatas 

As variantes alélicas selecionadas de acordo com a descrição anterior 

foram classificadas quanto a seu grau de patogenicidade, conforme as 

recomendações da ACMG, considerando (91): 

[1]  Frequência alélica em bancos de dados genômicos populacionais, em 

especial dados obtidos das seguintes fontes: 

http://software.broadinstitute.org/software/igv/
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− GnomAD (Genome Aggregation Database), uma coalisão 

internacional que reúne dados de SLE de vários estudos e bancos 

populacionais como 1000 Genomes; NHLBI ESP; ExAC (Exome 

Aggregation Consortium); o conjunto de dados genômicos fornecidos 

no website http://gnomad.broadinstitute.org/ abrange mais de 120.000 

sequências de exomas e mais de 15.000 sequências de análises 

completas do genoma de indivíduos não relacionados, sequenciados 

como parte de vários estudos específicos de algumas doenças e 

estudos genéticos populacionais.  

− ABraOM (Arquivo Brasileiro Online de Mutações): banco de dados 

exômicos da população brasileira, disponível no website 

http://abraom.ib.usp.br/; reúne dados obtidos a partir de exomas de 

609 indivíduos idosos (1218 alelos), em colaboração no estudo SABE 

(http://www.fsp.usp.br/sabe/) com o Centro de Estudos do Genoma 

Humano do Instituto de Biociências da USP; funciona como banco de 

controles locais da variabilidade genética brasileira.  

[2]  Segregação familiar: 

 Para auxiliar a interpretação dos dados de cossegregação familiar, um 

método matemático (92) foi adicionado às diretrizes da ACMG. O modelo 

proposto permite uma análise quantitativa dos dados de cossegregação 

(expressando a probabilidade de ocorrer segregação se a variante não for 

patogênica, ou seja, informando a chance de a variante observada ocorrer 

ao acaso ao invés de acontecer pela transmissão da alteração alélica 

associada à herdabilidade da doença). 

[3]  Dados preditivos: 

a) Tipo de variante: certos tipos alteram frequentemente a função do 

gene (null variants) - nonsense, frameshift, variantes em sítios 

canônicos de splice (± 1-2 pb), códon de iniciação, deleção de um ou 

vários exons. 

b)  Predição in silico: evidências computacionais de efeito deletério no 

gene ou no produto gênico (como conservação do aminoácido 

http://gnomad.broadinstitute.org/
http://abraom.ib.usp.br/
http://www.fsp.usp.br/sabe/
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afetado entre espécies; localização da alteração na sequência da 

proteína e seu impacto funcional, consequência bioquímica da 

substituição do aminoácido). 

[4]  Estudos funcionais in vitro ou in vivo (descrições na literatura que 

apoiem um efeito deletério sobre o gene ou sobre o produto gênico). 

Considerando os critérios acima avaliados, a ACMG recomenda a 

atribuição de códigos que resultem na classificação das variantes em cinco 

categorias: patogênica; provavelmente patogênica; significado incerto; 

provavelmente benigna e benigna (91) (93). 
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4 RESULTADOS 

 

 

4.1 Características clínico-laboratoriais dos probandos 

 

4.1.1 Diabetes neonatal  

Foram selecionados 16 pacientes, dos quais metade são do sexo 

feminino. A mediana de idade ao diagnóstico de DMN foi de 5,5 meses de 

vida (do nascimento a 12 meses de vida). A mediana de idade atual é de 19 

anos. Quatro dos 16 pacientes apresentaram DMNT, enquanto 12/16, 

DNMP. Todos os probandos com DMNP estão em insulinoterapia, um deles 

em transição para sulfonilureia após o resultado genético. Apenas 2/16 

pacientes apresentaram anticorpos relacionados ao DM positivo, com 

suspeita clínica de Síndrome IPEX (do inglês: immune dysregulation, 

polyendocrinopathy, enteropathy, X-linked syndrome). Dois probandos 

tiveram os autoanticorpos relacionados ao DM aferidos ao diagnóstico (com 

resultado negativo). A mediana de tempo entre o diagnóstico e a dosagem 

dos anticorpos foi de 14,5 anos (ao diagnóstico – 48 anos). As 

características clínico-laboratoriais dos probandos estão descritas na  

Tabela 3. 

 

4.1.2 Síndrome de Wolfram 

Foram estudados dois casos de pacientes com suspeita clínica de 

SW, do sexo feminino. A idade atual das pacientes é de 20 anos e 24 anos. 

Ambas apresentaram DM na primeira década de vida (aos 4 anos e 5 anos), 

além de surdez neurossensorial e déficit visual por atrofia do nervo óptico. 

As características clínico-laboratoriais estão descritas na Tabela 4. 
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4.1.3 Lipodistrofias hereditárias 

4.1.3.1 Lipodistrofia congênita generalizada 

Foram estudados 11 pacientes com suspeita clínica de LCG, apenas 

1 do sexo masculino. A mediana de idade atual foi de 14 anos (1,2 a 42). 

Todos apresentavam perda generalizada de tecido adiposo subcutânea no 

primeiro ano de vida, além de hipertrofia muscular. P164, P781 e P1677 

apresentavam, ainda, perda de gordura na palma das mãos e planta dos 

pés, que estavam preservadas nos outros casos. Sete dos 11 casos (7/11) 

eram de famílias consanguíneas, sendo que na P764 não foi possível 

identificar a consanguinidade, pois é adotiva. 

Oito dos 11 (8/11) probandos apresentaram DM com uma mediana de 

idade de aparecimento de 15 anos (4 a 24).  Cinco dos oito (5/8) pacientes 

com DM estavam em uso de insulina, quatro deles com doses altas. Todos 

possuíam hipertrigliceridemia. Apenas 3/11 não apresentaram alterações 

hepáticas ao USG. Três (3/11) tinham cardiomiopatia. Todos os pacientes 

em que a leptina foi dosada apresentaram hipoleptinemia. A DXA foi 

realizada em dois pacientes, P78 e P781, com porcentagem de gordura 

corporal total de 11,7% e 10,4%. As imagens encontram-se na Figura 6. As 

características clínicas das pacientes com suspeita clínica de LCG estão 

descritas na Tabela 5. 
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Figura 6 - Imagens da densitometria de corpo inteiro de pacientes com 
lipodistrofia congênita generalizada. A: P781; B: P78; C: controle. Nessa 
janela é possível a avaliação de gordura, representada pela cor amarela. 
Nota-se a presença de gordura uniformemente distribuída no controle, 
enquanto nos probandos P781 e P78 está ausente 

 

  

A B 

C 
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4.1.3.2 Lipodistrofia parcial familiar 

Foram estudados 13 pacientes com suspeita clínica de LPF. A 

mediana de idade atual foi de 48 anos (15 a 59). Onze dos 13 (11/13) 

probandos apresentaram DM, com uma mediana de idade de aparecimento 

de 37 anos (12 a 50). Seis dos pacientes com DM (6/13) estão em 

insulinoterapia. Apenas 1 paciente não possuía dislipidemia. Das pacientes 

cuja leptina foi dosada, apenas uma (P1797) apresentou resultado abaixo do 

valor de referência. As probandas P1850 e P1797 realizaram densitometria 

de corpo inteiro, com FMR de 1,80 e 1,40, respectivamente. As imagens 

encontram-se na Figura 7. As características clínicas das pacientes com 

fenótipo de LPF estão descritas na Tabela 6.  
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Figura 7 -  Imagens da densitometria de corpo inteiro de pacientes com 
lipodistrofia parcial familiar. A: P1797; B: P1850; C: controle. Nessa janela é 
possível a avaliação de gordura, representada pela cor amarela. Nota-se a 
presença de gordura uniformemente distribuída no controle, enquanto nos 
probandos P1797 e P1850 há diminuição nos membros inferiores 

 

 

A B 

C 
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Tabela 3 - Características clínico-laboratoriais dos probandos com suspeita de diabetes neonatal 

DMN: diabetes neonatal; P: probandos. a: anos; m:meses; I: insulinoterapia; ADO: antidiabético oral; DM: diabetes mellitus; Ac: pelo menos um anticorpo relacionado 
ao DM; ND: não disponível; dg: diagnóstico; NR: não realizado; Sd.: síndrome 
*Falecidos 

  

P Sexo 
Idade 

atual (a) 
Idade ao diagnóstico do DM (m) 

Tratamento 

inicial 

Tratamento 

atual 

Tempo 
para 

remissão 
do DM (m) 

Recorrência 
do DM/ 

tempo para 
recorrência 

(m) 

Comorbidades 
Ac relacionados 

ao DM 

Tempo de 

dosagem dos 

Ac após o dg (a) 

P351 M 27,6* 0,9 I I NA NA 
Infecções de repetição/ Diarreia  

Lesões de pele (na infância) 
Positivo 22 

P627 F 12* 0,3 I I NA NA Sd. West/ Déficit cognitivo ND ND 

P1166 F 42,4 0,1 ADO I NA NA Obesidade NR NR 

P1234 F 26,2 11 I I NA NA Ausente Negativo 18 

P1484 F 45,6 8 Nenhum I NA NA Hipotireoidismo/HAS/ DLP Negativo 41 

P90 M 54,5 12 I I NA NA HAS/ DLP/ Epilepsia Negativo 48 

P1779 M 1,5 1 I I NA NA Baixa estatura Negativo 0 

P1840 F 30 12 I I NA NA Ausente Negativo 16 

P1854 M 1,4 3 I I NA NA Ausentes Negativo 0 

P1865 F 2,2 9 I I NA NA Ausentes Negativo  

P1884 F 7,3 7 I I NA NA Ausente Negativo 5 

P1894 M 26 4 I Nenhum 4 Não 

Sd. Ehler-Danlos tipo VII 

Litíase Renal/ Cisto renal único 

Malformações ureterais 

Déficit cognitivo 

NR 18,5 

P1912 F 7,9 12 I Nenhum  48 Não Epilepsia Indeterminado 6 

P1932 M 7 10 Nenhum ADO  Sim/ 9 

Estrabismo/Miopia 

Dentes de Hutchinson 

Eritema Idiopático 

Negativo 4 

P1959 M 4 0,2 I Dieta 7 Não Ausentes Negativos 0 

P2161 M 46 0 I I NA NA HAS/ Alopécia/ Neoplasia gástrica benigna Positivo 43 
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Tabela 4 - Características clínico-laboratoriais dos probandos com suspeita de Síndrome de Wolfram 

P: probandos. a: anos; m:meses; I: insulinoterapia; DM: diabetes mellitus 

  

P Sexo 
Idade 
atual (a) 

Idade ao 
diagnóstico do 
DM (a) 

Tratamento 
inicial 

Tratamento 
atual 

Comorbidades 
Variação de HbA1C 

(%) 
Peptídeo 

C 

P769 F 24 5 I I 
Diabetes insipidus aos 7 a 

Déficit visual com atrofia do NO aos 7 anos 
7,1 – 12,7 < 0,3 

P1703 F 20 4 I I 

Surdez neurossensorial aos 8 anos 

Déficit visual com atrofia do NO aos 10 anos 

Diabetes  insipidus  aos 19 a 

Dilatação ureteral l e hidronefrose bilaterais aos 
19 anos 

7,7 – 8,5 < 0,3 
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Tabela 5 - Características clínico-laboratoriais dos probandos com suspeita de lipodistrofia congênita generalizada 

LCG: lipodistrofia congênita generalizada; P: probandos; ND: não disponível (paciente adotada); a: anos; TG: triglicérides; CT: colesterol total; ECO: ecocardiograma; +: presente; -: 
ausente; DM: diabetes mellitus; DTDI: dose total diária de insulina; ADO: antidiabético oral; NA: não aplicável; NR: não realizado CM: cardiomiopatia; HCVE: hipertrofia concêntrica do 
ventrículo esquerdo; HS: hipertrofia septal  1valores mais elevados 2descrito na literatura como 669insA (AF 05149)   
*Falecida 

 

  

P Sexo 
Idade 
atual 
(a) 

Consanguinidade 
TG 
(mg/dL)1 

CT 
(mg/dL) 

HDL 
(mg/dL) 

Leptina 
(μg/L) 

Esteatose 
hepática/ 

Hepatomegalia 

ECO DM 
Idade ao 
diagnóstico 
do DM (a) 

DTDI 
(UI/kg/dia) 

P78 F 24.2 + 11828 1156 92 <0,78 +/+ Normal + 15 2.1 

P764 F 5.5 ND 427 162 21 <0,78 -/- Normal - NA NA 

P1332 F 27.5 + 3625 644 55 <0,78 -/+ Normal + 13 2.8 

P1559 F 42* ND 796 188 38 1,2 +/+ ND + 24 ND 

P1686 F 11 - 1686 165 28 NR +/- NR + 9 
Não está em 
uso - ADO 

P1753 F 39.8 + 1959 265 22 <0,78 +/+ CHLV + 15 6.8 

P164 F 16.0 + 979 191 28 <0,78 -/+ CM + 4 
Não está em 
uso - ADO 

P781 F 35.3 + 3024 444 42 <0,78 +/+ 
CHLV + 

SH 
+ 18 2.0 

P1677 F 6.0 + 2501 240 NA NR -/- Normal - NA NA 

P2267 M 17 - 61 122 45 NR -/- NR + NA 0,55 

P2306 F 1,2 + 1086 171 8 NR +/+ Normal - NA NA 
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Tabela 6 - Características clínico-laboratoriais dos probandos com suspeita clínica de lipodistrofia parcial familiar 

P Sexo 
Idade 
atual 

(a) 

Perda de 
gordura 

Locais de 
acúmulo de 

gordura 

Idade de início da 
perda de gordura 

 
TG1 

(mg/dL) 
Leptina 
(ng/L) 

Esteatose 
hepática/ 

Hepatomegalia 
DM 

Idade ao 
diagnóstico 
do DM (a) 

T 

P1420 F 58,5 
Tronco, tórax e 
extremidades 

Face e pescoço 2°. década de vida  262  15,9 +/- + 50 ADO + I 

P1574 F 54,5 Extremidades  Ausente ND  257 NR +/- + 37 ADO + I 

P1624 F 32,6 Extremidades  
Face e pescoço, 
abdominal 

2ª. década de vida  297  8,7 -/- + 27 ADO + I 

P1679 F 34 
Tronco e tórax 
Extremidades  

Face e pescoço 2ª. década de vida  890 NR +/- + 27 ADO 

P1680 M 18 
Extremidades 
inferiores 

Face e pescoço, 
abdominal 

1ª. década de vida  224 NR +/+ + 12 ADO 

P1681 F 58 
Extremidades 
inferiores 

Face e pescoço, 
abdominal 

2ª. década de vida  333 NR +/- + 37 ADO + I 

P1682 F 48 

Extremidades 
superiores, 
Extremidades 
inferiores 

Face e pescoço, 
abdominal 

2ª. década de vida  519 NR +/- + 43 ADO 

P1683 F 15 Extremidades  Face e pescoço 2ª. década de vida  126 NR -/- - NA NA 

P1684 F 54 

Extremidades 
superiores, 
Extremidades 
inferiores 

Face e pescoço, 
abdominal 

3ª. década de vida  360 NR +/- + 33 ADO + I 

P1687 F 54 
Extremidades 
inferiores 

Abdominal Após os 30 anos  4876 NR +/- + 42 ADO 

P1797 F 48 Extremidades  
Face e pescoço, 
abdominal 

2 ª. década de vida  221  2,1 +/+ + 47 ADO 

P1850 F 31 Extremidades 
Face e pescoço, 
abdominal 

2 ª. década de vida  470 NR  - NA NA 

P1926 M 59 Extremidades Face e pescoço ND  912 NR +/+ + ND I 

LPF: lipodistrofia parcial familiar; P: probandos; ND: não disponível; a: anos; TG: triglicérides;+: presente; -: ausente; DM: diabetesmellitus; T: tratamento; ADO: antidiabético oral; I: insulina; 
NA: não aplicável;; NR: não realizado 1valores mais elevados  
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4.2 Sequenciamento em larga escala 

 

4.2.1 Métricas das corridas 

A média da cobertura vertical das corridas variou de 49 x a 176 x, com 

99% a 100% de cobertura das regiões codificadoras. A porcentagem de 

bases-alvo com, pelo menos, dez leituras foi de 95,5% a 100%. Os dados 

relacionados às métricas encontram-se no Anexo 4. 

 

4.2.2 Variantes alélicas detectadas pelo painel  

Dos 42 casos com suspeita clínica de diabetes monogênico raro, 

foram encontradas variantes alélicas candidatas em 23 (Figura 8). Os 

heredogramas dos probandos em que foram identificadas mutações 

encontram-se na Figura 9. 

 

Figura 8 -  Fluxograma dos casos analisados, demonstrando o número de 
variantes alélicas encontradas de acordo com cada fenótipo 
  

N Total

42

Diabetes Neonatal

16

Variantes encontradas: 
FOXP3, KCNJ11, ABCC8 e 

ZFP57

6

Síndrome de Wolfram

2

Variantes encontradas: 
WFS1

2

Lipodistrofias 
Hereditárias

24

Variantes encontradas: 
AGPAT2, BSCL2, LMNA, 

AKT2 e PPARG

15
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Figura 9 A 

 
 
 
Figura 9 B 

 

continua 
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Figura 9 C 

 

N: alelo selvagem; M: alelo mutante; M/M’: heterozigoto composto 

Figura 9 -  Heredogramas das famílias de probandos com suspeita de 
diabetes monogênico raros em que foram encontradas variantes alélicas 
candidatas. A: Heredogramas dos casos de diabetes neonatal. B: 
Heredogramas dos casos de Síndrome de Wolfram. C: Heredogramas dos 
casos de lipodistrofias hereditárias. As setas representam os probando; o 
quadrado representa o sexo masculino e, o círculo, o sexo feminino. Os 
símbolos preenchidos em preto representam os indivíduos com fenótipo dos 
respectivos tipos de diabetes monogênico; o símbolo chamuscado 
representa um fenótipo mais leve de lipodistrofia; o símbolo com pontos o 
fenótipo de diabetes tipo 2 
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As variantes candidatas identificadas estão relacionadas na Tabela 7. 

Todos os transcritos referência relacionados aos genes estudados 

encontram-se no Anexo 3.  

 

4.2.2.1 Diabetes neonatal 

Seis de 16 pacientes com suspeita de DMN apresentaram variantes 

candidatas em genes compatíveis com o fenótipo. O resultado genético dos 

casos com suspeita clínica de DMN encontra-se na tabela 8. 

O probando 351, com quadro clínico compatível com a Síndrome 

IPEX, apresentou uma variante missense no exon 12 do gene FOXP3 

(c.1190G>A / p.Arg397Gln) em hemizigose, já descrita em 2010 (94), 

classificada como patogênica. 

Três probandos apresentaram variantes missense em heterozigose 

no gene ABCC8 (c.4326G>C / p.Glu1442Asp; c.145A>T / p.Ile49Phe; 

c.970G>A / p.Val324Met). Duas foram classificadas como tendo significado 

incerto e uma como patogênica. Houve um caso de variante missense no 

KCNJ11 (c.497G>A / p.Cys166Tyr), considerada patogênica. 

O probando 1984, com fenótipo de DMNT, déficit cognitivo e 

malformações ureterais, apresentou uma variante missense em homozigose 

no ZFP57 (c.112C>T / p.Arg38Trp), não descrita na literatura, classificada 

como significado incerto.  

 

4.2.2.2 Síndrome de Wolfram 

Ambos os casos analisados apresentaram variantes candidatas 

compatíveis com o fenótipo (Tabela 8).  

 Foram encontradas três variantes nas duas pacientes, que as 

apresentaram em heterozigose composta: uma missense, uma nonsense e 

uma frameshift (c.1145T>C / p.Leu382Pro; c.1941C>A / p.Cys647*; 

c.1228_1231del / p.Val412SerfsX29). Todas foram descritas na literatura, 
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também em heterozigose composta, associadas a casos típicos de SW (95) 

(96) (97). 

 

4.2.2.3 Lipodistrofias hereditárias  

Vinte e quatro pacientes com suspeita clínica de lipodistrofia 

hereditária foram estudados, dos quais 15 apresentaram alterações em 

genes candidatos (tabela 9).  

 

4.2.2.3.1 Lipodistrofia congênita generalizada 

Das 10 variantes candidatas encontradas nos 11 casos com suspeita 

clínica de LCG (Tabela 4), 3 foram no AGPAT2. Foram localizadas variantes 

nonsense (c.646A>T / p.Lys216*), alteração no sítio de splicing (c.589-2A>G 

/ p.Gln196fs * 228) e uma grande deleção (c.366_588+534del / 

p.Gly106fs*188) (Figura 10). Todas foram previamente relatadas (49,98). De 

acordo com os critérios da ACMG, são classificadas como patogênicas.  
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Figura 10 -  Deleção do exon 3 e parte do exon 4 do AGPAT2. a) Gráfico 
do CONTRA– razão logarítmico versus posição genômica mostrando a 
deleção (seta). b) Imagem da deleção no IGV, comparando o probando 
P1332 e controle 

 

P1332 

Controle 
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Em 4 desses pacientes, identificaram-se variantes no gene BSCL2, 

que resultaram em codón de parada prematuro. Uma nonsense (c.412C>T / 

p.Arg138 *), duas frameshift indel (c.192_193delCCinsGGA / p.Ser64Argfs * 

12 e c.222_223del / p.Cys74fs), uma duplicação da adenina levando a uma 

frameshift (c.325dupA / P.Thr109Asnfs * 5) e uma alteração em sítio de 

splicing (IVS2 c.213 -11A>G /g.7286A>G). Apenas uma não foi descrita na 

literatura (50,99). Todas foram classificadas como patogênicas. 

Duas probandas com suspeita de LCG apresentaram variantes no 

LMNA (c.29C>T / p.Ter10Ile e c.1744C>T / p.Arg582Cys), descritas 

previamente (58,100). 

 

4.2.2.3.2 Lipodistrofia parcial familiar 

Dos 13 probandos com suspeita clínica de LPF, 4 apresentaram 

variantes em genes candidatos compatíveis com o fenótipo (tabela 10). 

Foram encontradas variantes missense nos genes LMNA, AKT2 e 

PPARG. Uma variante encontrada no LMNA e outra no AKT2 não foram 

previamente descritas e, de acordo com os critérios do ACMG, são 

classificadas como tendo significado incerto.  Por outro lado, a variante no 

PPARG relatada previamente em uma família, foi classificada como 

provavelmente patogênica. A filha da probanda P1797, portadora da 

mutação no PPARG, também com fenótipo de LPF, apresentou a mesma 

variante. 

A probanda 1559, com quadro de perda generalizada de gordura 

desde o nascimento, apresentou uma variante no LMNA (p.Arg582Cys) em 

homozigose. Na segregação familiar, evidenciou-se que as duas filhas, 

ambas com quadro de LPF, também são homozigotas para a variante, 

sendo que apresentam grave perda parcial de gordura com início mais tardio 

que a da mãe. O marido da probanda e pai das meninas (casamento 

consanguíneo), aparentemente sem aspecto físico de perda de gordura, 

bem como sem distúrbios metabólicos, apresentou a variante em 

heterozigose. A avaliação física possui distribuição normal da gordura 
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corporal sem distúrbios metabólicos, porém foi realizada ressonância nuclear 

magnética que evidenciou perda parcial de gordura subcutânea (101). 

 

Tabela 7 -  Variantes alélicas candidatas encontradas no SLE de pacientes 
com suspeita clínica de diabetes monogênico 

 

DMN: diabetes neonatal; SW: Síndrome de Wolfram; LCG: lipodistrofia congênita generalizada; LPF: 
lipodistrofia parcial familiar; HEM: hemizigose; HET: heterozigose; HO: homozigose; HETC: 
heterozigose composta; P: patogênica; PP: provavelmente patogênica; VSI: variante de significado 
incerto. ND: não descrita. Em negrito as variantes não descritas previamente. 

Probando(s) Gene Variante Alteração proteica Estado 
Classifi-
cação 
ACMG 

Refe-
rências 

Diabetes neonatal 

P351 FOXP3 c.1190G>A  p.Arg397Gl HEM P (94) 

P627 KCNJ11 c.497G>A p.Cys166Tyr HET P (102) 

P1234 ABCC8 c.4326G>C  / p.Glu1442Asp HET VSI ND 

P1854 ABCC8 c.145A>T  p.Ile49Phe HET PP (103) 

P1959 ABCC8 c.970G>A p.Val324Met HET PP (104) 

P1894 ZFP57 c.112C>T p.Arg38Trp HO VSI ND 

Síndrome de Wolfram 

P769  WFS1 c.1145T>C p.Leu382Pro HETC P (95) 

 WFS1 c.1228_1231del  Val412SerfsX29 HETC P (96) 

P1703 WFS1 c.1228_1231del  Val412SerfsX29 HETC P (96) 

 WFS1 c.1941C>A  p.Cys647Ter HETC P (95) 

Lipodistrofias hereditárias 

P78 AGPAT2 c.646A> T  p.Lys216* HO P (98) 

P1332 AGPAT2 c.589-2A> G p.Gln196fs * 228 HO P (49) 

P764,  
P1753 e  
P2267 

AGPAT2 
c.366_588+534
del 

p.Gly106fs*188 HO P (49) 

P164 BSCL2 c.412C> T p.Arg138* HO P (50) 

P781 BSCL2 
c.192_193delC
CinsGGA 

p.Ser64Argfs *12 HO P (50) 

P1677 BSCL2 c.325dupA p.Thr109Asnfs *5 HO P (50) 

P2306 BSCL2 c.222_223del p.Cys74fs HETC P ND 

P2306 BSCL2 c.213-11A>G  g.7286A>G HETC  P (99) 

P1559  LMNA c.1744C>T p.Arg582Cys 
HO e  

HETC 
P (58) 

P1679 LMNA c.23G>A  p.Arg8His HETC VSI ND 

 LMNA c.1744C>T p.Arg582Cys HETC P (58) 

P1683 LMNA c.1396A>G p.Asn466Asp 
HET/ 
Digênica 

P (58) 

 AKT2 c.782C>T p.Ser261Leu 
HET/ 
Digênica 

SI ND 

P1686 LMNA c.29C>T p.Ter10Ile HET P (100) 

P1797 PPARG c.952G>A p.Val318Met HET P (105) 

P1850 LMNA c.1444C>T  p.R482W HET PP (71) 
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Tabela 8 – Características clínico-laboratoriais e diagnóstico genético dos probandos com suspeita clínica de diabetes 
neonatal 

DMN: diabetes neonatal; P: probandos. a: anos; m:meses; I: insulinoterapia; ADO: antidiabético oral; DM: diabetes mellitus; Ac: pelo menos um anticorpo relacionado ao DM; ND: não 
disponível; dg: diagnóstico; NR: não realizado; Sd.: síndrome; ND: não descrita. Em negrito as variantes não descritas previamente. 
*Falecidos  

P 
Sex

o 

Idade 

atual (a) 

Idade ao  
diagnóstico  
do DM (m) 

Tratamento 

inicial 

Tratamento 

atual 

Tempo para 
remissão do 

DM (m) 

Recorrência do 
DM/ tempo para 
recorrência (m) 

Comorbidades 
Ac 

relacionados 
ao DM 

Tempo de 
dosagem dos 

Ac após o dg (a) 

Diagnóstico 
genético 

Referências 

P351 M 27,6* 0,9 I I NA NA 
Infecções de repetição/ Diarreia  
Lesões de pele (na infância) 

Positivo 22 
FOXP3: 

c.1190G>A 
(94) 

P627 F 12* 0,3 I I NA NA Sd. West/ Déficit cognitivo ND ND 
KCNJ11: 

c.497G>A 
(102) 

P1166 F 42,4 0,1 ADO I NA NA Obesidade NR NR Negativo - 

P1234 F 26,2 11 I I NA NA Ausente Negativo 18 
ABCC8: 

c.4326G>C 
ND 

P1484 F 45,6 8 Nenhum I NA NA Hipotireoidismo/HAS/ DLP Negativo 41 Negativo  

P90 M 54,5 12 I I NA NA HAS/ DLP/ Epilepsia Negativo 48 Negativo - 

P1779 M 1,5 1 I I NA NA Baixa estatura Negativo 0 Negativo - 

P1840 F 30 12 I I NA NA Ausente Negativo 16 Negativo - 

P1854 M 1,4 3 I I NA NA Ausentes Negativo 0 
ABCC8: 

c.145A>T 
(103) 

P1865 F 2,2 9 I I NA NA Ausentes Negativo  Negativo - 

P1884 F 7,3 7 I I NA NA Ausente Negativo 5 Negativo - 

P1894 M 26 4 I Nenhum 4 Não 

Sd. Ehler-Danlos tipo VII 
Litíase Renal/ Cisto renal único 
Malformações ureterais 
Déficit cognitivo 

NR 18,5 
ZFP57: 

c.112C>T 
ND 

P1912 F 7,9 12 I Nenhum 48 Não Epilepsia Indeterminado 6 Negativo - 

P1932 M 7 10 Nenhum ADO  Sim/ 9 
Estrabismo/Miopia 
Dentes de Hutchinson 
Eritema Idiopático 

Negativo 4 Negativo - 

P1959 M 4 0,2 I Dieta 7 Não Ausentes Negativos 0 
ABCC8: 

c.970G>A 
(104) 

P2161 M 46 0 I I NA NA 
HAS/ Alopécia/ Neoplasia gástrica 
benigna 

Positivo 43 Negativo - 
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Tabela 9 - Características clínico-laboratoriais e diagnóstico genético dos probandos com suspeita de Síndrome de Wolfram 

P: probandos. a: anos; m:meses; I: insulinoterapia; DM: diabetes mellitus 

  

P Sexo 
Idade 
atual 
(a) 

Idade ao 
diagnóstico 
do DM (a) 

Tratamento 
inicial 

Tratamen
to atual 

Comorbidades 
Variação de 
HbA1C (%) 

Peptídeo 
C 

Diagnóstico 
genético 

Refe- 

rências 

P769 F 24 5 I I 
Diabetes insipidus aos 7 a 

Déficit visual com atrofia do NO aos 7 anos 
7,1 – 12,7 < 0,3 

WFS1: 

 c.1145T>C 
+  

c.1228_123
1del 

(95) 
(96) 

P1703 F 20 4 I I 

Surdez neurossensorial aos 8 anos 

Déficit visual com atrofia do NO aos 10 
anos 

Diabetes  insipidus  aos 19 a 

Dilatação ureteral l e hidronefrose bilaterais 
aos 19 anos 

7,7 – 8,5 < 0,3 

WFS1: 
c.1941C>A 

+  
c.1228_123

1del   

(95) 
(96) 
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Tabela 10 - Características clínico-laboratoriais e diagnóstico genético dos probandos com suspeita de lipodistrofia congênita 
generalizada 
 

LCG: lipodistrofia congênita generalizada; P: probandos; ND: não disponível (paciente adotada); a: anos; TG: triglicérides; CT: colesterol total; ECO: ecocardiograma; +: presente; -: 
ausente; DM: diabetes mellitus; DTDI: dose total diária de insulina; ADO: antidiabético oral; NA: não aplicável; NR: não realizado CM: cardiomiopatia; HCVE: hipertrofia concêntrica do 
ventrículo esquerdo; HS: hipertrofia septal; NDes: não descrita. Em negrito as variantes não descritas previamente.  1valores mais elevados 2descrito na literatura como 669insA (AF 05149)   
*Falecida  

P Sexo 
Idade 
atual 
(a) 

Consanguinidade 
TG 
(mg/dL)1 

CT 
(mg/dL) 

HDL 
(mg/dL) 

Leptina 
(μg/L) 

Esteatose 
hepática/ 

Hepatomegalia 

ECO DM 
Idade ao 
diagnóstico 
do DM (a) 

DTDI 
(UI/kg/dia) 

Diagnóstico  

genético 

Refe-
rências 

P78 F 24.2 + 11828 1156 92 <0,78 +/+ Normal + 15 2.1 
AGPAT2: 

c.646A>T 
(98) 

P764 F 5.5 ND 427 162 21 <0,78 -/- Normal - NA NA 
AGPAT2: 

c.366_588+534del 
(49) 

P1332 F 27.5 + 3625 644 55 <0,78 -/+ Normal + 13 2.8 
AGPAT2: 

c.589-2A>G 
(49) 

P1559 F 42* ND 796 188 38 1,2 +/+ ND + 24 ND 
LMNA: 

c.C1744C>T 
(58) 

P1686 F 11 - 1686 165 28 NR +/- NR + 9 
Não está 
em uso - 

ADO 
LMNA: c.29C>T (100) 

P1753 F 39.8 + 1959 265 22 <0,78 +/+ CHLV + 15 6.8 
AGPAT2: 

c.366_588+534del 
(49) 

P164 F 16.0 + 979 191 28 <0,78 -/+ CM + 4 
Não está 
em uso - 

ADO 

BSCL2: 

c.412C>T 
(50) 

P781 F 35.3 + 3024 444 42 <0,78 +/+ 
CHLV 
+ SH 

+ 18 2.0 
BSCL2: 

c.192_193delCCinsGGA 
(50) 

P1677 F 6.0 + 2501 240 NA NR -/- Normal - NA NA 
BSCL2: 

c.325dupA2 
(50) 

P2267 M 17 - 61 122 45 NR -/- NR + NA 0,55 
AGPAT2: 

c.366_588+534del 
(49) 

P2306 F 1,2 + 1086 171 8 NR +/+ Normal - NA NA 

BSCL2: 

c.213-11A>G+ 

c.222_223del 

(99) 

NDes 
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Tabela 11 - Características clínico-laboratoriais e diagnóstico genético dos probandos com suspeita clínica de lipodistrofia parcial familiar 

P Sexo 
Idade 
atual 
(a) 

Perda de 
gordura 

Locais de 
acúmulo 
de gordura 

Idade de início 
da perda de 

gordura 
 

TG1 

(mg/dL) 
Leptina 
(ng/L) 

Esteatose 
hepática/ 

Hepatomegalia 
DM 

Idade ao 
diagnóstico do 

DM (a) 
T 

Diagnóstico 
genético 

Refe-
rências 

P1420 F 58,5 
Tronco, tórax e 
extremidades 

Face e 
pescoço 

2°. década de 
vida 

 262  15,9 +/- + 50 
ADO 
+ I 

Negativo - 

P1574 F 54,5 Extremidades  Ausente ND  257 NR +/- + 37 
ADO 
+ I 

Negativo 
- 

P1624 F 32,6 Extremidades  
Face e 
pescoço, 
abdominal 

2ª. década de 
vida 

 297  8,7 -/- + 27 
ADO 
+ I 

Negativo 
- 

P1679 F 34 
Tronco e tórax 
Extremidades  

Face e 
pescoço 

2ª. década de 
vida 

 890 NR +/- + 27 ADO 
LMNA: 

c.23G>A + 
c.1744C>T 

NDes 
(58) 

P1680 M 18 
Extremidades 
inferiores 

Face e 
pescoço, 
abdominal 

1ª. década de 
vida 

 224 NR +/+ + 12 ADO Negativo - 

P1681 F 58 
Extremidades 
inferiores 

Face e 
pescoço, 
abdominal 

2ª. década de 
vida 

 333 NR +/- + 37 
ADO 
+ I 

Negativo 
- 

P1682 F 48 

Extremidades 
superiores, 
Extremidades 
inferiores 

Face e 
pescoço, 
abdominal 

2ª. década de 
vida 

 519 NR +/- + 43 ADO 
Negativo 

- 

P1683 F 15 Extremidades  
Face e 
pescoço 

2ª. década de 
vida 

 126 NR -/- - NA NA 
LMNA:c.1396A>G 
+ AKT2:c.782C>T 

(58) 
NDes 

P1684 F 54 

Extremidades 
superiores, 
Extremidades 
inferiores 

Face e 
pescoço, 
abdominal 

3ª. década de 
vida 

 360 NR +/- + 33 
ADO 
+ I 

Negativo - 

P1687 F 54 
Extremidades 
inferiores 

Abdominal 
Após os 30 
anos 

 4876 NR +/- + 42 ADO Negativo - 

P1797 F 48 Extremidades  
Face e 
pescoço, 
abdominal 

2 ª. década de 
vida 

 221  2,1 +/+ + 47 ADO 
PPARG:c.952G>A 

(105) 

P1850 F 31 Extremidades 
Face e 
pescoço, 
abdominal 

2 ª. década de 
vida 

 470 NR  - NA NA 
LMNA: 

c.1444C>T 
(71) 

P1926 M 59 Extremidades 
Face e 
pescoço 

ND  912 NR +/+ + ND I Negativo - 

LPF: lipodistrofia parcial familiar; P: probandos; ND: não disponível; a: anos; TG: triglicérides;+: presente; -: ausente; DM: diabetesmellitus; T: tratamento; ADO: antidiabético oral; I: insulina; 
NA: não aplicável;; NR: não realizado; NDes: não descrita. Em negrito as variantes não descritas previamente 1valores mais elevados  
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5 DISCUSSÃO 

 

 

5.1 Sequenciamento em larga escala 

  

5.1.1 Métricas das corridas 

As métricas obtidas demonstram uma qualidade apropriada do 

sequenciamento em larga escala do presente estudo. Pode-se considerar 

uma cobertura vertical (read depth) maior que 20 x como adequada para 

afastar erros de alinhamento e chamadas de variantes (90). Além disso, uma 

porcentagem de 80% de bases-alvo com pelo menos dez leituras é 

considerada satisfatória (106). A variação de reads válidos por pacientes 

pode diferir de acordo com o número de pacientes estudados por corrida. 

Além disso, o painel passou por atualização, uma segunda versão com 

aumento das regiões-alvo, justificando a quantidade de dados gerados para 

cada paciente. 

 

5.1.2  Variantes candidatas detectadas  

5.1.2.1 Diabetes neonatal  

 

Variante no FOXP3 (c.1190G>A / p.Arg397Gln) 

O FOXP3, que está localizado no braço curto do cromossomo X, 

consiste de 12 exons e codifica um fator de transcrição, também 

denominado FOXP3, fundamental para o desenvolvimento e função 

adequada das células T regulatórias (107). 

R397 é um resíduo conservado necessário para a função proteica 

(108). Encontra-se no domínio forkhead, também conhecido como hélice 

alada (Figura 11), que se liga ao DNA em seu esqueleto de açúcar-fosfato. 
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As células T regulatórias mantêm a tolerância periférica ao suprimirem as 

células T autorreativas (109). Assim, o FOXP3 é um mediador crítico para a 

manutenção da autotolerância e homeostase imune, além do controle da 

resposta inflamatória (110). 

  
*: Loci associados com mutações causadoras de doenças.  
Seta: local da variante c.1190G>A / p.Arg397Gln 
Fonte: Adaptada de (111) 

 
Figura 11 -  Estrutura e organização do gene FOXP3 humano. Preto: exon -
1, parte da região 5’UTR; branco: 3’ UTR; cinza: regiões não codantes; azul: 
regiões codantes não inclusas nos domínios funcionais. As regiões de outras 
cores no gene correspondem aos domínios nomeados 
 

 

Atualmente, mais de 70 variantes foram descritas no FOXP3 como 

causadoras da Síndrome IPEX. Esta é uma síndrome ligada ao X, 

caracterizada por desregulação autoimune que cursa com poliendocrinopatia 

e enteropatia. É responsável por 4% dos diagnósticos de DMN nos 

pacientes do sexo masculino. Não existe uma correlação genótipo-fenótipo 

bem estabelecida, já que a mesma variante pode levar a fenótipos distintos. 

Além do probando em questão, a variante p.Arg397Gln foi descrita em 

outros três pacientes: um garoto de 4 anos de idade com sintomas clássicos 

da síndrome, como DM1, enteropatia e acometimento de pele (94); um caso 

com 1 mês de vida que apresentou diarreia, desidratação hiponatrêmica e 

dermatite; e, finalmente, outro paciente com diarreia intratável e infecções 

recorrentes. Destaca-se o fato de o probando em questão, em nossa 
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casuística, apresentar maior expectativa de vida quando comparado aos 

casos de Síndrome IPEX previamente reportados, que apresentam uma 

mortalidade de 34% com 10 anos de vida, e apenas 3/134 casos descritos 

com idade superior a 20 anos  (112).  

 

Variantes nos genes codificadores dos canais de potássio ATP-

dependentes (KATP) das células betapancreáticas – KCNJ11 e ABCC8 

(c.G497A:p.C166Y e c.4326G>C/ p.Glu1442Asp; c.145A>T / p.I49F; 

c.G970A:p.V324M) 

Os KATP são estruturas octaméricas formadas por quatro poros que os 

retificam – subunidades KIR6.2 - e quatro unidades reguladoras do receptor 

de sulfonilureia 1 – SUR1.  

A entrada da glicose na célula betapancreática ocorre pelo 

transportador GLUT2, sendo em seguida fosforilada pela glicoquinase e 

metabolizada, produzindo ATP. O ATP se liga às subunidades KIR 6.2, 

fechando os KATP e induzindo a atividade dos canais pela interação com 

SUR1 pelos nucleotídeos de magnésio. O fechamento dos canais leva à 

despolarização da membrana e ativação dos canais de cálcio, aumentando 

a concentração intracelular desse íon e desencadeando a exocitose de 

insulina (113).  

Além de expressas nas células betapancreáticas, ambas as 

subunidades dos KATP são expressas no cérebro, por isso os pacientes que 

apresentam DMN decorrente de mutações nos KATP podem apresentar 

sintomas neurológicos. 

A Figura 12 representa esquematicamente os genes KCNJ11 e 

ABCC8, bem como suas respectivas proteínas e o KATP. 
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Fonte: Adaptado de (114) 
 
N: região amino-terminal; C: região carboxi-terminal; NBD1: domínio de ligação ao 
nucleotídeo 1; NBD2: domínio de ligação ao nucleotídeo 2; A: motivo Walker A; B: motivo 
Walker B 
 

Figura 12 -  Representação esquemática dos genes KCNJ11 e ABCC8, 
suas respectivas proteínas e o canal de potássio ATP-dependente (KATP). Os 
genes KCNJ11 e ABCC8 estão localizados no cromossomo 11. O KCNJ11 
codifica a proteína Kir6.2 e o ABCC8 a proteína SUR1. Ambas são 
subunidades dos KATP. O metabolismo da glicose pode afetar a 
concentraçãoo celular de ATP e, consequentemente, a função do canal 
 

 

O gene KCNJ11 está localizado no cromossomo 11p15.1, mesma 

localização do gene ABCC8, e é composto de um único exon que codifica 

390 aminoácidos. O gene KCNJ11 codifica o Kir6.2, que permite a entrada 

de potássio nas células betapancreáticas. Suas mutações são a causa mais 

comum de DMNP (30% a 34%), tanto DMNP quanto DMNT, porém mais 

frequentemente DMNP (3,5). A paciente em questão, P627, apresentou um 

caso típico de DMNP associado à Síndrome de DEND, com epilepsia 
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(Síndrome de West) e atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, assim 

como outros casos com a mesma variante (102). A probanda faleceu aos 12 

anos por complicações relacionadas a um quadro de pneumonia. Flanagan 

et al. demonstraram que resíduos relacionados com um fenótipo mais grave, 

como o caso em questão, frequentemente se localizam distantes do sítio de 

ligação ao ATP ou do domínio formador do poro. Essas mutações levam à 

diminuição da sensibilidade dos KATP, reduzindo a habilidade do canal em 

fechar em resposta a níveis elevados de ATP. As mutações como a 

Cys166Tyr, que estão associadas à DEND, mostram uma redução mais 

profunda na resposta ao ATP; da mesma forma, as variantes relacionadas 

ao DMNP (104). 

O gene ABCC8, composto por 39 exons, codifica o SUR1, que tem 

como função regular os KATP e, consequentemente, a liberação de insulina 

(114). As variantes no ABCC8 são responsáveis por 11% dos casos de DMN 

em famílias não consanguíneas (7), mais frequentemente DMNT. Apesar de 

a maioria dos casos apresentarem DMN antes dos primeiros 6 meses de 

vida, há relatos de apresentações mais tardias, como no caso da probanda 

P1.234.  Mais que 90% dessas alterações obtêm bom controle glicêmico à 

introdução de sulfonilureia. No caso de P1.234, foi tentada a transição, 

porém sem sucesso. Isso pode se justificar pelo fato de ter sido tardia (vinte 

e quatro anos após o diagnóstico). O probando P1.854 está em transição de 

insulinoterapia para tratamento com sulfonilureia; por outro lado, o probando 

1.959 teve DMNT. As variantes no ABCC8 podem causar tanto DMNP 

quanto DMNT, embora o último seja mais frequente (7). 

 

Variantes no ZFP57 (c.112C>T:p.Arg38Trp)  

Algumas alterações epigenéticas podem levar ao DMN. Uma pequena 

porção do genoma humano é composta por genes imprintados, em que um 

dos alelos só é expresso quando herdado de um dos genitores (Figura 13). 

O DMNT pode ser causado pela superexpressão de genes com tais 

características, como PLAGL1 e HYMAI, pertencentes ao locus 6q24. Outras 
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alterações podem afetar mais loci, denominadas de hipometilação de 

múltiplas regiões imprintadas, podendo resultar em DMNT. Tais indivíduos 

apresentam uma completa perda de metilação da região materna 

denominada DMR, associada ao DMN, além de alterações de metilação em 

outras regiões. Mais da metade desses casos apresentam variantes em 

homozigose ou heterozigose composta no ZFP57, que desempenha um 

papel na manutenção do imprinting, preservando a metilação nas regiões 

imprintadas em estágios iniciais do desenvolvimento (11). A variante 

candidata encontrada no probando 1984 (c.112C>T:p.Arg38Trp) está 

registrada no CLINVAR também com significado incerto, associada ao 

quadro clínico de DMNT, sem outras características especificadas. Mais 

estudos seriam necessários para avaliar a patogenicidade dessa variante. 

 

 

Fonte: Adaptado de (115) 

Figura 13 -  Alterações epigenéticas que podem levar ao DMN, 
destacando-se com a seta as mutações no ZFP57 
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O presente estudo apresentou baixa positividade quando comparado 

a outros que investigaram DMN por SEL, que permitem o diagnóstico 

genético em aproximadamente 80% (116). Sabe-se que, a partir de 6 

meses, o número de casos de DM 1 se sobrepõe aos de DMN (7,10). Em 

nossa análise, ao separarmos os casos com diagnóstico antes dos 6 meses, 

houve maior índice de positividade (5/8) quando comparados àqueles em 

que ocorreu entre 6 meses e 12 meses (1/8), corroborando com os achados 

da literatura. Um diferencial para a triagem seria a dosagem de anticorpos 

relacionados ao DM. Entretanto, a probabilidade de estarem negativos é 

proporcional ao tempo de dosagem após o diagnóstico (117,118). Quando 

se trata de anticorpos anticélulas betapancreáticas, estão presentes em 70% 

a 80% dos pacientes com DM1, mas tendem a desaparecer entre dois anos 

e três anos de evolução da doença (117). No caso dos anticorpos anti-GAD, 

estão presentes em 80% dos casos de DM1 ao diagnóstico e, após dez 

anos de evolução, podem ser positivos em 50% dos casos (117). Nesse 

trabalho, a mediana de tempo entre o diagnóstico e a dosagem dos 

anticorpos foi de 16 anos (ao diagnóstico – 43 anos), não sendo, portanto, 

uma triagem efetiva. 

 

5.1.2.2  Síndrome de Wolfram (p.Leu382Pro, Val412SerfsX29 e 

p.Cys647Ter) 

Noventa por cento dos casos de Síndrome de Wolfram são causados 

por mutações no WFS1.  

O WFS1 consiste de 8 exons e codifica uma glicoproteína 

transmembrana com três domínios estruturais: uma porção central 

hidrofóbica de 350 resíduos com 9 segmentos transmembrana; uma região 

amino-terminal extracitoplasmática de aproximadamente 300 resíduos e 

uma região carboxi-terminal intracitoplasmática de aproximadamente 240 

resíduos (34,119,120). Localiza-se no retículo endoplasmático, sendo que a 

porção amino-terminal está no citoplasma, enquanto a carboxi-terminal está 

no lúmen do retículo (Figura 14). As três variantes encontradas localizam-se 
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nos domínios transmembrana do WFS1. Hardy et al. analisaram seus 

resultados de 30 pacientes com SW com os de outros dois estudos, 

relacionando a frequência de mutações com os resíduos proteicos. 

Verificaram que a maioria está localizada nos sítios transmembrana da 

proteína, assim como encontramos em nosso estudo (119). 

 

Fonte: Adaptado de (121) 

Aa: aminoácidos; RE: retículo endoplasmático; N: região amino-terminal; C: região carboxi-
terminal; setas: local das variantes encontradas (p.Leu382Pro, Val412SerfsX29 e 
p.Cys647Ter) 
 

Figura 14 -  Estrutura hipotética da proteína wolframina com a localização 
das variantes encotradas nesse estudo 
 

Além disso, a literatura refere a maioria dos casos com heterozigose 

composta para duas variantes diferentes (119), sendo o exon 8 um hotspot, 

apresentando grande parte das variantes. 

A probanda 769 apresentou duas variantes em heterozigose 

composta, ambas no exon 8: uma missense e uma frameshift (c.1145T>C / 

p.Leu382Pro + c.1228_1231del / p.Val412SerfsX29). A paciente descrita na 

literatura como portadora da primeira variante teve DM aos 6 anos, 

evoluindo com atrofia óptica, diabetes insípidos e surdez na segunda década 

de vida, além de anormalidades do trato urinário (95). A variante 

c.1228_1231del, uma deleção de 4-bp, resulta em um códon de parada 

prematuro, acarretando uma proteína truncada. Foi descrita inicialmente em 

famílias italianas, cujo fenótipo incluía DM entre 10 anos e 12 anos, surdez 

neurossensorial, anormalidades do trato urinário (96). No caso apresentado 
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nesse estudo, a probanda apresentou DM na primeira década de vida e 

atrofia óptica sem surdez neurossensorial.  

A probanda 1703 também apresentou duas variantes em 

heterozigose composta, também no exon 8: uma nonsense e outra em 

frameshift, (c.1941C>A / p.Cys647* + c.1228_1231del / p.Val412SerfsX29, a 

última encontrada também na probanda 769 e discutida anteriormente (96). 

A variante c.1941C>A foi descrita, em 2002, em um menino brasileiro que 

apresentou DM aos 4 anos e atrofia do nervo óptico aos 11 anos (97). A 

paciente em questão também apresentou DM aos 4 anos e atrofia de nervo 

óptico aos 10 anos, porém, ao longo da vida evoluiu com outras 

comorbidades associadas ao fenótipo. 

 

5.1.2.3  Lipodistrofias hereditárias 

 

Variantes no AGPAT2 e BSCL2 

O AGPAT2 tem papel fundamental na formação dos adipócitos, sendo 

expresso abundantemente no tecido adiposo, com papel de catalisar a 

acilação do ácido lisofosfatídico para formar ácido fosfatídico, um 

intermediário na biossíntese do triacilglicerol e glicerofosfolipídios (49). 

Assim, mutações no AGPAT2 não permitem a formação adequada da gota 

lipídica, levando à ausência de tecido adiposo. A proteína AGPAT2, bem 

como o local das variantes encontradas nesse estudo estão representadas 

na Figura 15. 
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Fonte: Adaptada de (122) 

Figura 15 -  Representação esquemática do gene AGPAT2 e sua proteína, 
com a localização das variantes encontradas nesse estudo. Exons 
numerados de 1 a 6, com suas respectivas regiões codificadas 
representadas com a mesma cor 

 

P764, P1753 e P2267 tiveram grande deleção em homozigose no 

exon 3 e parte do exon 4 (c.366_588+534del/ p.Gly106fs*188). Essa deleção 

nos exons 3 e 4, previamente reportada por Agarwal (49) numa família de 

origem portuguesa e identificada em outras famílias da mesma 

descendência (98), foi descrita na região Sudeste do Brasil com alta 

prevalência (123–125). 

O BSCL2 é responsável pela codificação da seipina, proteína que 

participa da formação da gota lipídica e diferenciação do adipócito. Além 

disso, é uma proteína transmembrana que se localiza no retículo 

endoplasmático com função na fusão das vesículas lipídicas para a 

formação da gota (39). A representação esquemática do BSCL2, bem como 

da seipina e da localização das variantes encontradas nesse estudo 

encontram-se na Figura 16. 
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Fonte: Adaptada de (126) 
 

Figura 16 -  Representação esquemática do BSCL2 e da seipina. As cores 
da representação do gene correspondem às porções codificadas na 
proteína. Em verde, domínios transmembrana. Todas as variantes 
encontradas nesse estudo localizam-se na alça conservada (*) 

 

No Brasil, a presença da variante c.325dupA / P.Thr109Asnfs* no 

BSCL2, também conhecida como 669insA, foi reportada em famílias da 

mesma região do Nordeste (124,125), descritas anteriormente em pacientes 

de ascendência portuguesa na África do Sul (50) e Canadá (78), sugerindo 

um efeito fundador (129). Na nossa casuística encontramos apenas um caso 

em que ocorreu essa mutação. 

Apesar de outra mutação menos prevalente ter sido relatada em 

nosso país no CAV1 (52,54), as alterações no AGPAT2 e BSCL2 

correspondem à quase totalidade dos casos brasileiros descritos. Questiona-

se, porém, se a pesquisa genética dos pacientes com suspeita clínica deve 

ser diretamente direcionada para os dois sítios mais frequentes de 

alterações no AGPAT2 e BSCL2, p.Gly106fs*188 e p.Thr109Asnfs*, já que, 

em nosso estudo corresponderam a apenas 4 das 10 variantes encontradas, 

demonstrando a importância de estudar os dois genes por inteiro. Existe 

uma diferença clínica sutil entre os pacientes com LCG-1 e LCG-2. No 

primeiro caso existe a ausência de tecido adiposo na maioria das áreas 

subcutâneas, regiões intra-abdominal e intratorácica, além da medula óssea. 
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Entretanto, ocorre a preservação da gordura nas palmas e plantas, escalpo, 

órbita, regiões peri-articulares, períneo, vulva e região pericalicial. A 

preservação da gordura mecânica pode ocorrer pois existem 12 isoformas 

do AGPAT expressas no tecido adiposo e, apesar de a AGPAT2 ser a mais 

ativa nesse tecido, ocorre também a expressão das outras isoformas. Por 

outro lado, quando há ausência do BSCL2, o tecido adiposo fica totalmente 

ausente. Essa diferença clínica pode direcionar a pesquisa genética por 

Sanger. Em um centro de pesquisa de diabetes genético como o nosso, 

porém, a utilização de um painel de SLE mostra benefícios (128). 

 

Variantes no LMNA (p.Arg8His; p.Ter10Ile; p.Arg582Cys; p.Asn466Asp 

O gene LMNA codifica as laminas tipo A e C, importantes na 

composição da membrana nuclear, na organização da cromatina, conexão 

entre núcleo e citoplasma, transcrição gênica e mitoses. Alterações na 

LMNA são associadas a diversas doenças, chamadas laminopatias. Dentre 

elas estão as LPF, causadas na maior parte por alterações no LMNA, mais 

comumente em heterozigose, que podem, a despeito de possuírem a 

mesma variante, apresentar variabilidade fenotípica.  

O LMNA pode ser dividido em duas regiões baseadas no sinal de 

localização nucelar (SLN), que se inicia no resíduo 416 até o 423, onde não 

foram descritas mutações até o momento. A região acima do SLN codifica a 

haste central em hélice, enquanto a região abaixo codifica a cauda. O 

fenótipo das laminopatias está associado à posição da variante. Mutações 

relacionadas à LPF estão localizadas à jusante do SLN, no domínio carboxi-

terminal da lamina A/C. Nesses casos, não ocorre disruptura da proteína, 

mas alteração da carga positiva da região afetada, afetando a interação da 

lamina A/C com fatores de transcrição e reguladores (129). 

A fim de relacionar o tipo de laminopatia com a região do LMNA em 

que se encontram mutações, Hegele et al. agruparam as mutações de 

acordo com o tipo de doença ao longo do LMNA. Concluíram que todas as 

variantes causadoras de LPF encontram-se abaixo do SLN (130). Nesse 
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estudo, cinco pacientes apresentaram variantes candidatas no LMNA, sendo 

a maioria localizada abaixo do SLN, como referido na literatura. 

Uma exceção é a variante p.Arg8His, classificada como tendo 

significado incerto. Acreditamos que não tenha correlação ao fenótipo, pois 

encontra-se na região da cabeça da lamina A/C, que não se associa com 

quadros de LPF (130). Além disso, a mesma probanda, 1679, possui outra 

variante no exon 11, classificada como patogênica 

(c.1.744C>T:p.Arg582Cys), que justifica o fenótipo. A representação 

esquemática do LMNA, bem como a localização das variantes encontradas 

nesse estudo estão na Figura 17. 

 

 

Fonte: Adaptado de (58) 
SLN: sinal de localização nuclear. 
 

Figura 17 -  Representação esquemática do LMNA com a localização das 
variantes encontradas nesse estudo. As cores da representação do gene 
correspondem às porções codificadas na proteína.  
 

 

A paciente 1559 também apresentou a variante 

c.1744C>T:p.Arg582Cys, porém em homozigose, bem como suas filhas. O 

marido, com quadro clínico mais brando, apresentou a mutação em 

heterozigose. Já foram relatados casos em que as variantes que afetam o 
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códon 582 foram associadas a quadros mais brandos de lipodistrofia quando 

em heterozigose. A mutação p.Arg582Cys foi descrita por Mory et al. em 

2012, em uma paciente brasileira de 57 anos, em heterozigose (58). 

Apresentava perda de gordura subcutânea apenas em membros inferiores e 

acúmulo em tronco, com início aos 20 anos. Além disso, desenvolveu DM e 

hipertensão arterial sistêmica. Foram também descritos casos com variantes 

nessa mesma região, porém com troca para outros aminoácidos 

(p.Cys582His) (131) e p.Cys582Ser (69), todos com casos mais brandos de 

perda de gordura, considerados atípicos, assim como o caso heterozigoto 

em questão. Isso pode se justificar pelo fato de que a variante no códon 582 

afeta somente a lamina A, acarretando em disruptura da interação da lamina 

A com outras proteínas e com a cromatina, diferente das variantes que 

afetam também a tradução da laminina C, que levam a casos de LPF típica 

(73). Por outro lado, quando em homozigose, pode levar a um quadro mais 

severo, como visto nessa família, sugerindo um efeito dose-dependente da 

variante p.Arg582Cys. Estudos correlacionam o grau de comprometimento 

da lipodistrofia à zigosidade da variante no LMNA, demonstrando 

acometimento mais agressivo em casos de homozigose (58,132). 

Outro caso em que a variante encontrada não se localiza no domínio 

globular carboxi-terminal foi o da probanda P1.686, em quem foi identificada 

a variante c.29C>T: p.Ter10Ile em heterozigose. Entretanto, o quadro clínico 

não é de LPF, mas de síndrome progeroide atípica (SPA). Na literatura, essa 

variante também se encontra associada à SPA, caracterizada por quadros 

de lipodistrofia generalizada, iniciada durante a puberdade, associada a DM 

e a hipertrigliceridemia grave (133,134). 

 

Variante no AKT2  (p.Ser261Leu)  

A probanda P1683 apresentou variantes candidatas em dois genes 

diferentes: LMNA (c.1396A>G: p.Asn466Asp) e AKT2 

(c.782C>T:p.Ser261Leu). A irmã da paciente, que apresenta o mesmo 

fenótipo, também mostrou as variantes nos mesmos genes. Essa alteração 
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no LMNA já foi descrita em pacientes com casos típicos de LPF, como a 

probanda em questão (58), enquanto a variante no AKT2 não possui 

descrição na literatura.  

A Akt é uma proteína quinase serina/treonina composta de três 

domínios: o domínio de homologia à plecstrina na região amino-terminal, o 

domínio central catalítico e o domínio regulatório localizado na região 

carboxi-terminal.  

Os mamíferos contêm três isoformas com 80% de homologia, 

conhecidas como Akt1, Akt2 e Akt3, expressas ubiquamente, mas com 

níveis variados entre os diferentes tecidos (135). O AKT2 transcreve a 

proteína quinase AKT2, que participa da cascata de sinalização da insulina e  

tem papel fundamental na adipogênese. É altamente expressa em tecidos 

sensíveis à insulina e sua ativação ocorre em resposta a fatores de 

crescimento, um processo que requer sua fosforilação, que ocorre nos 

resíduos Thr309 e Ser474 (134) (Figura 18). 

 

Fonte: Adaptada de (136) 

Figura 18 -  Representação esquemática do gene AKT2. N: região amino-
terminal; PH: domínio de homologia à plecstrina; C: região carboxi-terminal; 
seta: local da variante S261L encontrada em nosso estudo. 

 

Em ratos, a ausência do AKT2 levou à lipodistrofia grave, com 

resistência insulínica (137). Há relato de uma família que apresentou quadro 

clínico de perda de gordura nas extremidades e DM aos 30 anos, com 

resistência insulínica com uma variante em heterozigose no AKT2 

(p.Arg274His) (75). Em cultura celular com a quinase mutante, houve 
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prejuízo da sinalização insulínica e inibição da AKT selvagem. Além disso, 

em ratos houve diminuição do acúmulo de gordura nas células com a 

proteína mutante. A variante de nosso estudo encontra-se no mesmo 

domínio funcional dessa descrita: domínio catalítico da proteína 

serina/treonina quinase (138), local onde ocorre a fosforilação, sugerindo um 

efeito semelhante, quando alterada.  

Não há relato de etiologia digênica em LPF.  

 

Variante no PPARG (p.Val318Met)  

Na probanda 1797, uma variante do tipo missense foi encontrada no 

exon 6 do gene PPARG (c.952G>A/ p.Val318Met). Os receptores ativados 

por proliferadores de peroxissoma (PPAR) são fatores de transcrição 

ligantes dependentes que regulam a expressão do gene-alvo pela ligação a 

específicos elementos responsivos aos proliferadores de peroxissoma 

(PPREs), situados em sítios regulatórios de cada gene (139). Sob atuação 

de agonistas, a conformação do PPAR é alterada e estabilizada, criando um 

sítio de ligação, com posterior recrutamento de coativadores transcricionais, 

resultando em aumento na transcrição gênica (139). Os PPARs, como 

outros receptores nucleares, possuem estrutura formada por domínios 

funcionais. O domínio A/B (amino-terminal) é pouco conservado. Seu estado 

de fosforilação contribui para a modulação da atividade do PPARG. Está 

localizado próximo ao sítio de ativação transcricional independente de 

ligante (AF-1). O domínio C (ou DBD – DNA  binding domain – domínio de 

ligação ao DNA) contém os dedos de zinco, que são dois arranjos proteicos 

constituídos de uma a-hélice e uma folha b-pregueada, mantidas unidas por 

um íon de zinco na região central, que confere maior estabilidade de 

dobramento, permitindo associações firmes quando da ligação aos PPREs 

na região regulatória de genes responsivos ao PPAR. Além disso, é formado 

pela região D, importante como cofator e pela região EF (carboxi-terminal), a 

qual possui o domínio LBD (ligand binding domain – domínio de ligação ao 

ligante) e o sítio de ativação transcricional dependente de ligante (AF-2) 
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(figura 19). Os domínios DBD e LBD são as regiões mais conservadas em 

todos os PPARs (139).  

 

 - 

 

Fonte: Adaptado de (140) 
 
AF-1: sítio de ativação transcricional independente de ligante; A/B: domínio amino-terminal; 
DBD:  DNA binding domain – domínio de ligação ao DNA; LBD: ligand binding domain – 
domínio de ligação ao ligante ; AF-2: sítio de ativação transcricional dependente de ligante.   
 

Figura 19 -  Representação esquemática da proteína PPARG e da região 
onde está a variante V318M 
 

 

O PPARG é expresso em diversos tecidos, com papel destacado nos 

tecidos metabolicamente importantes na homeostase da glicose, por 

exemplo, músculo esquelético, fígado e células betapancreáticas. É um fator 

de transcrição crítico na adipogênese. Alterações em heterozigose levam ao 

efeito dominante negativo, inibindo a diferenciação dos adipócitos. A 

variante encontrada nesse estudo foi descrita previamente na literatura 

associada à resistência insulínica e, posteriormente, à perda de gordura nas 

extremidades (105,141). Além disso, encontra-se em um sítio importante 

para a função proteica, além de ser um sítio altamente conservado. O 

estudo funcional realizado por Barroso et al. demonstrou alteração na 

estrutura proteica na presença dessa mutação, prejudicando a função do 

LBD (105). 

 

  

AF-1 A/B DBD LBD AF-2 

V318M 
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5.2 Considerações finais 

 

O presente estudo fez parte de uma inicativa de um centro de 

referência de DM monogênico (87) e possibilitou o estudo genético de 

formas raras de DM que, quando agrupados, tornam o SLE uma ferramenta 

vantajosa, comparado às técnicas convencionais. Além disso, incluiu 

pacientes oriundos de diferentes regiões do Brasil, o que permitiu ampliar o 

conhecimento clínico de síndromes raras de diabetes.  
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6 CONCLUSÕES   

 

 

Foi possível desenvolver e implantar um painel customizado de 

sequenciamento em larga escala para o diagnóstico genético-molecular das 

formas raras de diabetes monogênico.  

Nossos resultados demonstram que a análise de genes associados 

com diabetes monogênicos raros por meio de um painel customizado de 

sequenciamento em larga escala foi efetivo para permitir a análise das 

regiões alvos escolhidas e estabelecer o diagnóstico genético-molecular em 

23 de 42 pacientes analisados. 

Foi possível estabelecer a correlação genótipo-fenótipo, e a maioria 

das variantes candidatas identificadas, de acordo com a classificação 

ACMG, tem um papel no fenótipo.  
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7. ANEXOS 

Anexo 1 -  Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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Anexo 2 – Formulários eletrônicos para seleção de casos de diabetes 

monogênico  
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Anexo 3 - Transcritos referências dos genes relacionados a diabetes 

monogênio utilizados no presente estudo 

 

Gene Transcrito referência 

FOXP3 NM_014009.3 

ABCC8 NM_000352.3 

KCNJ11 NM_000525 

ZFP57 NM_001109809.2 

WFS1 NM_001145853 

AGPAT2 NM_006412.3 

BSCL2 NM_032667.6 

LMNA NM_170707 

PPARG NM_015869 

AKT2 NM_001626  

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?val=NM_014009.3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?val=NM_000352.3
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Anexo 4 – Métricas de sequenciamento em larga escala das corridas, 

correspondentes aos pacientes com diabetes monogênico 

Média 
das 
métricas 
por 
corrida  

Primeira 
corrida 

Segunda 
Corrida 

Terceira 
Corrida 

Quarta 
Corrida 

Quinta 
Corrida 

Sexta 
Corrida 

Médi
a 

D
P 

Médi
a 

D
P 

Médi
a 

D
P 

Médi
a 

D
P 

Médi
a 

D
P 

Médi
a 

D
P 

Média de 
cobertura 
(x) 

145 37 179 16 66 31 49 15 165 74 259 28 

Percentu
al de 
região 
alvo com 
> 1 read 
(%) 

100 0 100 0 99 3 99,62 0 100 0 100 0 

Percentu
al de 
região 
alvo com 
> 10 
reads (%) 

100 0 99 0 98 1 95,53 4 99,86 0 99,78 0 

Percentu
al de 
região 
alvo com 
> 20 
reads (%) 

99 0 99 0 93 5 85,98 13 99,46 0 99,22 0 
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Anexo 5 – Artigo em submissão para a revista Diabetes Reseacrch and 

Clinical Practice 
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Anexo 6 - Artigo submetido na revista Frontiers in Endocrinology 
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P: Probandos. a: anos; m:meses; I: insulinoterapia; ADO: anti-diabético oral; AA: pelo menos um anticorpo relacionado ao DM; NR: Não realizado 
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